
 
 

 
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 
Địa chỉ: 1079 Phạm Văn Đồng, khu phố 1, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức, Tp.HCM 

Điện thoại: 028 37245264 Fax: 028 37245263  Website: www.safoco.com.vn 

Số:        /T.Tr-SAF/HĐQT       Tp.Hồ Chí Minh, ngày    tháng 4 năm 2020 

TỜ TRÌNH  
Về mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị,  

Ban kiểm soát, Thư ký năm 2020 

Kính gửi:   Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco; 
Năm 2019, Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco đã thực hiện chi trả 

tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký như sau: 
a) Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2019 (06 người): 4.355,33 triệu 

đồng. 
b) Quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Thư ký năm 2019: 

576 triệu đồng, cụ thể: 
- Thành viên Hội đồng quản trị : 7.500.000 đồng/người/tháng; 
- Kiểm soát viên   : 6.500.000 đồng/người/tháng; 
- Thư ký     : 5.000.000 đồng/người/tháng. 
Hội đồng Quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông, thông qua kế hoạch tiền 

lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2020 như sau: 
a) Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý năm 2020 (06 người): 4.355,33 triệu 

đồng. 
b) Quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Thư ký năm 2020: 

684 triệu đồng, cụ thể: 
- Thành viên Hội đồng quản trị : 9.000.000 đồng/người/tháng; 
- Kiểm soát viên   : 7.500.000 đồng/người/tháng; 
- Thư ký     : 6.000.000 đồng/người/tháng. 
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch quỹ tiền lương, quỹ thù lao 

của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2020. 
Trân trọng! 
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