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BÁO CÁO 
Về quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng 

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 
 

 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
  

 

 Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất; 
 Căn cứ Nghị quyết số 02 – NQ/SASCO-ĐHĐCĐ/2014 ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Đại Hội 

đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất; 
 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất báo cáo Đại hội 
đồng cổ đông thông qua quỹ thù lao, quỹ lương, quỹ thưởng của các thành viên Hội đồng quản trị 
và Ban kiểm soát Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất trong năm 2020 
như sau: 

Nội 
dung 

Phương án được ĐHĐCĐ thông 
qua ngày 30/6/2020 

Thực hiện năm 2020 
Đề xuất 

Mức chi 
Nguồn 

chi 
Mức chi 

Nguồn 
chi 

Quỹ 
thù  lao 
HĐQT, 
BKS 

  Mức thù lao (đ/tháng) 
- TV HĐQT : 8.000.000  
- TV BKS     : 5.000.000 

Chi 
phí 

SXKD 

- TV HĐQT : 
8.000.000 đ/tháng 

- TV BKS    : 
5.000.000 đ/tháng 

Chi 
phí 

SXKD 

Đề xuất ĐHĐCĐ xem xét, 
thông qua Quỹ thù lao 
HĐQT (không bao gồm 
Tổng Giám đốc - thành viên 
HĐQT tham gia điều hành), 
Ban kiểm soát năm 2019 là 
444.000.000 đồng 

Quỹ 
lương, 
Ban 
kiểm 
soát 

 Tiền lương (đ/tháng) 
- Trưởng BKS chuyên 

trách : 55.000.000  
- Kiểm soát viên chuyên 

trách : 20.000.000 

Chi 
phí 

lương 

- Trưởng BKS chuyên 
trách : 55.000.000  
đ/tháng 

- Kiểm soát viên 
chuyên trách: 
20.000.000 đ/tháng 

Chi 
phí 

lương 

Đề xuất ĐHĐCĐ xem xét, 
thông qua Quỹ lương 
Trưởng BKS chuyên trách, 
Kiểm soát viên chuyên trách 
năm 2019 là  893.181.818 
đồng 

Thưởng 
HĐQT 
& BKS 

0,7% Lợi nhuận sau thuế 
khi đạt kế hoạch lợi nhuận 
đã được ĐHĐCĐ thông 
qua 

Lợi 
nhuận 

sau 
thuế 

0,7% Lợi nhuận sau 
thuế 

Lợi 
nhuận 

sau 
thuế 

Đề xuất ĐHĐCĐ xem xét, 
thông qua quỹ thưởng 
HĐQT (không bao gồm 
Tổng Giám đốc - thành viên 
HĐQT tham gia điều hành) 
và Ban kiểm soát năm 2019 
là   1.046.454.944 đồng 

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua. 
 

Trân trọng cám ơn. 

  
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
 

DỰ THẢO 


