
CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CONG TY NƯỚC SẠCH SÓ 2 HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày oq tháng Ctị năm 2021

TỜ TRÌNH
V/v Thông qua thù lao Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, 

kế hoạch thù lao Thành viên Hội đồng quản trị năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- f Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ -  CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng 
dân một sô điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 
155/2020/NĐ -  CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội 
được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2020;

- Căn cứ kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Nước sạch số 2 Hà N* 
nhiệm kỳ 2020 -  2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2020,

Để bảo đảm chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), 
đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công 
quản lý của HĐQT và sự giám sát tốt của BKS trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐC 
hàng năm,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội báo cáo thù lao HĐQT, 
BKS năm 2020 và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét mức thù lao cho các thành viên 
Hội đồng quản trị năm 2021 như sau:

1. Báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Nước 

sạch số 2 Hà Nội ngày 29 tháng 6 năm 2020, mức thù lao HĐQT, BKS được tính như sau:
Chủ tịch HĐQT: 7.200.000 đồng/người/tháng
Thành viên HĐQT: 5.400.000 đồng/người/tháng
Thành viên BKS không chuyên trách: 2.700.000 đồng/người/tháng

Căn cứ Thông báo số 1140/TB-HĐTV ngày 05/6/2020 của HĐQT Công ty Nước sạch 
số 2 Hà Nội về việc giới thiệu nhân sự đại diện vốn và tham gia ứng cử vào HĐQT nhiệm 
kỳ 2020-2025 và Nghị quyết 1194/NQ-HĐTV-NSHN ngày 12/6/2020 của HĐTV Công ty 
Nước sạch Hà Nội về việc thống nhất cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty 
Nước sạch số 2 Hà Nội thì thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 là 05 người, trong đó, 
Chủ tịch HĐQT là chức danh chuyên trách từ nguồn nhân sự tại chỗ của Công ty CP Nước 
sạch số 2 Hà Nội. Do vậy, chức danh Chủ tịch HĐQT năm 2020 sẽ không thực hiện chi trả 
thù lao kiêm nhiệm trong 6 tháng cuối năm 2020.

Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội đã thực hiện giữ nguyên mức thù lao của Hội đồng quản 
trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020 đã được phê duyệt tại Thông báo số 793/TB-HĐTV ngày
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21/4/2020 của HĐTV Công ty Nước sạch Hà Nội và tại Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ của 
Đại hội đồng cổ đông nãm 2020; thực hiện thanh quyết toán theo qui định với tổng chi phí 
thù lao là 334.800.000 đồng, trong đó, thù lao HĐQT là 270.000.000 đồng, cụ thể:

Chức danh Số
người

Mức thù 
lao tháng 
(Đ/ng/th)

Mức thù lao 
KHnăm  
(Đồng)

Mức thù lao 
thực hiện 

(i)ồng)

Tỷ lệ TH 
so vớiK H  
năm 2020

(%)
ỉ. Hội đồng quản trị 270.000.000

1. Chủ tịch HĐQT 01 7.200.000 86.400.000 43.200.000 50%

2. Thành viên HĐQT 05 5.400.000 259.200.000 226.800.000 87,5%

II. Ban kiểm soát

- Kiểm soát viên không 
chuyên trách

02 2.700.000 64.800.000 64.800.000 100%

III. Tổng cộng 410.400.000 334.800.000 81,6%

2. Đề xuất mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2021
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng và kết quả thực hiện thịX lao 
Hội đồng quản trị năm 2020;

Hội đồng quản trị đề xuất thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 bằng vóầ.Bư^ 
thù lao năm 2020 đã thực hiện, cụ thể như sau: 5̂

- Thành viên HĐQT: 5.400.000 đồng/người/tháng 4 NỘìyẠ
- Tổng mức thù lao HĐQT năm 2021:

5.400.OOOđ/ng/tháng X 4 người X 12 tháng = 259.200.000 đồng
- Hình thức trả thù lao cho thành viên HĐQT năm 2021: Thực hiện tạm thanh toán 80% 

theo quý và quyết toán khi kết thúc năm tài chính sau khi có đánh giá xếp loại doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Noi nhận:
- Như Kính gửi;
- HĐQT Cty; 
-BKSCty;
- Lưu: P.TC - HC./.
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