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TỜ TRÌNH 

Về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 

   ---------------------------------- 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO 
  

 Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO và các quy định của pháp luật 

có liên quan;  

 Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2016 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO. 

  Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO kính trình Đại hội đồng cổ 

đông về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

Công ty năm 2016, như sau:  

  1. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT; BKS: 

 * Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: bằng 20% tiền lương của Tổng giám đốc; 

 * Chủ tịch HĐQT chuyên trách: áp dụng theo Quy chế quản lý tiền lương của Công 

ty; 

  * Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: bằng 20% tiền lương của Phó Tổng giám đốc; 

 * Kiểm soát viên kiêm nhiệm: bằng 70% thù lao của thành viên HĐQT 

* Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: áp dụng tương đương mức lương và chế 
độ chính sách của chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty. 

 2. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, BKS năm 
2016: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. 

  Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

                                                               T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 
 


