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    Hà Nội, ngày …... tháng 04 năm 2017 

TỜ TRÌNH 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP 

 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

  
 Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty gas Petrolimex – CTCP.

 Căn cứ: Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ về chế độ tiền 

lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước; Thông tư 

số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng 

dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ 

 Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 

của tổng công ty gas Petrolimex; 

  Hội đồng quản trị Tổng công ty gas Petrolimex kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 

2017 về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao thành viên 

Ban kiểm soát Tổng công ty gas Petrolimex  năm 2017 như sau:  

1. Quỹ tiền lương/thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT và BKS: 2.765.389.761 đồng. 

Trong đó: 

- Quỹ tiền lương là: 2.158.525.597 đồng 

- Quỹ thù lao là: 606.864.164 đồng 

2. Quỹ tiền lương/thù lao quyết toán như sau: 

- Quỹ tiền lương quyết toán theo quy chế tiền lương cán bộ quản lý của Tổng 

công ty gas Petrolimex, nhưng không vượt quá quy định Thông tư số 28/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện 

Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ. 

- Mức thù lao Ủy viên HĐQT tính bằng 20% tiền lương thực hiện của Phó Tổng giám 

đốc Tổng công ty; Mức thù lao Thành viên Ban Kiểm soát tính bằng 20% tiền lương thực hiện của 

Thành viên Ban kiểm soát. 

- Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ báo cáo việc quyết toán Qũy tiền lương và 

thù lao năm 2017 của các thành viên HĐQT/Ban kiểm soát Tổng công ty tại ĐHĐCĐ 

thường niên năm  2018 thông qua. 

    Kính trình ĐHĐCĐ  xem xét, thông qua. 

 

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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