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TCT CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 

BAO CÁO 
V vic quyt toán QTL vã thu lao cüa các thnh viên HDQT 

Tong Cong ty cô phn bão hiêm Petrolimex nãm 2020 

KInh gui: Di hi dng ci dông thu*ng niên nãm 2021 

Can cr Thông tir 1 16/202011'T-BTC ngày 31/12/2020 cüa Bô Tài chInh huâng dn 
mt s diu v quãn trj cong ty áp diving dM vâi cong ty di chüng; 

Can cir Diu l Tng Cong ty c phn Bão him Petrolimex dã ducic D?i  hi dng 
c dông thông qua ngày 20/4/20 18; 

Can Nghj quyt 02/2020/PJICO-NQ-DHDCD ngày 08/6/2020 cüa Di hi dng 
c dOng v vic thông qua phucing an tin lwmg và thu lao cUa Hi dng quân trj näm 
2020; 

Can cir Quy ch quãn l tin lucing, thii lao. tin thuing dM vài Nguii quan l 
Tng COng ty ban hành kern theo quyt djnh s 02/2019/PJICO-QD-I-IDQT ngày 
24/01/2019 vâ quyt djnh s 36/2019/PJICO-QD-HDQT ngày 27/12/20 19 cüa Hi dng 
quãn trj Tng Cong ty; 

Hi dng quãn trj Tng Cong ty kInh trinh DHDCD thirông niên nãm 2021 thông 
qua Báo cáo v vic quyt toán qu tin lucing và thu lao di vói ciia các thành viên Hi 
dng quán tr närn 2020 nhu sau: 

1. Qu5 tin lwrng, thu lao Hi dng quãn trj theo k hoch thrcrc Diii hi ding 
c dông nht trI thông qua ngày 08/6/2020: 

- S luvng thành viên I-IDQT: 07 ngu'&i (ChCi tjch kiêm nhirn, 01 thành viên dOc 
1p chuyên trách và 05 thành viên kiêm nhim) 

- Tng hxcing, thii lao cüa HDQT dir kin: 2.27 1.984.000 dOng. 

(Chi tkt m&c tin hrcrng, this lao tinig thânh viên HDQT dztcrc !Inh  loOn, xáy dung 
theo quy ché quOn l lien hiong, thu lao, tiCn thtthng ngw&i quOn lj TOng Cong ty (NQL). 

2. Qu5 tin krong, thu lao Hi dng quãn trj thrc t duQc hirô'ng trong nãm 
2020: 

- S luvng thành viên HDQT: 07 ngui (Chü tjch kiêm nhim, 01 thành viên dc 
1p chuyên trách và 05 thành viên kiêm nhiérn). 

- Tng lucing, thu lao cüa HDQT thirc t trong näm 2020: 2.620.550.400 dng - 
Tang 348.566.000 dông so vâi kê hoch vi áp di,ing mvc  4 quy chê tiên lucng NQL khi 
lciyi nhuân thirc hin vuçit Igi nhun kê hoch. 

(Chi 1ict m&c tin hrcrng, ihI lao 11mg ngwài dInh kern) 

KInh trinh DHDCD thung niên närn 2021 xem xét, thông 

Trân trong cam cm! 



QUYET TOAN QUc' TIEN LU'NG, THU LAO HQI DONG QUAN TR! 

TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX NAM 2020 

Hç và ten Chirc danh 
Th&, guan lam 

V cc 

TONG TIEN 
LUc5NG, THU LAO 

NAM 2020 

I Trn Ngc Näm CT IIDQT kiCm nhim 12 tháng 375.148.800 

2 Trjnh Thj Qu5'nh HLrcmg TV 1-IDQTchuyCn trách 12 tháng 1.155.648.000 

3 Dào Nam Hài TV HDQT kiêm nhim 12 tháng 235.123.200 

4 Phm Thanh Hal TV HDQT kiCm Phó TGD 12 tháng 211.161.600 

5 Nguyn Mnh Linh TVHDQTkiCm nhim l2tháng 211.161.600 

6 Trucmg Diu Linh TV HDQT kiêm nhim 07 tháng 123.177.600 

7 Lee Jea Hoon TV IIDQT kiém nhlm 07 tháng 123.177.600 

Kim Chang Soo 05 (hang 97.968.000 

Nguyn Minh Htthng TV HDQT kiCm nhim 05 (hang 87.984.000 

TONG 2.620.550.400 
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