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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ 

越南城市燃气投资发展股份公司 
 

Số:03/TTr-HĐQT 
编号: 03/TTr-HĐQT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

越南社会主义共和国 
独立 - 自由 - 幸福 

 
Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

河内，2021  年 4 月 20 日
 

TỜ TRÌNH 

请示 

Về việc báo cáo kết quả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và KH chi trả 2021 

 关于 2020年董事会，监事会的薪酬结果和 2021年的薪酬支付计划的报告 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

       敬致：  股东大会 

   

Công ty báo cáo kết quả thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kiêm nhiệm 

năm 2020 và trình phương án chi trả thù lao năm 2021 như sau: 

公司董事会报告 2020 董事会，监事会之薪酬结果，并呈上 2021 年薪酬支付计划

如下： 

I. Thực hiện năm 2020 

 2020 年折行情况 

- Thù lao Uỷ viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/tháng 

兼任董事会成员之薪酬：2,000,000 越南盾/月 

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng 

监事会主席之薪酬：2,000,000 越南盾/月 

- Thù lao Kiểm soát viên kiêm nhiệm: 1.500.000 đồng/tháng 

兼任监事会成员之薪酬：1,500,000 越南盾/月 

Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm công ty năm 2020 là: 

174.000.000 đồng/năm (Một trăm bảy tư triệu đồng chẵn). 

2020 年公司兼任董事会和监事会之薪酬总额为 174,000,000 越南盾/年 

II. Kế hoạch chi trả năm 2021 

 2021 年薪酬支付之计划 
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Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 đề nghị 

như sau: 

2021 年董事会和监事会成员之薪酬建议如下： 

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng 

董事会成员：2,000,000 越南盾/月 

- KSV không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng 

监事会成员：1,500,000 越南盾/月; 

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng 

监事会主席之薪酬：2,000,000 越南盾/月 

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.  

      呈请 2021 年度股东大会批示上述内容。 

Trân trọng. 

此致 

敬礼！ 

Nơi nhận: 接收处 
- Như trên; 

如上 
- HĐQT, BKS;  

董事会、监事会 
-    Ban GĐ(e-copy);  
     经理班子（电子稿） 
-    Lưu VT, PNL:01.  
     留档：文员、潘玉兰 
 

TM Hội Đồng Quản Trị  
Chủ tịch 

                               代表董事会 
                                     主席 

 
   Nguyễn Thanh Tú  

Đã kí 
 
 
 
 

 

          


