
Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  

Về việc: Xin thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - 

                    Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND  

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 

2014; 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 

triển Bất động sản HUDLAND (Bản sửa đổi, bổ sung lần X); 

Căn cứ biên bản họp số 785/BB-HĐQT ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Hội 

đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc 

bao gồm nội dung thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông 

thường niên 2020. 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản 

HUDLAND kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua phương 

án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 với tổng số tiền là 216 

triệu đồng, chi tiết phương án chi dự kiến như sau: 

- Mức chi cho PCT Hội đồng quản trị : 05 triệu đồng/tháng. 

- Thành viên Hội đồng quản trị            : 04 triệu đồng/người/tháng. 

- Trưởng Ban kiểm soát            : 04 triệu đồng/tháng.                        

- Thành viên Ban kiểm soát.          : 02 triệu đồng/người/tháng. 

Trên đây là phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Hội 

đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông 

qua. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

  

Nơi nhận:  

- Như K/g; 

- Lưu: VT, HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch 
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