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TCT CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 

Ha N3i, ngày 19 tháng 04 näm 2022 

BAO CÁO 
ye vic quyt toán QTL vã thñ lao cña các thành viên HDQT 

Tong Cong ty cô phãn bão hiêm Petrolimex nãm 2021 

Kinh gü'i: Pal hi dông cô dông thtring niên nàm 2022 

Can cir Thông tu 116/2020/TT-BTC ngày 3 1/12/2020 cüa B Tài chmnh huàng dn mt 
s diu v quán trj cong ty áp diing di vOi cong ty di chUng; 

Can cü Diu 1 Tng Cong ty c phn Bão him Petrolimex dâ du?c Dai  hi dng Co 

dOng thông qua ngày 19/04/2021; 
Can Nghj quyt 01/2021/PJICO-NQ-DHDCD ngày 19/04/202 1 cüa Dai  hi dng c dOng 

v vic thông qua pht.rong an tin luong và thi lao cüa Hi dng quân trj näm 2021; 
Can cir Quy ch quãn l tin luang, thu lao, tin thung di vói Ngui quán 1 Tong 

Cong ty ban hành kern theo quyt djnh so 02/2019/PJICO-QD-HDQT ngày 24/01/2019 và quyt 

djnh s 36/2019/PJICO-QD-HDQT ngày 27/12/20 19 cüa Hi dng quãn trj Tong Cong ty; 

Hi dng quãn trj Tong COng ty kInh trinh DHDCD thi.rng niên näm 2022 thông qua 

Báo cáo v vic quyt toán qu5 tin hwng và thu lao di vái cOa các thãnh viên Hi dng quán 
tn nãm 2021 nhi..r sau: 

1. Qu5 tin lu'ong, thà lao Hi ding quán tr theo kê hotch duqc Diii hi &ng c 
dông nhât trI thông qua ngày 19/04/2021: 

- S krçing thânh viên I-IDQT: 07 ngufi (Chü tich  kiêm nhim, 01 thành viên dc 1p 
chuyên trách và 05 thành viên kiêrn nhim) 

- Tng 1uong, thi lao cüa HDQT dr kin: 2.271.984.000 dcng. 

(Chi tié't mzc tin lircrng, thI lao ting thOnh viên HDQT ditcic tInh toán, xOy dui'zg theo 
quy chê quOn lj tién 1wang, tln't lao, tién t/nr&ng ngu'ài quán l Tong Cong ty (NQL). 

2. Qu5 tin lu'ong, thà lao Hi dông quãn trj thrc té du'c htrO'ng trong nàm 2021: 

- S liing thành viên I-IDQT: 07 ngui (Chü tjch kiêm nhim, 01 thành viên dc 1p 
chuyên trách và 05 thành viên kiêm nhim); 01 UV UBKT kiêm nhirn cO huâng thu lao hang 
tháng ti'i 01/10/202 1. 

- Tng luang, thu lao cüa HDQT thrc t trong näm 2021: 2.887.089.600 dng - Tang 
6 15.105.600 dông so vâi kê hoach vi lçi nhun thrc hin vuçYt !çYi nhun kê hoach, b sung thu 
lao UV UBKT kiêrn nhim. 

(Chi tié't tntc tien liroiig, thI lao ting ngzthi dInh kern) 

KInh trmnh DHDCD thrng niên nãm 2022 xem xét, thông qua. 
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QUYET TOAN QU TIEN LUNG, THU LAO HQI DONG QUAN TRI 
TONG CONG TY CO PHAN BAO hEM PETROLIMEX NAM 2021 

ST 
T 

Ho vã ten Chtc danh 
Thoi glafl lam 

vice 

TONG TIEN 
LUNG, THU LAO 

NAM 2021 

I TrAn Ngçc Näm CT HDQT kiêm nhim 12 tháng 404.006.400 

2 Trinh Thj QuS'nh Huoig TV HDQT chuyên trách 12 tháng 1.266.048.000 

3 Dào Nam Hãi TV HDQT kiêm nhiém 12 tháng 253 .209.600 

4 Phm Thanh Hãi TV HDQT kiém nhim 12 tháng 244.608.000 

5 Nguyn Manh  Linh TV HDQT kiêm nhim 12 thang 244.608.000 

6 Trining Diu Linh TV HDQT kiém nhim 12 thang 227.404.800 

UBKTkiém nhiém 03 tháng 19.800.000 

7 Lee Jea Hoon TV HDQT kiêm nhim 12 tháng 227.404.800 

TONG 2.887.089.600 
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