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

a) Nguyên tắc xác định trả lƣơng, thƣởng, thù lao của doanh nghiệp 

- Nguyên tắc xác định trả lƣơng, thƣởng đối với ngƣời lao động: Trả lƣơng 

theo thời gian và lƣơng khoán. 

+) Lƣơng theo thời gian: Căn cứ vào bảng chấm công hàng tháng, mức độ 

hoàn thành công việc và hệ số lƣơng theo quy chế trả lƣơng hiện hành của Công 

ty. 

+) Lƣơng khoán: Căn cứ khối lƣợng sản phẩm hoàn thành, có biên bản 

nghiệm thu hoàn thành công việc. 

- Nguyên tắc xác định trả lƣơng, thƣởng, thù lao đối với ngƣời quản lý 

doanh nghiệp: Đƣợc tính theo Nghị định 51/NĐ-CP ngày 15/5/2013 của Chính 

phủ. 

b) Quỹ tiền lƣơng kế hoạch 

- Quỹ tiền lƣơng kế hoạch của lao động: Căn cứ kế hoạch của nhà nƣớc 

giao, Công ty xây dựng dự toán quỹ tiền lƣơng chi trả cho ngƣời lao động đƣợc 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Quỹ tiền lƣơng kế hoạch của ngƣời quản lý doanh nghiệp: Căn cứ theo 

Nghị định 51/NĐ-CP để chi trả. 

c) Chính sách phân phối tiền lƣơng, tiền thƣởng, thù lao của doanh nghiệp 

- Chính sách phân phối tiền lƣơng, tiền thƣởng đối với ngƣời lao động: 

Hằng năm trả hết tiền lƣơng cho ngƣời lao động theo quy chế trả lƣơng của Công 

ty, nếu còn thừa thì trả thêm lần nữa và trích một khoản để chi thƣởng cho ngƣời 

lao động. 

- Chính sách phân phối tiền lƣơng, tiền thƣởng, thù lao đối với ngƣời quản 

lý doanh nghiệp: Căn cứ nguồn thu từ dịch vụ công hàng năm để xây dựng quỹ 

tiền lƣơng, thù lao, tiền thƣởng, tỷ lệ phần trăm đƣợc hƣởng. 

2. Báo cáo quỹ tiền lƣơng, thù lao, tiền thƣởng 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 2015 Năm 2016 

Kế 

hoạch 

Thực 

hiện 
Kế hoạch 

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

I HẠNG CÔNG TY ĐƢỢC XẾP   I I I 

II TIỀN LƢƠNG CỦA LAO 

ĐỘNG 

        

1 Lao động Ngƣời 34 31 34 

2 Mức tiền lƣơng bình quân 1.000 đ/tháng 5,043 6,222 5,000 

3 Quỹ tiền lƣơng Triệu đồng 2.300 2.315 1.700 

4 Quỹ tiền thƣởng, phúc lợi phân 

phối trực tiếp cho ngƣời lao động 

Triệu đồng 70 70 95 

5 Thu nhập bình quân 1.000 đ/tháng 5,043 6,222 4,200 

III TIỀN LƢƠNG CỦA NGƢỜI 

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

     

1 Số ngƣời quản lý doanh nghiệp Ngƣời 3 3 3 

2 Mức lƣơng cơ bản bình quân Triệuđồng/tháng 16 16,5 16,5 

3 Quỹ tiền lƣơng Triệu đồng 596 596,4 596,4 

4 Mức tiền lƣơng bình quân Triệuđồng/tháng 16 16,5 16,5 

5 Qũy tiền thƣởng   21 21 35 

6 Tiền thƣởng, thu nhập Triệu đồng 21 21 35 

7 Mức thu nhập bình quân của viên 

chức quản lý 

Triệuđồng/tháng 16 16,5 16,5 

- Nhận xét, đánh giá về quỹ tiền lƣơng, tiền thƣởng: Công ty đang chủ yếu thực 

hiện nhiệm vụ công ích nên thu nhập còn thấp, quỹ tiền lƣơng, tiền thƣởng thấp. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích năm 2015. 

Kính trình UBND tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ quan tâm, giúp đỡ để 

doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao./. 

 
Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

-  Lƣu TC, VT. 
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