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TỜ TRÌNH 
V/v quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2018 và kế hoạch quỹ tiền 

lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp; 

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP; 

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định 

về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi 

phối của Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – 

Thương Binh và Xã hội v/v hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù 

lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; 

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam là công ty cổ phần có vốn góp chi phối 

của Nhà nước, việc xây dựng và xác định tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người 

quản lý phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP và Thông tư số 

28/2016/TT-BLĐTBXH. Đây là căn cứ pháp lý làm cơ sở để Tổng công ty chi trả tiền 

lương, tiền thưởng cho người quản lý công ty, trong đó có Hội đồng quản trị và Ban 

kiểm soát. 

Căn cứ công văn số 789/UBQLVNN-TCCB ngày 18/06/2019 của Ủy ban Quản 

lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp v/v tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018, kế hoạch 

lao động và tiền lương, thù lao năm 2019 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt 

Nam-CTCP, Hội đồng quản trị xin báo cáo tình hình thực hiện và kế hoạch tiền lương, 

thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cụ thể như sau: 

 

1. Tình hình thực hiện tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và 

Ban kiểm soát năm 2018: 

+ Quỹ tiền lương, thù lao Người quản lý thực hiện 2018: 23.491.440.000 đồng 

+ Quỹ tiền thưởng Người quản lý thực hiện 2018: 2.936.430.000 đồng 

 



Quỹ tiền lương và quỹ tiền thưởng Người quản lý trên bao gồm: Hội đồng quản trị, 

Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Kiểm soát. 

 

2. Về kế hoạch chi tiền lương, thù lao của Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát 

năm 2019:  

+ Quỹ tiền lương, thù lao Người quản lý kế hoạch 2019: 18.648.000.000 đồng 

 

Quỹ tiền lương, thù lao Người quản lý trên bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Kiểm soát. 

 

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./. 

 
 

                                                

                     

         


