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CÔNG TY CPTĐ NĂNG LƯỢNG
TÁI TẠO VIỆT NAM

Số:05/TTr-ĐHĐCĐ2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Pleiku, ngày 26 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thù lao, chi phí năm 2020 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2021

cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn
năng lượng tái tạo Việt Nam

Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày

26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy

định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CPTĐ năng lượng tái tạo Việt Nam.
- Biên bản họp số 04/BB-HĐQT-DL1 ngày 03 tháng 05 năm 2021 của Hội

đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam bàn về việc các
nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- Các văn bản pháp luật có liên quan;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam đề nghị

Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
năm 2020 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021,
cụ thể như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm và tiền lương ban Giám đốc
năm 2020:

1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:
- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người
Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty Cổ phần

Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam và tại các Công ty con không nhận thù lao.

2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:
- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người
Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty

CP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam và tại các Công ty con không nhận thù lao.
Trong năm 2020 các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tự nguyện

không nhận thù lao.

3. Mức tiền lương của Ban Giám đốc:
- Tổng tiền lương của Ban Giám đốc năm 2020: 706.739.230 đồng
(Được thể hiện trên thuyết minh số 30.c của Báo cáo tài chính riêng lẻ năm

2020 đã được kiểm toán).
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II. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2021:
1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:
- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.300.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.250.000 đồng/tháng/người

2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :
- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.250.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người

3. Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh
doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm
soát và  sẽ được thưởng:

 2% (hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch lợi nhuận năm.
 5% (năm phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐOÀN NGUYÊN TIÊU
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