
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   DỆT MAY HÀ NỘI                                             Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
 

    Số:  18   /TTr - HĐQT 

                 Hà Nam, ngày 28 tháng 4 năm 2021   

 

TỜ TRÌNH  
 V/v  Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư 

ký Hội đồng quản trị năm 2020 và phương án chi tiền lương, thù lao Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị, ban điều hành năm 2021 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCNVN 

Khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày  01/01/2021; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội đã 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội (Tổng công ty) kính trình 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2020 và phương án chi trả 

tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị, ban 

điều hành năm 2021 như sau: 

1.  Báo cáo tình hình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký 

HĐQT năm 2020: 1.163.553.309 đồng. Trong đó 

- Quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị: 819.255.345 đồng 

- Quỹ tiền lương, thù lao Ban kiểm soát:       286.956.620 đồng 

- Thù lao thư ký HĐQT:                                  57.341.344 đồng 

2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT, 

Ban điều hành năm 2021 chi tiết như sau: 

- Quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị:  998 triệu đồng 

- Quỹ tiền lương, thù lao Ban kiểm soát:        320 triệu đồng 

- Thù lao thư ký HĐQT:                                   36 triệu đồng 

- Cơ quan điều hành:                                   2.219 triệu đồng 

- Tổng cộng:                                                3.573 triệu đồng 

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

Trân trọng ./. 

   TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

             CHỦ TỊCH  

                   
              (đã ký) 
       

                  Nguyễn Song Hải 


