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TỜ TRÌNH 
Về việc: Chế độ tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác  

của Hội đồng quản trị PVChem 
 

        Kính gửi:  Đại Hội đồng Cổ đông thường niên   
 Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ 
Dầu khí-CTCP (PVChem) ban hành theo Nghị quyết số 912/NQ-PVChem ngày 
02/7/2021 của Đại hội đồng cổ đông PVChem, 

Hội đồng quản trị PVChem xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 
thường niên về việc thực hiện tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác đối với Hội đồng 
quản trị năm 2021 và kế hoạch tiền lương, phụ cấp Hội đồng quản trị năm 2022 như 
sau: 

I. Báo cáo tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác năm 2021: 

Năm 2021, tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị thực 
hiện theo Nghị quyết số 882/NQ-PVChem ngày 28/6/2021 của ĐHĐCĐ thường niên 
năm 2021, phù hợp với quy định/quy chế của Tổng công ty và kết quả sản xuất kinh 
doanh của đơn vị.  

Tổng thu nhập trước thuế đối với Hội đồng quản trị là 4.696.090.240 đồng 
(trong đó tiền lương, phụ cấp là 3.747.129.800 đồng, lợi ích khác là 948.960.440 
đồng) 

(Chi tiết như biểu số 1) 

II. Kế hoạch tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác năm 2022 

Năm 2022 chế độ tiền lương, phụ cấp và lợi ích khác đối với Hội đồng quản 
trị thực hiện theo quy chế Tiền lương, tiền thưởng của Tổng công ty. Kế hoạch tiền 
lương, phụ cấp năm 2022 đối với HĐQT dự kiến 4.472.700.000 đồng.  

Tiền lương, phụ cấp thực hiện năm 2022 sẽ được điều chỉnh phù hợp với tình 
hình thực tế, kết quả sản xuất kinh doanh và quy định của Tổng công ty. 

Tiền lương hàng tháng và các khoản lợi ích khác được chi trả và thực hiện phù 
hợp với Quy chế/Quy định của Tổng công ty PVChem. 

(Chi tiết như biểu số 2) 

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 
 

 
       Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu TK.HĐQT, TCNL. 
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