
Số: 01/TTr-HĐQT     Hà Nội, ngày …… tháng 4 năm 2021 
 

TỜ TRÌNH SỐ 01 
Về việc: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, 

 ban kiểm soát nội bộ 
 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện 
 

- Căn cứ Luật doanh  nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện; 
- Căn cứ mô hình tổ chức công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện kính trình Đại hội cổ đông 
biểu quyết thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án thù lao HĐQT, 
BKS năm 2021 như sau: 
1- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020: 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã phê duyệt:  
- Thù lao HĐQT là: 4.000.000 đồng/người/tháng. 
- Thù lao BKS nội bộ là: 3.000.000 đồng/người/tháng. 
- Thư ký công ty là: 3.000.000 đồng/người/tháng. 
- Dự kiến thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2021: 

Trên cơ sở xây dựng kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2021 đã được trình bày trước 
toàn thể cổ đông tại Đại hội. Hội đồng Quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua 
mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2021, cụ thể như sau:  
- Thù lao HĐQT là: 4.000.000 đồng/người/tháng. 
- Thù lao BKS nội bộ là: 3.000.000 đồng/người/tháng. 
- Thư ký công ty là: 3.000.000 đồng/người/tháng. 

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký được trả vào cuối mỗi Quý.  
Kính trình ĐHCĐ thường niên xem xét, phê duyệt các nội dung trên. 
Trân trọng cảm ơn. 

 

Nơi nhận:                                                                                        
- Như trên; 
- Lưu VT. 
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