
TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÔNG TY CỎ PHẦN LIC O G I10 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/ỊỒ /2021/T.Tr-HĐQT Đà Nang, ngày 14 ttháng 06 năm 2021

TÒ TRÌNH
về việc: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiếm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LIC O G I10

Căn cứ Luật doanh nghiệp sổ 59/2020/QH14 ngày 27/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICO G I10 đã được Đại 

hội đồng cố đông thông qua;
Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 12/06/2021 thống nhất của Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát Công ty về việc thông qua nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 
của Công ty co phần LICOGI10.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 10 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, 
thông qua phương án Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

1. Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2021 không chuyên trách:
- Chủ tịch HĐQT:
- Phó Chủ tịch HĐQT:
-  Thành viên HĐQT :

- Thư ký HĐQT:
- Trưởng ban kiểm soát:
- Thành viên Ban kiểm soát:

2.000.000 đồng/tháng
1.500.000 đồng/tháng
1.500.000 đồng/tháng
1.000.000 đồng/tháng
1.500.000 đồng/tháng
1.000.000 đồng/tháng.

2. Đối với Chủ tịch, phó chủ tịch, thành viên HĐQT và Trưởng ban, thành viên Ban 
kiếm soát chuyên trách và/hoặc tham gia điều hành Công ty thì được hưởng lương theo Quy 
chế trả lương của Công ty.

3. Ngân sách hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát bao gồm: Các chi phí công tác 
phí, ăn, ở, đi lại và các chi phí họp lý khác được chi trả theo phát sinh thực tế và nằm trong 
chi phí cho hoạt động chung của Công ty năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI 10 xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Noi nhận:
- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TTCH
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Nguyễn Danh Quân


