
TiP BOAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
BIN LVC VIT NAM Bc lap - Tr do - Hnh phüc 

S: 3  /NQ-HDTV Ha N3i, ngày tháng 8 nám 2020 

NGH QUYET 
V/v cô phn ban ff11 dai cho ngtrri lao dng Cong ty mc - EVNGENCO2 

HO! BONG THANH VIEN TiP BOAN BI LIC VIT NAM 

Can thNghj d/nh SI 26/2018/ND-CF ngày 28/2/2018 cia ChInhphz v Diu 
l to chic và hogt dng cla Tp doàn Din ly'c Viêt Nam (EVA9, 

Can cz Quyê't djnh sl 238/QD-E VN ngày 28/8/2018 cia H5i dng thành viên 
EVNv/v ban hành Quy chê Quán irj trong Tp doàn Din ly'c Quoc gia VietNam; 

('an th j kiln bilu quylt bcng van ban cüa các Thành viên Hi dng thành 
viên sau khi xem xét Ta trinh sO 562 7/TTr-EVN ngày 20/8/2020 cña TOng giám 
dOc v/v thông qua kêt qua rà soát cOphán ban wu dài cho ngw&i lao d$ng tgi Cong 
ty mc - EVNGENCO2. 

QUYET NGH4: 

Biu 1. Thông qua vic diu chinh c cu phát hành c phn ln du ban uu 
däi cho ngithi lao dng tai  Cong ty mc - EVNGENCO2 nhu nêu t.i T trInh so 

5627/TTr-EVN ngày 20/8/2020 cüa TGD, ci1 the nhi.r sau: 

1. Ct phn ban uu dâi cho ngix?ii lao dng tai  doanh nghip là 2.268.300 c 
ph.n, trong do: 

- C phn ban uu dài cho ngu'Oi lao dng theo thâm nien cong tác lam vic 
thirc tê: 1.348.900 cô phân. 

- C phn ban theo cam kt tip tVc  lam vic lâu dài cho doanh nghip sau khi 
cô phân hóa: 9 19.400 cO phân. 

2. Ni dung nêu tai  khoãn 1 Diu nay thay th ni dung tixclng 1mg ti Nghj 
quyêt so 367/NQ-HDTV ngày 3/7/2020 cüa HDTV E\TN. 

Biêu 2. Giao HDTV EVNGENCO2 phi hçip vâi Tix vn và T giüp vic Ban 
chi dio cO phân hóa Cong ty mc - EVNGENCO2 (Ban chi dto) hoàn thin Phumg 
an cO phân hóa theo các ni dung nêu ti Diêu 1, thrc hin các thu tic dê trInh 
Ban Chi do thông qua và báo cáo Uy ban Quãn l von nba nithc ti doanh nghip 
xem xét, phé duyt theo quy djnh./. 

Noinhân: TM. HOI BONG THANH VIEN 
- UBQLVNN (d b/c, ban giy); . ,.  ICH 
-HDTV,TGD; - 
- KSVEVN; 
- PTGD: N. X. Nam; 
- Các Ban: QLV, TC&NS, TCKT, KU, KT-SX, PC, 
KTGS, TI'D, DT; 
- E\TNGENCO2; 

Lu1i:VT,THk 
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