
 

 

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  ..... / VIH-ĐHĐCĐ/TTr  

                  Bắc Ninh, ngày    tháng 03 năm 2020 
 

Dự thảo TỜ TRÌNH 
V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội 

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội 

dung sau: 

1. Mức trả thù lao cho HĐQT trực tiếp tham gia điều hành, Ban kiểm soát năm 2019: 

Theo quy chế quản lý người đại diện số 24/TCT-HĐQT ngày 27/01/2016 của Tổng công 

ty Viglacera và theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 26/03/2019: 

 Thù lao Hội đồng quản trị:  216.000.000 đồng 

Thù lao Ban kiểm soát:    78.000.000 đồng 

2. Dự kiến mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:  

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện theo 

Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty 

Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác, ban hành kèm theo Quyết định số 88/TCT-

HĐQT ngày 10/12/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc ban hành Quy chế hoạt 

động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP 

đầu tư vào Doanh nghiệp khác. 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15 triệu đồng/người/quý 

- Thành viên Hội đồng quản trị là Giám đốc: 12 triệu đồng/người/ quý 

- Các thành viên HĐQT còn lại: 9 triệu đồng/người/ quý 

- Trưởng Ban kiểm soát: 10,5 triệu đồng/người/quý. 

- Thành viên Ban kiểm soát: 4,5 triệu đồng/người/quý 

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo 

quy định của pháp luật và quy chế của Công ty. 

3. Ngân sách hoạt động: 

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát 

sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của 

Công ty. 

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua! 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                                                                                                   

CHỦ TỊCH 

 

 

QUÁCH HỮU THUẬN 
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