
 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ 

SOVILACO 

Số:      /TTr-SVLC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2021 

TỜ TRÌNH  

(V/v: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao BKS năm 2021) 
 

Kính gửi:    ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
 

Căn cứ xác định mức thù lao và tiền lương Ban kiểm soát 

- Tiền lương Hội đồng quản tri và CB-CNV năm 2020 tạm tính theo 

Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ban hành ngày 13/6/2016; Thông tư số 

28/2016/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện Nghị 

định 53/2016 Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối cới 

công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Quy chế lương và 

thang lương, bảng lương của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO 

theo Quyết định số 539/QĐ-SVLC-TC ngày 26/11/2019; 

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2024;  

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; 

- Tham khảo mức thù lao áp dụng của một số doanh nghiệp cùng ngành 

nghề và quy mô tương tự trên thị trường hiện nay. 

Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất kế hoạch chi trả thù lao năm 

2021 của Ban kiểm soát Công ty như sau: 
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Chức danh 
Số 

lượng 

Mức thù lao 

tối đa 

(đồng/người

/tháng) 

Số 

tháng/

năm  

 

Thành tiền 

(đồng)  

 

Ghi chú  

I Ban kiểm soát 03     

1 Trưởng ban kiểm soát 01 1.000.000 12 12.000.000 
Trừ Trưởng ban 

chuyên trách 

2 Thành viên ban kiểm soát 02 1.000.000 12 24.000.000  

II Tổng cộng    36.000.000  

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

 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch 
 

 

 

 

 

Huỳnh Ngọc Thông 

DỰ THẢO 


