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Số:    /TTr-LĐBD-HĐQT Vũng Tàu, ngày     tháng     năm 2020 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị  

và Thành viên Ban kiểm soát năm 2020 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 

1/7/2015; 

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và 

Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC; 

Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch 

vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC năm 2020, 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất kế hoạch 

tiền lương, mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban 

Kiểm soát của Công ty năm 2020 như sau: 

I. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019: 

 Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-LĐBD-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019 của Đại hội đồng 

cổ đông Công ty, trong đó thông qua nội dung mức thù lao, tiền lương, thu nhập của 

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019. Công ty báo cáo tình hình thực hiện tiền 

lương, thù lao và thu nhập năm 2019 của HĐQT, Ban KS như sau: 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty: 

- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (kiêm nhiệm): 05 người. 

- Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm): 03 người. 

2. Thù lao, tiền lương, thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 

2019: 

a) Hội đồng quản trị là 2.425.980.800 VNĐ, trong đó: 

- Quỹ tiền lương là 2.018.934.800 VNĐ. 

- Quỹ thù lao là 168.000.000 VNĐ. 

- Lợi ích khác là 239.046.000 VNĐ 

b) Ban Kiểm soát là 63.000.000 VNĐ. 

Tổng thù lao, tiền lương và lợi ích khác của từng thành viên HĐQT, Ban kiểm 

soát năm 2019 được báo cáo cụ thể trong tài liệu Báo cáo hoạt động của Hội đồng 



quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên năm 

2020. 

II. Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, 

Ban Kiểm soát năm 2020: 

1. Căn cứ xây dựng Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng 

quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020: 

- Quy chế tiền lương hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận 

hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC. 

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC. 

2. Quỹ tiền lương, tiền thưởng cho Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban 

Kiểm soát chuyên trách năm 2020: 

- Thực hiện theo Quy chế tiền lương hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC. 

3. Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát không 

chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2020: 

- Thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng. 

- Thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng. 

- Thù lao cho Trưởng Ban Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng. 

- Thù lao cho Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng. 

- Thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được trả vào 

cuối mỗi quý. 

Mức thù lao nêu trên là phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tế 

sản xuất kinh doanh của Công ty. 

4. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020: Chi phí công 

vụ (bao gồm: chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ/phương tiện làm 

việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ 

được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty phù hợp với Quy định hiện 

hành. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua. 

 

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

 

Nơi nhận: 

- Đại hội đồng cổ đông; 

- Thành viên HĐQT ; 

- Ban Giám đốc, Ban Kiểm Soát; 

- Lưu : VT, Thư ký. 
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Nguyễn Tiên Phong 

 


