
PHỤ LỤC 03 
BÁO CÁO CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHI ỆP 

 

1. Chính sách tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp: 

a) Nguyên tắc, chính sách xác định, phân phối trả lương, thưởng, thù lao của doanh nghiệp 

- Nguyên tắc, chính sách xác định, phân phối trả lương, thưởng đối với người lao 
động: Người lao động được chi trả lương, thưởng theo chức danh công việc được phân 
công. Cá nhân thực hiện công việc được giao đòi hỏi trình độ chuyên môn nghiệp vụ, 
tay nghề, cường độ lao động, năng suất, hiệu quả công việc cao hơn thì được hưởng 
lương cao hơn.  

- Nguyên tắc, chính sách xác định, phân phối trả lương, thưởng, thù lao đối với 
người quản lý doanh nghiệp: 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. 

b) Quỹ tiền lương kế hoạch: 

- Quỹ tiền lương kế hoạch của lao động: 86,097 tỷ đồng 

- Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý doanh nghiệp: 3,2364 tỷ đồng 

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

 

BIỂU BÁO CÁO QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TI ỀN THƯỞNG 

CỦA DOANH NGHI ỆP NĂM 2016 

 

TT  Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Năm trước liền kề 
năm báo cáo 

Năm báo 
cáo 

Kế 
hoạch 

Thực 
hiện 

Kế 
hoạch 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I  HẠNG CÔNG TY ĐƯỢC XẾP   
Tổng 

công ty 

Tổng 

công ty 

Tổng 

công ty 

II  TIỀN LƯƠNG CỦA LAO ĐỘNG 

1 Lao động Người 920  735  774  

2 Mức tiền lương bình quân 1.000 đ/tháng 7.713 7.032  9.380  

3 Quỹ tiền lương Triệu đồng 85.152  62.023  86.097  

4 
Quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối 

trực tiếp cho người lao động 
Triệu đồng   6.294    

5 Thu nhập bình quân 1.000 đ/tháng 7.713  7.032  9.762  

III  TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHI ỆP  

A  Viên chức quản lý chuyên trách 

1 Số người quản lý doanh nghiệp Người 6  6  6  



TT  Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Năm trước liền kề 
năm báo cáo 

Năm báo 
cáo 

Kế 
hoạch 

Thực 
hiện 

Kế 
hoạch 

chuyên trách 

2 Mức lương cơ bản bình quân 
Triệu đồng/ 

tháng 
 8.644 8,875  8,644  

3 Quỹ tiền lương Triệu đồng 3.042  2.9895  3.042  

4 Mức tiền lương bình quân 
Triệu đồng/ 

tháng 
42,25  41,52  42,25  

5 Quỹ tiền thưởng Triệu đồng 373,69  154,80  373,69  

6 Tiền thưởng, thu nhập Triệu đồng       

7 
Mức thu nhập bình quân của viên 

chức quản lý chuyên trách 

Triệu đồng/ 

tháng 
47,44  43,67  47,44  

B  Viên chức quản lý không chuyên trách 

1 
Số người quản lý doanh nghiệp 

không chuyên trách 
Người 2  2  2  

2 Quỹ thù lao Triệu đồng  194,4  194,4  194,4 

3 Mức thù lao bình quân 
Triệu đồng/ 

tháng 
8,1  8,1  8,1  

4 Quỹ tiền thưởng Triệu đồng 24,3 12,3 24,3 

- Nhận xét, đánh giá về quỹ tiền lương, tiền thưởng: Tổng công ty đã xây dựng 
quỹ tiền lương, quỹ tiền thưởng theo đúng quy định của pháp luật và phân phối, chi trả 
theo Quy chế quản lý và phân phối tiền lương, tiền thưởng của Tổng công ty. 


