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TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
V/v Quyết toán thù lao năm 2018 v   ế hoạch chi trả thù l o năm 2019 

củ  Hội đồng quản trị, B n kiểm soát  

 
 
                                Kính gửi:  Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 

        Công t  Cổ ph n Ch   i n th   ph m H    ôn   

 

 Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua Qu  t toán thù lao năm 2018 v  

   hoạ h  hi trả thù lao năm 2019  ủa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo số liệu như sau : 

1.  Quyết toán thù l o củ  Hội đồng quản trị, B n kiểm soát năm 2018: 

      Thù l o củ  th nh vi n Hội đồng quản trị  

 Theo Báo  áo kiểm toán đ n ng   31 tháng 12 năm 201  th  hoạt động  ủa Công t  Cổ ph n 

Ch   i n th   ph m H    ôn  hưa    hiệu quả nên  á  th nh viên Hội đồng quản trị không nhận 

thù lao trong năm 201  theo  am k t trướ  Đại hội đồng  ổ đông,  

   2  Thù l o củ  th nh vi n B n  iểm soát  

Thành viên Ban  iểm soát đượ  hưởng thù lao  ố định theo thời gian với mứ  1.000.000 

đồng/người/tháng. Thù lao  ủa th nh viên Ban  iểm soát trong năm 2018  ụ thể như sau: 

STT Họ t n Chức vụ Thù lao (đồng) 

1 LÊ VĂN TÈO Trưởng Ban  iểm soát  12.000.000 

2 TRẦN THANH PHÚC Th nh viên Ban  iểm soát  12.000.000 

3 LIÊU  INH HIỀN Th nh viên Ban  iểm soát  12.000.000 

  Cộng   36.000.000 

2.  Mức thù l o đề nghị củ  Hội đồng quản trị, B n kiểm soát cho năm 2019: 

2    Mức thù l o củ  th nh vi n Hội đồng quản trị  

  - Chủ tị h Hội đồng quản trị  :  5.000.000 đồng / tháng 

  - Th nh viên Hội đồng quản trị :  4.000.000 đồng /người/ tháng 

 2 2  Mức thù l o củ  th nh vi n B n  iểm soát  

  - Trưởng Ban kiểm soát    :  3.000.000 đồng / tháng 

  - Th nh viên Ban kiểm soát           :  2.000.000 đồng /người/tháng 

 2 3  Mức thù l o củ  Thư ký Công ty  :  2.000.000 đồng/tháng 

  

  TM  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

  CHỦ TỊCH 
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