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BAO CÁO 
ye phuo'ng an trã ltrong và thñ lao cüa các thành viên HDQT 

Tong Cong ty näm 2020 

KInh gui: Dti hi dng c dông thu'?rng niên näm 2020 

Can cir Thông tu 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 cüa Bô Tài chInh quy djnh v quãn 

trj cong ty áp ding cho các cong ty di chüng; 
Can cir Diu l Tng Cong ty c phn Bào him Petrolimex dã duçic Dti hi dng c 

dOng thông qua ngày 20/4/2018; 
Can cir kt qua hot dng san xut kinh doanh näm 2019, k hoch näm 2020 cüa Tng 

cong ty; 

Hi dng quán trj Tng Cong ty c phn Bão him Petrolimex kInh trInh DHDCD 
thuOng niên näm 2020 v phucmg an trã hang, thu lao cho các thành viên Hi dng quãn trj 
Tng cOng ty näm 2020 nhu sau: 

1. Qu5 tiên lu'o'ng, thu lao cüa Thành viên HDQT: 

- S luçmg thành viên HDQT dir kin 07 nguii (01 thành viên dc 1p chuyên trách, 
thành viên kiêm nhiêm) 

* - Tong QTL và thu lao cüa HDQT näm 2020 dtxcic hithng là 2.271.984.000 dng (khOn 
bao gOm các khoán thithng, khoãn lixang, thu lao phân phôi bô sung khi hoàn thành vuçYt mirc k 
hoach). 

(Co phwcing an chi tilt trá lwcrng, thu lao cho các ihành viên Hi ddng quán trj nãm 2020 
kern theo). 

2. Phtro'ng thtrc trã tin hro'ng, thu lao cho các Thành viên HDQT Tong cong ty näm 
2020: Thirc hin tm thanh toán hang tháng theo quy chê trã luang Ngthi quàn l PJICO và 
duçc quyêt toán khi kêt thtc nãm tài chInh. HDQT sê báo cáo DHDCD Tong cOng ty näm 2021 
thông qua 

KInh trInh DHDCD thi.rông niên näm 2020 xem xét, thông qua. 

Trân tr9ng cam an! 
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* PHU'ONG AN QUS' TIEN LtJ'NG, THU LAO HQI BONG QUAN TR! 

TONG CONG TY CO PHAN BAO H1EM PETROLIMEX NAM 2020 

STT 

4 

CH1C DANH 
MUC LIIONG, 
THU LAO CO 
BAN THANG 

SO 
LNG 

HE sO DIEU 
CHiNH MUC 
LUONG co 
BAN THEO 
LVI NHUIN 

TONG MOC 
LIJONC, THU 

LAO KE 
HOACH 

NAM 

I CTHDQTkiêm nhim 10.020.000 1 2,6 312.624.000 

2 TV HDQT chuyén trách 31.400.000 1 2,6 979.680.000 

3 TV HDQT kiém nhiém 6.280.0000 5 2,6 979.680.000 

TONG CONG 2.271.984.000 

Ghi cliii: Qu5' tin ltrcing, thà lao HDQT 2020 xây dirng dra trên quy ch quãn 19 tin luang, thi 
lao, tién thtrmg cüa ngLrii quán 19 Tong COng ty PJICO ban hành kern theo quyêt djnh so 

02/2019/PJICO/QD-HDQT ngày 24/01/2019, quy& dtnh  s 36/2019/PJICO-QD-HDQT ngãy 
27/12/2019 cüa Hi dng quãn trj Tng Cong ty và co cu, s6 h.rng thãnh viên HDQT nhu dir 
kiên. 
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