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CUÛA DOANH NGHIEÄP NAÊM 2015
1. Chính saùch tieàn löông, tieàn thöôûng cuûa doanh nghieäp:
a) Nguyeân taéc xaùc ñònh traû löông, thöôûng, thuø lao cuûa doanh nghieäp
- Nguyeân taéc xaùc ñònh traû löông, thöôûng ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng:
Hằng tháng, căn cứ quỹ tiền lương kế hoạch, tình hình sử dụng quỹ tiền
lương của năm trước liền kề và dự kiến mức độ thực hiện các chỉ tiêu sản
xuất, kinh doanh trong năm, công ty tạm ứng quỹ tiền lương để trả cho người
lao động. tối đa không vượt quá 80% quỹ tiền lương thực hiện.
Quỹ tiền lương thực hiện của năm trước liền kề là quỹ tiền lương đã
được quyết toán theo quy định của Nhà nước trong báo cáo tài chính của công
ty, kể cả tiền lương tính thêm khi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, tiền
lương của những ngày nghỉ được hưởng lương theo quy định của Bộ luật lao
động và không bao gồm khoản tiền lương dự phòng từ các năm trước chuyển
sang.
Quỹ tiền thưởng hàng năm từ quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty
theo quy định của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và
quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều
lệ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Công ty chi thưởng theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ,
công khai, minh bạch, gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh
doanh, khuyến khích người có tài năng, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật,
năng suất lao động cao, đóng góp nhiều cho công ty.
-

Nguyeân taéc xaùc ñònh traû löông, thöôûng, thuø lao ñoái vôùi ngöôøi quản lyù
doanh nghiệp:
Tiền lương đối với viên chức quản lý chuyên trách được xác định và trả
lương gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc
kiểm soát và có khống chế mức hưởng tối đa. Đối với trường hợp Chủ tịch
Hội đồng thành viên chuyên trách hoặc Chủ tịch công ty chuyên trách kiêm
Tổng giám đốc hoặc Giám đốc thì chỉ được nhận tiền lương của một chức
danh cao nhất.
Quỹ thù lao đối với viên chức quản lý không chuyên trách tại công ty
được tính không vượt quá 20%. mức tiền lương của Phó Giám đốc công ty.
Quỹ tiền lương, thù lao của viên chức quản lý được xác định theo năm,
tách riêng với quỹ tiền lương của người lao động. Căn cứ vào quỹ tiền lương,

thù lao kế hoạch do công ty xác định, hàng tháng viên chức quản lý được tạm
ứng không quá 80% của số tiền lương, thù lao tạm tính cho tháng đó; số còn
lại sẽ được quyết toán và chi trả vào cuối năm.
Quỹ Tiền thưởng của viên chức quản lý được xác định theo năm tương
ứng với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm
soát, được trả 90% vào cuối năm, phần còn lại được trả sau khi kết thúc nhiệm
kỳ.
b) Quỹ tiền lương kế hoạch
- Quỹ tiền lương kế hoạch của lao động:
Quỹ tiền lương kế hoạch được xác định trên cơ sở số lao động kế hoạch
(hoặc lao động định mức) và mức tiền lương bình quân kế hoạch.
Mức tiền lương bình quân kế hoạch được xác định căn cứ vào mức tiền
lương bình quân thực hiện của năm trước liền kề gắn với chỉ tiêu năng suất
lao động và lợi nhuận kế hoạch so với thực hiện của năm trước liền kề theo
nguyên tắc: năng suất lao động và lợi nhuận tăng thì tiền lương bình quân
tăng; năng suất lao động và lợi nhuận giảm thì tiền lương bình quân giảm;
không có lợi nhuận hoặc lỗ thì mức tiền lương bình quân bằng mức lương
theo hợp đồng lao động bình quân.
- Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý doanh nghiệp:
Quỹ tiền lương kế hoạch được xác định trên cơ sở số lượng viên chức
quản lý chuyên trách kế hoạch và mức tiền lương bình quân kế hoạch.
Mức tiền lương bình quân để xác định quỹ tiền lương kế hoạch được căn
cứ vào mức lương cơ bản quy định tại Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị
định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ tính bình
quân của các viên chức quản lý chuyên trách trong công ty (gọi tắt là mức
lương cơ bản) và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh so với chỉ tiêu sản
xuất, kinh doanh thực hiện của năm trước liền kề như sau:
- Công ty bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, lợi nhuận và năng suất
lao động cao hơn thực hiện của năm trước liền kề thì mức tiền lương bình
quân kế hoạch tối đa bằng 1,5 lần mức lương cơ bản.
- Công ty bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, lợi nhuận và năng suất
lao động bằng thực hiện của năm trước liền kề thì mức tiền lương bình quân
kế hoạch tối đa bằng mức lương cơ bản.
- Công ty bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, lợi nhuận và năng suất
lao động thấp hơn thực hiện của năm trước liền kề thì mức tiền lương bình
quân kế hoạch thấp hơn mức lương cơ bản.
c) Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao của doanh nghiệp:

- Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động:
Căn cứ vào quỹ tiền lương thực hiện, công ty chi trả lương trên cơ sở giờ
công thực tế làm việc, đñieåm thi ñua vaø năng suất lao động cuûa töøng lao ñoäng
phaûi ñaûm baûo söï hôïp lyù, coâng baèng, chính xaùc vaø töông xöùng vôùi coâng lao
ñoùng goùp cuûa töøng ngöôøi lao ñoäng.

Quỹ tiền thưởng hàng năm từ quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty
theo quy định của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và
quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều
lệ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Công ty chi tiền thưởng theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm dân
chủ, công khai, minh bạch, gắn liền với hiệu quả sản xuất, kinh doanh,
khuyến khích người lao động nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất
lượng sản phẩm, có thâm niên đóng góp nhiều cho công ty.

- Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với người quản lý
doanh nghiệp:
Tiền lương, thù lao, tiền thưởng trả cho viên chức quản lý được thực
hiện theo quy chế trả lương, thù lao, quy chế thưởng đối với viên chức quản
lý của công ty.
Quy chế trả lương, thù lao, quy chế thưởng đối với viên chức quản lý
được xây dựng theo quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, công khai,
minh bạch, gắn với mức độ đóng góp vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết
quả quản lý, điều hành, trách nhiệm của viên chức quản lý.
Quy chế trả lương, thù lao, quy chế thưởng đối với viên chức quản lý có
sự tham gia của Ban Chấp hành công đoàn công ty và có ý kiến chấp thuận
của chủ sở hữu trước khi thực hiện.
Căn cứ vào quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện, quy chế trả
lương, thù lao, quy chế thưởng đối với viên chức quản lý, công ty trả lương,
thù lao, tiền thưởng cho từng viên chức quản lý.
2. Baùo caùo quyõ tieàn löông, thuø lao, tieàn thöôûng cuûa doanh nghieäp naêm
2015 như sau:
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3

Quyõ tieàn löông

Trieäu ñoàng

4

Quyõ tieàn thöôûng, phuùc lôïi phaân phoái
tröïc tieáp cho ngöôøi lao ñoäng

Trieäu ñoàng

7.108

5

Thu nhaäp bình quaân

1.000ñ/thaùng

14.200

II

TIEÀN LÖÔNG CUÛA NGÖÔØI
QUAÛN LYÙ DOANH NGHIEÄP

1
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Tieàn thöôûng, thu nhaäp
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-

Nhaän xeùt, ñaùnh giaù veà quyõ tieàn löông, tieàn thöôûng: Bình thöôøng.

-

Ñeà xuaát, kieán nghò veà chính saùch tieàn löông, tieàn thöôûng: Khoâng coù

NGÖÔØI LAÄP BIEÅU

Leâ Vaên Haûi

KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG

GIAÙM ÑOÁC

Ñaëng Thò Ngoïc Hieáu

Nguyeãn Ñöùc Troïng

