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      HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

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

          
           Số : 02/TTr-HĐQT 

             

               Bình Dương, ngày 23 tháng 3 năm 2018 
  

TỜ TRÌNH  
V/v chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty, thành viên 

các Tiểu ban năm 2017 và Kế hoạch chi trả năm 2018 
   

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2. 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội; 

 Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (C32). 

Theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 19/03/2018 của Hội đồng quản trị 
(HĐQT) về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường 
niên năm 2018. Nay HĐQT trình ĐHĐCĐ như sau: 

1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty và thành viên các Tiểu ban 
thuộc HĐQT năm 2017: 

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2017 của ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2017. 

Mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty và thành viên các Tiểu ban thuộc 
HĐQT năm 2017 bằng 2%/lợi nhuận sau thuế. 

Tương đương với số tiền là: 90.000.000.000 x 2% = 1.800.000.000 đồng. 

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS hoặc Ban kiểm toán nội bộ, Thư 
ký công ty và Thành viên các Tiểu ban năm 2018: 

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2018 của Công ty. Hội đồng quản trị 
kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT, BKS hoặc Ban 
kiểm toán nội bộ, Thư ký công ty và Thành viên các Tiểu ban thuộc HĐQT của Công 
ty năm 2018 là 2%/lợi nhuận sau thuế năm 2018. 

 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./. 
            

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu VT, TK.                                                        

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
                                                                       


