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TỜ TRÌNH
Về việc tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát,

Người quản lý và Người lao động năm 2020 và năm 2021
của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) kính trình 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của BTP xem xét, thông qua tiền 
lương, thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Người quản 
lý (NQL) và Người lao động (NLĐ) của Công ty như sau:

1. Kết quả thực hiện tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, NQL và 
NLĐ năm 2020

Với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 theo Báo cáo tài chính của 
BTP thì tổng quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, NQL và NLĐ năm 2020 
(gồm tiền thưởng an toàn điện) là 41.384,852 triệu đồng.

Trong đó:

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao, thưởng an toàn điện của HĐQT, BKS, 
NQL là 1.642,852 triệu đồng; trong đó tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS 
là 250,296 triệu đồng.

- Tổng quỹ tiền lương, thưởng an toàn điện của NLĐ là 39.742 triệu 
đồng.

 2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, NQL và NLĐ năm 
2021

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, trên cơ sở ý 
kiến của cổ đông chi phối thì tổng quỹ tiền lương, thù lao, thưởng an toàn điện 
của HĐQT, BKS, NQL và NLĐ kế hoạch năm 2021 là 46.276,543 triệu đồng.

Trong đó:

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao, thưởng an toàn điện của HĐQT, BKS, 
NQL là 3.711,543 triệu đồng; trong đó tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS 
là 538,8 triệu đồng.
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- Tổng quỹ tiền lương, thưởng an toàn điện của NLĐ là 42.565 triệu 
đồng.

Cụ thể mức tiền lương, thù lao, thưởng an toàn điện thực hiện năm 2020 
và kế hoạch năm 2021 như sau:

Thực hiện năm 2020 
(Tr. đồng)

Kế hoạch năm 2021 
(Tr. đồng)

TT Người quản lý
Tiền lương 

tháng
Thù lao 
tháng

Tiền lương 
tháng

Thù lao 
tháng

1 Chủ tịch HĐQT chuyên trách 29,053 57,724

2 Chủ tịch HĐQT không chuyên trách 5,121 10,8

3 Tổng Giám đốc 27,791 55,388

4 Trưởng BKS chuyên trách 25,630 51,255

5 Phó Tổng Giám đốc 24,723 49,135

6 Kế toán trưởng 22,737 45,051

7 Thành viên HĐQT không chuyên 
trách 4,361 9,2

8 Thành viên BKS không chuyên trách 4,361 9,2

9 Người lao động 12,689 13,695

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa kính trình Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BKS/BTP;
- HĐQT/BTP;
- Lưu: VT, HCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Thanh Xuân
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