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TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ -CTCP             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 2                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                        

        Số:        CT/HĐQT           

                                                              Hà Nội, ngày     tháng 5 năm 2019 

 

 

TỜ TRÌNH  

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2 

(V/v: Chi trả lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát; Công ty cổ phần Sông Đà 2 

năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019) 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 2 

 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 

68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 2; 

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 2 năm 2018; 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 2 xin trình và thông qua Đại hội đồng 

cổ đồng thường niên năm 2019 về tình hình chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát năm 2018 và phương án trả lương, thù lao các thành viên HĐQT và Ban 

kiểm soát năm 2019 như sau: 

I. Quyết toán chi phí tiền lương và thù lao năm 2019: 

Năm 2018 là năm hết sức khó khăn với Công ty, tình hình thực hiện kế hoạch sản 

xuất năm 2018 doanh thu đạt 55,72% và lợi nhuận đạt 68,3% so với kế hoạch Đại 

hội đồng cổ đông thông qua. Các công trình, dự án Công ty thực hiện thi công đã và 

đang đi vào giai đoạn cuối, mặt khác thị trường xây lắp có sự cạnh tranh khốc liệt 

dẫn đến tìm kiếm việc làm khó khăn. Một số công trình đang trong giai đoạn quyết 

toán nên vốn đọng lớn. Các công trình đang thi công cũng gặp khó khăn trong công 

tác thu hồi vốn do Chủ đầu tư chậm thanh toán. Mặt khác, năm 2018 một số công 

trình đã hoàn thành quyết toán bị giảm giá trị quyết toán nên công ty phải hạch toán 

giảm kết quả trong năm 2018. Trong khi đó, Công ty vẫn phải chịu chi phí lãi vay, 

chi phí quản lý ở mức cao làm cho lợi nhuận năm 2018 giảm so với kế hoạch.  

 Căn cứ theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Công ty dự kiến 

mức chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  năm 2018 như 

sau: 
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ST

T 
Chức danh 

KH lương, thù lao năm 2018 Trình ĐHCĐ2019 thông qua 

quyết toán lương, thù lao 2018 

Lương 

(đ/người/th) 

Thù lao  

(đ/người/th) 

Lương 

(đ/người/th) 

Thù lao  

(đ/người/th) 

1 Chủ tịch HĐQT 36.000.000 0 24.571.671 0 

2 TV HĐQT   5.000.000  3.412.732 

3 Trưởng BKS 22.000.000  15.016.021  

4 TV BKS  3.000.000  2.047.639 
 

Với mức tiền lương trên, tiền lương bình quân của người quản lý chuyên trách đại diện 

vốn NN thấp hơn mức bình quân theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH 

ngày 01/09/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện quy định 

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

chi phối của Nhà Nước. 

II.  Kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2019. 

S

T

T 

Chức danh 

Số 

người 

Trình ĐH thông qua KH lương, thù lao năm 

2019 

Lương 

(đ/ng/thg) 

Thù lao  

(đ/ng/thg) 
Tổng cộng 

1 CT HĐQT chuyên trách 1 36.000.000 0 36.000.000 

2 TV HĐQT  4  5.000.000 5.000.000 

3 Trưởng BKS 1 22.000.000  22.000.000 

4 TV BKS 2  3.000.000 3.000.000 

Mức lương kế hoạch; quyết toán tiền lương, thù lao và thực hiện tạm ứng tiền 

lương hàng tháng theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016. 

  Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông 

xem xét thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao năm 2018 và phương án trả lương, thù 

lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty như đã nêu ở trên. 

  Xin trân trọng cảm ơn! 

     Nơi nhận:       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
- Các cổ đông Công ty;         CHỦ TỊCH 
- HĐQT; BKS Công ty;                
- Ban TGĐ; Các phòng ban Công ty; 
- Lưu HĐQT, VP; 

 

                   


