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S& 1 11ITr-VCC-HDQT Ha Nôi, ngày 02 tháng 04 nám 2021 

TTRINHDi1HQIBONG cO BONG 
V vic thông qua müc thu lao cho Hi dng quãn trj, Ban kim soát nàrn 

2020 và d xuât mfrc thu lao cho näm 2021 

Kinh g1i: Dai  hQi dng c dông Tng cong ty c6 phn Cong trInh Viettel. 

Can cr Diu l Tng Cong ty c ph.n Cong trinh Viettel; 
Can cir kêt qua hot dng kinh doanh nam 2020 Va kê hoch kinh doanh 

nàm 2021, HOi  dong quail trj (HDQT) kInh trInh Di hi dông cô don 
(DHDCD) thông qua mrc thu lao cho HOi  dong quãn tn và Ban kiêm soát nh 
sau: 

1. Quyttoan thu lao, lu'oiig Hi dng quãn trj và Ban kim soát nàm 2020: 
a. Hi dông quan trj, tiêu ban thir k: Tong mire thu lao, krang näm 

2020 là: 3,812 t dong trong do: 
- Thñ lao cho thành viên HBQT không chuyên trách: 
+ Thu lao cho Chü tjch HDQT: 10 triu dng/thang. 
+ Thu lao cho các thành vien HDQT khác: 7 triu dngIngtriItháng. 
+ Thu lao cho thu k' HDQT không chuyên trách: 5 triu dng/nguriIthang 
- Lirong cho thành viên HBQT chuyên trách: 

Thirc hin chi trã theo Quy chê luang cUa Tong cOng ty và th%rc hin dung 
theo Nghj quyêt so 060602/NQ-CT-HDQT duqc D?i hOi dông cô dong thu?rng 
niên thông qua ngày 06/06/2020. 

b. Ban Kiêm soát: Tong mire thu lao, luong näm 2020 là: 2,090 triu dông 
trong do: 

- Thu lao cho Thành viên Ban Kiêm soát không chuyên trách: 
+ Thu lao cho Truâng Ban Kim soát: 2 triu d&ig/tháng. 
+ Thü lao cho các thành vin BKS khác 1 triu dng/ngi.thi1thang 
- Lirng cho Ban Kiêm soát chuyên trách: 
Thirc hin chi trã theo Quy chê hrcrng cüa Tong cong ty và thirc hin ding 

theo Nghj quyêt so 060602/NQ-CT-HDQT ducic Di hQi dông cô dOng thu?rng 
niên thông 9ua ngày 06/06/2020. 

Các so lieu trên khong bao gm thithng tic qu9 thwó'ng cho Ngwài quán lj 
trong trithng hcip DHDCD thông qua. 

c. Chi phi hot dng 2020: Tong chi phi hoat dng 2020 cia HOi  dOng 
quãntrjvaBankiemsoát: 797 triu dong. 

2. D xut mfrc thu lao, Iiro'ng cho Hi dông quãn trj, Ban Kiêm soát, 
Thif k Hi ding quãn trj näm 2021: 

2.1. D xut Thu lao, ltrong cüa HBQT, Tiêu ban thir k: 
Dr kin tong mire thu lao, lucing cia HDQT, Tiêu ban thu ky" nàm 2021 là 

2,22 t dlOng, trong do: 
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- Thu lao cho Thánh viên HDQT, Thu k không chuyên trách: 
+ Thu lao cho ChU tjch HBQT: 10 triu dong/tháng 
+ Thu lao cho các thânh viên HDQT khác: 7 triu dong/nguOiltháng. 
+ Thu lao cho thu k HDQT không chuyên trách: 5 triu 

donglnguOri/thang. 
- Lucmg cho Thành viênHDQT, tiêu ban thu k chuyên trách: Chi trà theo 

Quy chê luong và các Quy chê nOi  b cUa Tong cong ty trên co si kêt qua hoàn 
thành san xuât kinh doanh cüa Tong Cong ty, dam báo nguyen tAc tôc dO thng 
luong cüa ngu?ii quail l không duqc vucit qua toe dO tAng luong cüa ngui lao 
dng. 

2.2. Be xut Thu lao, hrorng cüa Ban kiêm soát: 
Dir kiên tong mrc thU lao, lrnyng cUa Ban kiêm soát nAm 2021 là 2,17 t' 

dong, trong do: 
- ThU lao cho Thãnh vien Ban kiêm soát không chuyên trách: 5 triu 

dông/ngiiOi/thang. 
- Luo'ng cho Thành viên Ban kiêm soát chuyên trách: Chi trã theo Quy 

ch hrcmg và cac Quy chê nOi bO cUa Tong cong ty trên co s kêt qua hoàr 
thành san xuât kinh doanh cUa Tong Cong ty, dam bão nguyen tAc toe dO thng 
luong cUa ngui quan 1 không duqe virçt qua t6c dO tAng luong cUa ngui laT 

dng. INH 
3. Chi phi phic viii hot dng cüa Hi dông quãn trj/ Ban kiêm soát:  L 
Dê thirc hiOn nhiOm vii trong pham vi quyên h.n và nghia vi cUa mInh, 

dông quãn tn/Ban kiêm soát sU d1ing chi phi tuân thU theo các Quy chê nOl • 0 
ma Tong cong ty ban hành. Di1r kiên chi phi hoat dQng 2021 cUa HOi  dông quãn 
tn và Ban kiêm soát: 1,18 t) dong. 

KInh trInh Dai hOi dOng cô dông xem xét thông qua./,.z." 
TM. HQI BONG QUAN TR! 
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