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TỜ TRÌNH 

Về việc thông qua tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 

và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 

 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng. 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng; 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiền lương, thù 

lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và dự kiến tiền 

lương, thù lao năm 2022 như sau: 

1. Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021: 

Năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty gồm 7 thành viên, trong đó: Chủ tịch 

HĐQT chuyên trách, 1 thành viên HĐQT chuyên trách và 5 thành viên HĐQT 

không chuyên trách. Ban kiểm soát Công ty gồm 5 thành viên, trong đó: Trưởng 

Ban kiểm soát chuyên trách và 4 thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách. 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và kết quả hoạt động kinh doanh năm 

2021, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã tiến hành chi trả tiền lương, thù 

lao cho thành viên HĐQT, BKS như sau: 

a. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 607.566.000 đồng  

b. Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách : 520.492.000 đồng  

c. Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách : 324.000.000 đồng  

d. Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách : 517.971.000 đồng  

e. Thù lao thành viên BKS không chuyên trách : 240.000.000 đồng. 

Như vậy, tổng tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021 là: 

2.210.029.000 đồng. 

2. Dự kiến tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022: 

Năm 2022, dự kiến Hội đồng quản trị Công ty gồm 7 thành viên, trong đó: Chủ 

tịch HĐQT chuyên trách, 2 thành viên HĐQT chuyên trách và 4 thành viên HĐQT 

không chuyên trách. Ban kiểm soát Công ty gồm 5 thành viên, trong đó: Trưởng 

Ban kiểm soát chuyên trách và 4 thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách. 

Công ty dự kiến phương án tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS 

Công ty năm 2022 là: 

a. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 648.000.000 đồng  

b. Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách : 884.580.000 đồng 



c. Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách : 441.600.000 đồng  

d. Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách : 576.000.000 đồng  

e. Thù lao thành viên BKS không chuyên trách : 441.600.000 đồng. 

Như vậy, tổng tiền lương và thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 là 

2.991.780.000 đồng. 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng kính trình Đại hội 

đồng cổ đông xem xét, thông qua./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- HĐQT, BKS; 

- TGĐ, P.TGĐ C.ty; 

- Phòng TCKT, KHVT; 

- Lưu: VT, HCLĐ (3). 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tạ Công Hoan 
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