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PHỤ LỤC X

BÁO CÁO CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính

phủ)

CÔNG TY TNHH MTV
CAO SU DẦU TIẾNG

3700146377
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: Bình Dương, ngày 30 tháng 03 năm 2018

1. Chính sách tiền lương, tiền thưởng 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: Tiền lương, thưởng,
thù lao được trả trên cơ sở lao động hao phí, số lượng và chất lượng của sản phẩm hoặc
công việc của người lao động, kết quả của sản xuất kinh doanh

- Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng, thù lao đối với người quản lý doanh nghiệp:
Thực hiện theo quy định của Nghị định 51/2013/NĐ-CP và Thông tư
19/2013/TT-BLĐTBXH

b) Quỹ tiền lương kế hoạch

Xây dựng theo hướng dẫn của Tập đoàn ( hướng dẫn của tập đoàn được xây dựng
trên cơ sở các quy định của Nhà nước và các thỏa thuận của các Bộ và ngành cao su)

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: Phân phối
theo kết quả lao động của người lao động ( khối lượng sản phẩm, chất lượng sản phẩm,
năng suất lao động, tầm ảnh hưởng đối với sản xuất kinh doanh)

- Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với người quản lý doanh
nghiệp: Theo quy định của Nhà nước

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

 Nhận xét, đánh giá về quỹ tiền lương, tiền thưởng:

- Việc xác định mức lương bình quân của người lao động chỉ thông qua 2 yếu tố là
năng suất lao động và lợi nhuận trong thời điểm hiện nay là chưa phù hợp :

- Năng suất lao động ngành cao su ( mà chủ yếu là công việc cạo mủ, lao động thủ
công) rất khó cải thiện ( việc cải thiện năng suất lao động chủ yếu thông qua công cụ lao
động)

- Giá bán hiện nay thay đổi lớn theo xu hướng giảm trong khi chi phí lại tăng, từ đó
làm lợi nhuận giảm và lương bình quân giảm

 Đề xuất, kiến nghị về chính sách tiền lương, tiền thưởng:

- Việc xác định mức lương bình quân của người lao động nên thông qua yếu tố định
mức lao động, chỉ số tiêu dùng, lương tối thiểu vùng, năng suất lao động và lợi nhuận.

- Các chỉ tiêu tài chính xác định sản phẩm cao su phải bao gồm mủ cao su và gỗ cao
su.
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BIỂU BÁO CÁO QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2017 Năm 2018

Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch

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

I HẠNG CÔNG TY ĐƯỢC XẾP Hạng
1-Tương

đương tổng
công ty

Hạng
1-Tương

đương tổng
công ty

Tương
đương tổng
công ty

II TIỀN LƯƠNG CỦA LAO ĐỘNG

1 Lao động Người 6.765 6.668 6.705

2 Mức tiền lương bình quân 1.000 đ/tháng 4.800,9 6.307,6 5.291

3 Quỹ tiền lương Triệu đồng 389.739 504.713 425.733

4 Quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động Triệu đồng 142.275

5 Thu nhập bình quân 1.000 đ/tháng 8.091

III TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1 Số người quản lý doanh nghiệp Người 9 9

2 Mức lương cơ bản bình quân Triệu đồng/tháng 27,15 27,15

3 Quỹ tiền lương Triệu đồng 2.803 3.363

4 Mức tiền lương bình quân Triệu đồng/tháng 25,96 31,15

5 Qũy tiền thưởng Triệu đồng 365 441

6 Tiền thưởng, thu nhập Triệu đồng 3.168 3.804

7 Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý Triệu đồng/tháng 29,33 35,22


