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Phụ lục kèm theo Công văn số  815/CTSN-TV ngày 12/7/2017 

V/v thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước 

 1. Chính sách tiền lƣơng, tiền thƣởng của doanh nghiệp 

a) Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng, thù lao của doanh nghiệp 

- Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng đối với người lao động: 

Công ty xây dựng tiền lương, tiền thưởng, thù lao cho các Viên chức quản 

lý của Công ty theo Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định 

quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc 

trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ. 

- Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng, thù lao đối với người quản lý doanh nghiệp:  

Công ty xây dựng tiền lương, tiền thưởng, thù lao cho các Viên chức quản 

lý của Công ty theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định tiền 

lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

b) Quỹ tiền lương kế hoạch: 

- Quỹ tiền lương kế hoạch của lao động: 120,069 tỷ đồng. 

- Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý doanh nghiệp: 2,453 tỷ đồng. 

2. Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của doanh nghiệp: 

BIỂU BÁO CÁO QUỸ TIỀN LƢƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƢỞNG 

CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Năm trƣớc liền kề năm 

báo cáo 

Năm báo 

cáo 

Kế hoạch 

2016 

Thực hiện 

2016 

Kế hoạch 

2017 

1 2 3 4 5 6 

I HẠNG CÔNG TY ĐƯỢC XẾP 
    

II 
TIỀN LƢƠNG CỦA LAO 

ĐỘNG     

1 Lao động Người 1.150 1.149 1.149 

https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=81/2015/N%C4%90-CP&match=True&area=2&lan=1&bday=18/9/2015&eday=18/9/2015


TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Năm trƣớc liền kề năm 

báo cáo 

Năm báo 

cáo 

Kế hoạch 2016 

Thực 

hiện 

2016 

Kế hoạch 

2017 

2 Mức tiền lương bình quân 1.000 đ/tháng 7.988 3.491 3.907 

3 Quỹ tiền lương Triệu đồng 120.069 48.127 53.867 

4 

Quỹ tiền thưởng, phúc lợi 

phân phối trực tiếp cho 

người lao động 

Triệu đồng 
 

6.640 
 

5 Thu nhập bình quân 1.000 đ/tháng 
 

3.491 
 

III 
TIỀN LƢƠNG CỦA NGƢỜI 

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP     

1 
Số người quản lý doanh 

nghiệp 
Người 7 7 7 

2 
Mức lương cơ bản bình 

quân 

Triệu 

đồng/tháng 
29,204 13,635 13,64 

3 Quỹ tiền lương Triệu đồng 2.453 1.145 1.145 

4 Mức tiền lương bình quân 
Triệu 

đồng/tháng 
29,204 13,64 13,64 

5 Qũy tiền thưởng 
    

6 Tiền thưởng, thu nhập Triệu đồng 
   

7 
Mức thu nhập bình quân 

của viên chức quản lý 

Triệu 

đồng/tháng 
29,204 13,64 13,64 

 


