
BO XAY D1fNG CONG HOA xA HQI CHJ NGHIA VItT NAM 
TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM-CTCP Dc 1p -  Tir do -  Hinh phüc 

Só:A31/TTr-HDQT Ha NÔ1, ngày 06 tháng 5 nàm 2021 

T TRiM! 
V/v thông qua mfrc chi trã tin hro'ng, thu lao näm thirc hin näm 2020 và 

kê hoch nàm 2021 cüa IIDQT và BKS Tng cong ty Lap may Vit Nam - CTCP 

Kinh gii: Dai  hi dng c dông thuông niên nàm 2021 
Tong cong ty Lp may Vit Nam - CTCP 

Can c Ng djith s 5312016/ND-CP ngày 13/6/20 16 ciXa Chmnh phU quy djnh 
v lao dng, tin luo'ng, thu lao, tin thrnrng di vâi cong ty có c phn, vM gop chi 
phi cüa Nhà nuâc và Thông tu s 28/2016/TT-BLDTBXH ngày 01/09/2016 cüa B 
Lao dQng - Thucmg binh và Xâ hQi hrn9ng dn thirc hin quy djnh v lao dQng, tin 
luo'ng, thà lao, tin thung di vài cong ty có c phn, vn gop chi phi cüa Nhà nuic; 

Can cir Nghj quyt s 1 87!NQ-DHDCD ngày 26/6/2020 cUa Di hQi dng c 
dOng thuing niên nám 2020 Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP; 

Can cir K hoch san xut kinh doanh näm 2021, 

HOi dng quãn trj Tng Cong ty L&p may Vit Nam - CTCP kfnh trmnh Dai  hi 
dng c6 d:ông thu?ing then näm 2021 xem xét va biu quy& thông qua mifrc chi trã tin 
Iuo'ng, thu lao thixc hin nàm 2020 và k hoch nàm 2021 cüa Hi dng quãn trj và Ban 
kim soát Tng cong ty nhu sau: 

1. Mirc tin hxcmg, thu lao thixc hin näm 2020 cüa Hi dng quàn trj và Ban 
Kim soát Tng cong ty Lp may Vi@ Nam - CTCP nhu sau: 

TT Chtrcdanh So 
hrqng 

Mire ltro'ng 
vâ thñ lao 

(triu 
dáng/ngwai/thang) 

So 
tháng 

Thành tiên 
(triu dong) 

I Hi dng quãn trj 5 746,00 

1 
ChU tich HDQT 
(Chuyên trách) 

1 43,00 10 430,00 

2 
ChU tich HDQT 
(Chuyén trách) 

1 43,00 2 86,00 

Thãnh viên HDQT 
(Kiêm nhim) 

3 5,000 12 180,00 

Thành viên HDQT 
(Kiêm nhim) 

1 5,000 10 50,00 

II Ban Kim soát 3 432,00 

1 Truông Ban kim soát 1 3 0,00 12 3 60,00 

2 Thãnh viên BKS 
(Kiêmnhim) 

2 3,00 12 72,00 

Tng cong 8 1.178,00 



ING  

Büi JJirc Kiên 

2 

Thành vien HDQTKiem nhim (mic 14) du'çrc bu là hz tjch HDQT Chuyên trách 
('myc 1.2) ice' tir ngày 01/11/2020. 

2. Mirc tin hrang, thu lao k hoach näm 2021 cUa Hi dng quail trj và Ban 
Kim soát Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP nh'ir sau: 

TT Chfrc danh 
S 

hrçrng 

Mfrc hroiig và 
thu lao triêu 

ding/ngtxO'i/thang) 

S 
tháng 

Thànhtiên 
(triu dng) 

I Hi dng quãn trj 5 852,00 

1 ChütchHDQT 
(Chuyên trách) 1 43,00 12 516,00 

2 
Thành viên HDQT 
(Kiêm nhim) 

4 7,00 12 336,00 

II Ban Kim soát 3 480,00 

1 Trix&ng Ban kim soát 1 30,00 12 360,00 

2 
Thãnh viên BKS 
(Kiêm nhim) 

2 5,00 12 120,00 

Tng cong 8 1.332,00 

3. D nghj Dai  hQi dng c dông Uy quyn cho Hi dng quân trl Tng cong ty 
duyt chi tin luang các chi'rc danh quán 1 cüa Tng cong ty theo quy djnh cUa pháp 
luât. 

4. Nu có sir thay dM v si 1ucng thành viên Hi dng quán trj chuyên 
trách!kiêm nhim thi qu5' lixang, qu5 thu lao sê duçc thay di ttwng 1rng. Vic quy& 
toán qu5 tin hrcing thirc hin nàm 2021 sê ducic th1rc hin phü hcip theo kt qua san 
xut kinh doanh cüa Tng cong ty và các quy djnh hin hành. 

KInh trInh Di hi dng c dOng xem xét, cMp thun./. 

Ncri nhmn: 
- Nhix trên; 
- Thành viên HDQT; 
- Ban kim soát; 
-Li.ru:P.TCNS,FIDQT. 
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