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

TỜ TRÌNH 
v/v Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết toán lương Người quản lý, người lao 

động Công ty và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020;  

Phương án chi trả lương - thưởng năm 2021 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế 

SOVILACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/8/2015, 

Theo Nghị quyết số 40/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2020 của Đại hội đồng cổ 

đông năm 2020 và để có cơ sở chi trả thù lao cho HĐQT, BKS. Hội đồng quản trị 

Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO trình Đại hội đồng cổ đông xem 

xét, thông qua các nội dung sau: 

I. Thông qua quyết toán quỹ lương năm 2020: 

1. Quyết toán quỹ tiền lương năm 2020: 

 + Người quản lý: 594.745.000 đồng 

  Chủ tịch . HĐQT: 156.502.000 đồng 

  Ban Tổng giám đốc: 301.613.000 đồng 

  Ban kiểm soát: 136.630.000 đồng 

+ Người lao động: 2.961.634.000 đồng 

2. Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2020:  

+ Tổng số tiền thù lao của HĐQT, BKS phải trả: 102.400.000 đồng 

+ Số thù lao của HĐQT, BKS đã trả:102.400.000 đồng 

II. Thông qua phương án chi trả lương, thưởng, thù lao năm 2021: 

+ Quỹ lương chi trả cho Người lao động: 2.832 triệu đồng 

+ Quỹ lương chi trả cho Người quản lý doanh nghiệp:  

  Người quản lý chuyên trách (CT.HĐQT và Ban TGĐ): 482 triệu đồng 

  Ban kiểm soát: 161 triệu đồng 

+ Thù lao HĐQT:  

 CT.HĐQT: 1.200.000 đồng/ người/tháng 

 Thành viên HĐQT: 1.000.000đồng/ người/tháng 

+ Thù lao Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng / người/ tháng. 

III.  Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhân 

lực Quốc tế SOVILACO thực hiện việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 

2020 và kế hoạch chi trả lương, thưởng cho HĐQT, BKS, BĐH, CB-NLĐ Công ty 

năm 2021. 

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

Trân trọng, 

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch 

    
 

 

 

 

     

DỰ THẢO 


