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TONG CONG TV MAY DQNG LVC VA
MAY NONG NGH!P VIET NAM - CTCP

CONG HOA xA HO! CHIJ NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

S& o2'4 /TTr-HDQT

Ha Ni, ngay.23 tháng 4 nãm 2019

TO TRINH
•A
.
Ve vice phe duyçt quyet toan Quy tien hrong, thu lao thyc hiçn nam 2018
và thông qua ké hoch Qu3'tin lu'oiig, thu lao 11am 2019, Qu5 khen thtrong
cua H91 dong quan tr! va Ban kiem soat
A

A

A

A

A

KInh g1ri: Dai hi dông Co dông thirông niên näm 2019
Can cir Nghj djnh s 53/2016/ND-CP ngày 13/6/2016 cüa ChInh phü vã
Thông tu so 28/2016/TT-BLDTBXH ngãy 01/9/2016 cüa B Lao dng - Thi.wng
binh và Xä hi hung dan thirc hin quy djnh
lao dng, tiên 1uong, thu lao, tiên
thu&ng di vii cong ty có Co phân, von
chi phôi cüa nhà nuó'c;
ye

gop

Can cr Diu i Tong cong ty May dng hrc và May nông nghip Vit Nam
-CTCP (VEAM) dã dugc Di hi dông cô dOng lan thir hai thông qua ngày
29/6/2018;
Can cir Nghj quyêt D.i hi dông cô dông 1.n thr hai ngày 2?/6/2018, Kt
qua hoat dng san xuât kinh doanh nàm 2018 và Ké hoch san xuât kinh doanh
nãm 2019,
Hi dng quãn trj kInh trInh Dai hi dông c dông phê duyt quyt toán
Qu tiên luang, thii lao thirc hin, Qu9 khen thu'rng nãrn 2018 và thông qua Qu
tin luang, thu lao ci:ia Hi dông quãn trj và Ban kiêm soát näm 2019, ci the nhu
sau:
I. QUYET TOAN QUc TIEN LU'€NG, THU LAO THC HIEN NAM
2018

CAn ci. kt qua san xut kinh doanh nAm 2018 vA Nghj quyêt Di hi dng
c dông l.n thr hai ngày 29/6/2018, vic chi trâ thirc tê tiên h.ro'ng, thu lao di vâi
Hi dông quãn trj, Ban kiêm soát nAm 2018 nhi..r sau:
TT

Chrc danh

So
lu'qng

1

2

3

Mircliro'ngvathalao
SO
nãm 2018 (triu dng)
thang
•
A
Ke hoich Thuc hiçn
4

5

6

So sánh
5/4
7

I

Hi dông quãn trj (*)

06

9.374

6.6 14,7

12

70,6%

II

Ban kim soát

03

2.3 76

2.09 1

12

88%

11.750
8.705,7
09
74,1%
Tong
Tai myc 2.1, khoOn 2, Diu 5 Ngh/ quyt Dai hi dng co dóng VEAM s
34/NQDHDCD- VEAM ngày 29/6/2018 phê duyt 07 Thành viên HDQT vái lông qu9 lien
1wong là 9,374 t) dông. Thitc tê nôm 2018, có 06 Thành viën HDQT vái lông qu9 lien
htcrng ke' hoQch 6.652, 8i dóng, l/irc hiçn 6.614, 71j) dông, chiêm 99,42%.
(*)

K& qua thirc hin qu h.rcing näm 2018 thp hcm so vâi qu' ltwng k hoch
diiçic Dai hi dông cô dông lan thir nhât thông qua.
II. KE HOCH QU' TIEN LU'NG, THU LAO NAM 2019
1. Can cir K hoach san xu.t kinh doanh näm 2019,. d1r kin k hoach Qu
tin lucing, thu lao k hoch näm 2019 cüa HOi dông quãn trj, Ban kiêm soát nhu
sau:
TT

Chüc danh

So Mfrchrongvà
krQng thu lao tôi da
ngirôi (tr.d/ng/th)

I

Hi dông quãn trl

07

1

Thành viên HDQT chuyên trách

04

II

Thành viên HDQT không
chuyên trách
Ban Kim soát

03

1

KiEm soát viên chuyên trách

02

2

Kim soát viên kiêm nhim

01

Tingcng

10

2

03

So
tháng

Thãnh tin
(triu dng)

6.955,2

126
(3,5 x 36)
25,2
(126 x 20%)

12

6.048

12

907,2
3.326,4

126
(3,5x36)
25,2
(126 x 20%)

12

3.024

12

302,4

10.281,6
2. Qu5' lining trên duc tinh them thi da không qua 20% müc tiM hxcmg
bInh quân ké hoch nêu lçii nhun thrc hin vtrçit 1çi nhun kê hoach theo quy
djnh tai khoãn 4, Diêu 6 Nghj djnh 53/2016/ND-CP.

3.Qu5' khen thuông cüa Hti dng quán trj, Ban kim soát näm 2019 sê thirc
hin theo mvc 2, Diêu 8 Nghj djnh so 53/20161ND-CP.
4. Thành viên Hi ding quàn trj kiêm nhim diM hãnh, thI dxçic ch9n trã
luong & vi trI có mire li.rcing cao nhât. Thânh viên Hi dông quãn trj không chuyên
trách, thành viên Ban kiém soát kiêm nhim ducic hithng thir lao tôi da không qua
20% mire li.rcing a vj trI chuyên trách ti.rcing irng.
5. Trên Co so tng qu hrccng, Hi dMg quân trj VEAM quyt djnh mirc
tiên h.rcing, thu lao nàm 2019 cii the cho các chirc danh theo quy djnh cüa pháp
1ut và cüa VEAM. NM có sir thay ctôi ye so luqng thành viên chuyên trách Hi
dông quán trj và Ban kiêm soát, thI qu5 lining së dtrçic thay dôi ti.rang irng.
KInh trInh Dai h)i &ng c dông xem xét, thông qua.!.
Noi nhIn:
- Nhtr trên;
- HDQT;
- Ban Kim soát;
- Liru: VT, VP HDQT.
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