
CÔNC TY CP ĐÀU TU XÂY DỤNG CỘNG IIOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CAO SU PHỦ THỊNH Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: Ảío /TTr-HĐQTPTR Bình Phước, ngàyj) lị tháng & năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v Phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022.

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ  đông Công ty CP ĐTXD Cao su Phú Thịnh

Căn cứ Quyết định Ỉ026/QĐ-CSVN ngày 05/10/2006 của Chù tịch HĐQT Tống 
Công ty Cao su Việt Nam (nay là Tập đoàn CNCS Việt Nam -  Công ty cổ  phần) v/v phê 
duyệt phương án thành lập Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cao su Phú Thịnh;

Căn cứ Điều lệ tồ chức và hoạt động của Công ty CP ĐTXD Cao su Phú Thịnh;
Căn cứ háo cáo lài chính năm 2021 dã được kiếm toán và kế hoạch sán xuất kinh 

doanh năm 2022 của Công ty CP Dầu lư Xây dựng Cao su Phú Thịnh;
Căn cứ Quyết định'số 20/HĐTVCSPR-TCLĐTL ngày 16/02/2022 cùa HĐTV cty 

mẹ Cty TNHH MTV cao su Phú Riềng v/v thỏa thuận quỳ tiền lương thực hiện năm 2021 
của Cty CP ĐTXD cao su Phú Thịnh.

1

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ dông Công ty phê duyệt việc chi trả thù 
lao Hội đồng quán trị, Ban kiểm soát nám 2021 và kế hoạch chi thù lao năm 2022 như sau:

1. Chi trả thù lao Hội đồng Quán trị, Ban kiếm soát (không chuyên trách) Công 
ty năm tài chính 2021:

- Chủ tịch HĐQT: 5.180.000 đồng/người/tháng
- Các thành viên HĐQT: 4.540.000 đồng/người/tháng
- Các thành viên Ban kiếm soát: 3.080.000 đồng/người/lháng
- Thư ký HĐQT: 3.080.000 dồng/người/tháng
Tổng quỹ thù lao dã chi trả trong năm 2021: 282.000.000 dồng
Đối với trường hợp thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát giũ' chức vụ quản lý trực 

tiếp tại Công ty, Công ty không thực hiện chi trả thù lao mà thực hiện trà lương từ quỹ tiền 
lương theo phê duyệt cùa Hội đồng quản trị.

2. K ế  hoạch chrthù lao Hội dồng Quán trị, Ban kiếm soát (không chuyên trách) 
Công ty năm tài chính 2022:

Căn cứ nhiệm vụ sàn xuất kinh doanh năm 2022 và công văn số 1059/CSVN-LĐTL 
ngày 04/05/2022 của Tập đoàn CNCS Việt Nam v/v hướng dẫn xây dựng quỹ tiền lương kế 
hoạch năm 2022, Hội dồng quản trị kinh trình Dại hội dồng cổ đông thông qua mức thù lao 
kế hoạch năm 2022 cùa Hội đồng quàn trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:



- Chù tịch HĐQT: 6.357.032 đồng/người/tháng
- Các thành viên HĐQT: 5.520.112 dồng/người/tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát: 3.939.757 đồng/người/tháng-
- Thư ký HĐQT: 3.939.757 dồng/người/tháng
Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2022: 350.598.324 đồng và được quyết toán vào 

cuối năm tài chính theo quy định.
Đối với trường hợp thành viên HĐQT và ban kiểm soát giữ chức vụ quản lý trực tiếp 

tại Công ty, Công ty không thực hiện chi trả thù lao mà thực hiện trả lưong từ quỳ tiền lưong 
theo quy định.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:
-  Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.
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