
 
CÔNG TY CỔ PHẦN  

BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ 

Số:        /2021/TTr-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

    Hà Nội, ngày       tháng     năm 2021 

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Về việc chuyển các khoản thù lao và thưởng chưa chia hết của các năm 2018, 2019, 2020 

của HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ và Ban Điều hành theo kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 

hàng năm đã thông qua vào quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; 

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ, 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau: 

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên các năm 2018, 2019, 2020 đã thông qua việc 

trích thù lao và thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm toán nội bộ (“BKTNB”) 

và Ban Điều hành theo mức trích lập là 2% Lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính năm đã được kiểm 

toán mỗi năm. Việc chi trả đã được thực hiện như sau: 

Đơn vị: Đồng 

STT Chỉ tiêu 

Mức trích lập được 

ĐHĐCĐ thường 

niên thông qua 

Mức chi 

trả thực tế 
Giá trị còn lại 

1 
Thù lao và thưởng HĐQT, Ban điều 

hành năm 2018 
6.400.785.570  0 6.400.785.570  

2 
Thù lao và thưởng HĐQT, BKTNB, 

Ban điều hành năm 2019 
7.775.489.532 0 7.775.489.532 

3 
Thù lao và thưởng HĐQT, BKTNB, 

Ban điều hành năm 2020 
5.875.302.808 0 5.875.302.808 

Tổng cộng 20.051.577.910 0 20.051.577.910 

Tại cuộc họp ngày 22/11/2021, HĐQT đã thống nhất và ban hành Nghị quyết số 83/2021/NQ-

HĐQT thông qua việc không chia các khoản thù lao và thưởng chưa chia hết của các năm 2018, 2019, 

2020 của HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ và Ban Điều hành theo kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên hàng 

năm đã thông qua, đồng thời trình ĐHĐCĐ thông qua việc chuyển các khoản thưởng và thù lao này vào 

quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty. 

Do đó, bằng tờ trình này, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả các 

khoản thù lao và thưởng nêu trên cho các thành viên HĐQT, BKTNB, Ban Điều hành, đồng thời chuyển 

các khoản này vào Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty. 

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

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận:  
- Cổ đông; 

- HĐQT, BTGĐ; 

- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Trung Vũ 

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại 

Đại hội. 


