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BÁO CÁO
v ề  việc xây dựng Dự toán tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của

Ban kiểm soát năm 2021

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty CP nước sạch số 2 Hà Nội

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Nghị định 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 hướng dẫn một số điều 

về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội.
Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngay 01/09/2016 của Bộ lao động 

thương binh xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, tiền 
thưởng của Công ty cổ phần, có vốn góp chi phối của Nhà nước.

Căn cứ chi phí thực tế của Ban kiểm soát trong năm 2020 đã được tổng họp trong 
Báo cáo tài chính của Công ty đã được Kiểm toán.

Căn cứ các Kế hoạch tiền lương, thù lao; Kế hoạch tài chính năm 2021 đã được 
xây dựng và thông qua Hội đồng quản trị Công ty.

Ban kiểm soát Công ty CP nước sạch số 2 HN lên dự toán chi phí tiền lương, 
thù lao và các chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 với tổng số tiền: 
857.600.000 đồng, cụ thể như sau ( Phụ lục chỉ tiết kèm theo):

1. Chi phí tiền lương: 400.377.192 đồng
Tiền lương tính cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách ( theo kế hoạch quỹ 

tiền lương năm 2021 của Công ty).
Mức tiền lương bình quân: 33.364.766 đồng/tháng.
2. Chi phú thù lao: 64.800.000 đồng
Thù lao tính cho 02 thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm ( theo kế hoạch thù 

lao năm 2021 của Công ty).
Mức tiền thù lao là: 2.700.000 đồng/người/tháng.
3. Chi phí hoạt động BKS: 392.422.808 đồng
Đối với chi phí hoạt động của Ban kiểm soát tùy vào tình hĩnh hoạt động sản 

xuất kinh doanh, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và hoạt động thực tế của 
Ban kiểm soát để thực hiện. Chi phí tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các chi phí hoạt 
động của Ban kiểm soát năm 2021 quyết toán theo thực tế và chế độ quy định.

1



Ban kiểm soát Công ty cổ phần nước sạch số 2 Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ 
đông Công ty về dự toán tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động năm 2021 của Ban 
kiểm soát để được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kính báo cáo!

*  Nơi nhân:
-  Như hên
- HĐQT, BĐH Công ty
- BKS Công ty
- Lưu

TM/ BAN KIẺM SOÁT 
TRƯỞNG BAN

Trân Thị Ngọc Bích
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