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            Hà Nội, ngày       tháng      năm 2017 

 

Phụ lục kèm theo Công văn số      /TCT-TTNCPT ngày    /      /2017  

V/v thực hiện công bố thông tin của Tổng công ty Thương mại Hà Nội 

 

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: Quỹ tiền tiền lương và tiền thưởng của người lao động được xác định trên 

cơ sở quy định tại Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và 
Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với 

người lao động làm việc trong Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ. 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: Quỹ tiền tiền lương và tiền thưởng của người quản lý 

doanh nghiệp được xác định trên cơ sở quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP 

ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 

của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền 
lương và tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, 

Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám 
đốc, Kế toán trưởng trong Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ. 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: 64,1 tỷ đồng 

- Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý doanh nghiệp: 3,1 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 2017 

 

TT  Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Năm trước 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   
Tổng 

công ty 

Tổng 

công ty 

Tổng 

công ty 

II  TIỀN LƯƠNG CỦA LAO ĐỘNG 

1 Lao động Người 735  611 650 

2 Mức tiền lương bình quân 1.000 đ/tháng 7.732 7.782 8.216 

3 Quỹ tiền lương Triệu đồng 68.197 56.706 64.089 

4 

Quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối 

trực tiếp cho người lao động 

 

 

Triệu đồng 8.560 8.560 8.500 

5 Thu nhập bình quân 1.000 đ/tháng 8.395 8.579 8.985 

III  TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHI ỆP  

1 Số người quản lý doanh nghiệp  Người 8  8  7  

2 Mức lương cơ bản bình quân 
Triệu đồng/ 

tháng 
22,5 22,5 25 

3 Quỹ tiền lương Triệu đồng 3.176 3.430 3.103 

4 Mức tiền lương bình quân 
Triệu đồng/ 

tháng 
33 35,7 36,9 

5 Quỹ tiền thưởng Triệu đồng 400 385 300 

6 Tiền thưởng, thu nhập Triệu đồng 
   

7 
Mức thu nhập bình quân của viên 

chức quản lý  

Triệu đồng/ 

tháng 
37,2 39,7 40,5 

- 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. 

- Đề xuất, kiến nghị về chính sách tiền lương, tiền thưởng. 


