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Ha Nói, ngày 19 thông 04 nám 2022 

TO TRINH BiI HO! BONG CO BONG 
V vic thông qua mü'c lu'o'ng, thu lao cho Hi dng quãn trj, Ban kiêm soát 

näm 2021 Va dé xuât mfrc lining, thu lao cho nãm 2022 

KInh gi:ri: Di hOi  dng c dông Tng cong ty c phn Cong trInh Viettel. 

Can ci Diu 1 Tng Cong ty c phn Cong trinh Viettel; 
Can cir kêt qua hoat dng kinh doanh näm 2021 và kê hoach kinh doanh 

näm 2022, Hi dông quãn trj (HDQT) kInh trmnh Dai  hi dOng Co dOng 
(DHDCD) thông qua mirc thU lao cho Hi dOng quãn trj và Ban kiêm soát nhu 
sau: 

1. Quy& toán thong, thñ lao Hi (luIng quãn trl  và Ban kim soát nãm 2021: 
1.1. Hi aông quãn trj, tiêu ban thu k: Tong mi1c thu lao, lwing näm 

2021 là: 2,1 t dOng, trong do: 
- ThU lao cho thành viên HBQT không chuyên trách: 

+ ThU lao cho ChU tjch HDQT: 10 triu duìng/tháng. 
+ ThU lao cho cac thành viên HDQT khác: 7 triu duìng/ngui/tháng. 
+ ThU lao cho thu k HDQT không chuyên trách: 5 triu duìng/nguii/tháng 

- Lu'o'ng cho thành viên HBQT chuyên trãch: 
Thirc hin chi trã theo Quy chê lucng cUa Tong cong ty và thirc hin dUng 

theo Nghj quyêt duçc Dai hOi (lông cô (lông thiRing niên 2021 thông qua. 
1.2. Ban Kiêm soát: Tong mUc thu lao, luang näm 2021 là: 2,09 triu 

dông trong do: 
- Thu lao cho Thành viên Ban Kiêm soát không chuyên trách: 

+ ThU lao cho Thành viên Ban kiêm soát không chuyên trách: 5 triu 
dOng/ngui/tháng. 

- Luong cho Ban Kiêm soát chuyên trách: 
Thirc hin chi trã theo Quy ch luang cUa Tong cong ty Va thirc hin dUng 

theo Nghj quyêt thrçc Dai hOi dông cô (lông thumg niên 2021 thông qua. 
(Các so lieu trén khóng bao gôm thzthng tir qu9 thzthng cho Ngu'&i quán l.  

trong tru'c'mg hctp DHDCD thông qua). 
1.3. Chi phi hot dng 2021: Tong chi phi boat dtng 2021 cUa Hi 

(lông quãn trj và Ban kiêm soát: 882 triu (lông. 
2. Be xuât mfrc hrorng, thU lao cho Hi &ing quail trj, Ban Kim soát, 

Thu k Hi (lông quan tn  nãm 2022: 
2.1. Be xuât Thu lao, lining cüa HBQT, Tiêu ban thu k: 
Dr kiën tOng mUc thU lao, luong cUa HDQT, Tiêu ban thu k näm 2022 là 

6,3 t (lOng, trong do: 
- Thu lao cho Thành viên HDQT, Thu k không chuyën trách: 
+ ThU lao cho ChU tjch HDQT: 10 triu duìng/tháng 
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+ Thu lao cho các thânh vien I-TIDQT khác: 7 triu dOng!ngthiItháng. 
+ Thu lao cho thu k HDQT không chuyên trách: 5 triu 

dOng/nguii!tháng. 
- LuGng cho ChU tjch HDQT, Thành viën HDQT, tiêu ban thu k ehuyên 

trách: Chi trã theo Quy chê lung va các Quy chë ni b cüa Tong Cong ty trên 
Co s kêt qua hoàn thành san xuât kinh doanh cüa Tong Cong ty, darn bão 
nguyen täC toe d tang luong eüa ngithi quãn l không duqe vu?t qua tOe d 
tang lçñ nhun. 

2.2. Be xut Thu lao, liro'ng cüa Ban kiêm soát: 
Dir kiên tOng mirc thU lao, lucing cUa Ban kiêm soát näm 2022 là 2,3 t 

dOng, trong do: 
- ThU lao cho Thành viên Ban kiêm soát khOng chuyên tráeh: 5 triu 

dong!ngu?i/tháng. 
- Lucing Cho Thành viên Ban kiêm soát chuyên trách: Chi trã theo Quy 

chê lucing và các Quy chê ni bO CUa TOng Cong ty trên cci sâ kêt qua hoàn 
thành san xuât kinh doanh cUa Tong COng ty, dam bão nguyen täc tOC d tang 
luong cUa nguôi quãn 1 không duqc virçYt qua toe d tang 1i nhun. 

2.3. Chi phi phic viii hot dng cUa Hi dông quãn trj và Ban kiêm 
soát nãm 2022: 

Dê thirc hin nhim vi1 trong phim vi quyên han  và nghia vii cUa mInh, Hi 
dong quãn trjlBan kiem soát sU diing Chi phi tuân thU theo CaC Quy ché ni bO 
ma Tong cOng ty ban hành. Dr kiên chi phi hoat dng 2022 cUa Hi dông quãn 
trj và Ban kiëm soát: 1,3 t dông. 

KInh trInh Dai hOi dOng CO dong xem xét thông qua.!. 
TM. HQI BONG QUAN TRI 
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