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TỜ TRÌNH 04 
V/v: Phê duyệt thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 

 

Theo quy định tại Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt 

thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chi tiết như sau: 

 

1. Mức thù lao đã chi trả trong năm 2020 

- Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị: 2.493.750.000 đồng (hai tỷ, bốn trăm chín mươi ba 

triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng) 

- Thù lao đã chi trả cho Ban kiểm soát: 144.000.000 đồng (một trăm bốn mươi bốn triệu đồng) 

- Tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 2.637.750.000 đồng 

(hai tỷ, sáu trăm ba mươi bảy triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng) 

2. Kế hoạch thù lao dự kiến của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 2021 

- Thù lao của HĐQT:  Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm (thành viên độc lập) nhận mức thù 

lao là 25.000.000 đồng/người/tháng; Thành viên HĐQT kiêm nhiệm nhận mức thù lao 12.500.000 

đồng/người/tháng (bằng 50% của thành viên không kiêm nhiệm). 

- Thù lao của Ban Kiểm soát:  Thành viên BKS không kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 20.000.000 

đồng/người/tháng; thành viên BKS kiêm nhiệm nhận mức thù lao là 4.000.000 đồng/người/tháng 

(bằng 20% của thành viên không kiêm nhiệm). 

3. Mức trích thưởng cho năm 2021 

- Nếu không hoàn thành kế hoạch thì sẽ không được thưởng. 

- Nếu đạt kế hoạch đề ra, mức trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 8% 

lợi nhuận sau thuế. 

- Nếu vượt kế hoạch, Mức trích thưởng cho cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV là 15% 

phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. 
 
 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

 

  

TM. Hội đồng quản trị 

 

 

 

 

Lê Văn Quang 


