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Số: 13/BC-S74-HĐQT 

 Ộ    ÒA XÃ  ỘI   Ủ    ĨA VIỆ   AM 

 ộc lập –  ự do –  ạnh phúc 

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

Hà Nội    à  16       4  ăm 2018 
     

BÁO CÁO 
Về việc trả thù lao   Q , BKS, Thư ký  ông ty năm 2017 

và phương án chi trả thù lao năm 2018 

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 
 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; 

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04; 

- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ-2017 ngày 26/4/2017 của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên Công ty CP Sông Đà 704 năm 2017; 

- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo Tài chính 

năm 2017 đã được xác nhận bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC. 

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo báo cáo chi trả thù lao 

HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017 và phương án trả thù lao năm 2018 như sau: 

I - Chi trả thù lao   Q , Ban kiểm soát,  hư ký  ông ty năm 2017 
Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2017: giá trị sản lượng và doanh thu 

không đạt, vì vậy thống nhất không chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty.  

II -  ội đồng quản trị trình  ại hội đồng cổ đông kế hoạch chi trả thù lao  ội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát và  hư ký  ông ty năm 2018 như sau: 
- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (mộ  số c ỉ  iêu c ủ 

 ếu: Sả  lượ    doa     u  lợi   uậ ) của Công ty hoàn thành ≥100% kế hoạch năm: thù 

lao Thành viên Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát và thư ký HĐQT tối đa như sau: 

TT  hức danh  hù lao/tháng/người (V  ) 

1  Chủ tịch HĐQT 3.000.000 

2  Thành viên HĐQT 2.000.000 

3  Trưởng Ban kiểm soát  2.000.000 

4  Thành viên BKS  1.500.000 

5 Thư ký HĐQT 1.500.000 
 

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (mộ  số c ỉ  iêu 

c ủ  ếu: sả  lượ    doa     u  lợi   uậ ) của Công ty < 100% kế hoạch năm: thù lao 

Chủ tịch Hội đồng quản trị, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 

Thư ký Hội đồng quản trị chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch. 

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách nếu đã hưởng 

lương tại đơn vị thi không được hưởng thù lao. 

Trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!  

 

     M. ỘI  Ồ   QUẢ   RỊ 
  Ủ  Ị   

 

 

 

 

 
 

 guyễn  ữu Doanh 

 


