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Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP 

 

- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP 

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 số 0110/VP-NQ-HĐCĐ 

ngày 20/06/2011. 

Hội đồng quản trị:  

1. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông Thù lao HĐQT và BKS năm 2011 

Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 là: 436.629.600 đồng, trong đó: 

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị:  304.317.600 đồng 

- Tổng thù lao Ban kiểm soát: 132.312.000 đồng 

1. Trình Đại hội đồng cổ đông thù lao HĐQT và BKS năm 2012 

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 và mức thù lao năm 2011, Hội đồng 

quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 

như sau: 

- Chủ tịch HĐQT: Hệ số 0,6 tính trên mức lương bình quân tháng trong năm của người lao 

động trong công ty. 

- Phó chủ tịch HĐQT: Hệ số 0,5 tính trên mức lương bình quân tháng trong năm của người lao 

động trong công ty. 

- Ủy viên HĐQT, trưởng BKS: Hệ số 0,4 tính trên mức lương bình quân tháng trong năm của 

người lao động trong công ty. 

- Ủy viên BKS: Hệ số 0,3 tính trên mức lương bình quân tháng trong năm của người lao động 

trong công ty. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định. 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch 
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