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V/v báo cáo chế độ tiền lương, 
tiền thưởng của Công ty mẹ - Tập 

đoàn VNPT năm 2017

iộ THONG TIN VÀ TRUYỀN THỐNG

-Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3Ố:4 M L _______

Ngày_Jỡ_/_l___ /20 ìL
Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ 

về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước;
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) xin trân trọng báo cáo Bộ 

Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố thông tin của Tập đoàn 
VNPT với nội dung:

- Phụ lục X -  Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Công ty mẹ - Tập 
đoàn VNPT năm 2017 (chi tiết tại phụ lục kèm theo văn bản này).

Tập đoàn VNPT trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Hội đồng thành viên (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c); 
-KSVVNPT;
- Ban KSNB, VP;
- Lưu: VT, NL,NTT.

Huynh Quang Liêm
Số ioffice: - VBĐT



TẬP ĐOÀN 
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 

VIỆT NAM

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

Hà Nội, ngày 2% tháng 3 năm 2018

PHỤ LỤC: BÁO CÁO CHÉ Độ TIÈN LƯƠNG, TIÈN THƯỞNG
CỦA CÔNG TY MẸ TẬP ĐOÀN VNPT NĂM 2017

(Ban hành kèm theo văn bản số Aúí.t../VNPT-NL, ngày Z.Ị. tháng*£... 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: Dựa trên vị trí 
công việc người lao động đảm nhiệm, năng lực của người thực hiện công việc và kết 
quả hoàn thành công việc được giao.

- Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng, thù lao đối với người quản lý doanh 
nghiệp: Thực hiện quy định tại Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tiền 
lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên do Kíhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

b) Quỹ tiền lương kế hoạch.
- Quỹ tiền lương kế hoạch của lao động:
Quỹ tiền lương kế hoạch của lao động căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư 

26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, 
tiên lương, tiên thưởng đôi với người lao động trong công ty TNHH một thành viên do 
Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

- Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý doanh nghiệp:

Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý doanh nghiệp căn cứ quy định tại 
Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ 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%

Ặ  -4-ẳ A 1 /Vvon điêu lệ.

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 tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động: Gắn với việc thu hút và 
duy trì, khuyến khích đối với lao động giỏi, có trình độ chuyên môn cao, có nhiều đóng 
góp vào kêt quả sản xuât kinh doanh của Tập đoàn.

- Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với người quản lý 
doanh nghiệp: Tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với người quản lý doanh nghiệp gắn 
với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành doanh



2. Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của doanh nghiệp:
BIỂU BÁO CÁO QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAỌ, TIÈN THƯỞNG CÔNG TY MẸ - 

.............  ............. TẬP ĐOÀN VNPT NĂM 2017 _________ ______
Năm trước liền kề Năm báo

TT Chỉ tiêu Đơn vi tính _ năm t)áo cáo cáo

Kế hoạch Thưc hiên_________s----------------- í----- Kế hoach

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

I HANG CÔNG TY ĐƯỢC XẾP
II TIỀN LƯƠNG CỦA LAO ĐỘNG

1 Lao đông Người 23.470 23.735 23.470

2 Mức tiền lương bình quân
Triệu đồng 

/tháng 18,34 18,88 20,72

3 Quỹ tiền lương Triệu đồng 5.165.277 5.376.210 5.835.581

4
Quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân 

phối trưc tiếp cho người lao động
Triệu đồng

5 Thu nhập bình quân
Triệu đồng 

/tháng 18,34 18,88 20,72

III
TIÈN LƯƠNG CỦA NGƯỜI 
ỌUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1 Sổ người quản lý doanh nghiệp Người 14 14 14

2 Mức lương cơ bản bình quân
Triệu đồng 

/tháng
32,35 32,28 32,28

3 Quỹ tiền lương Triệu đồng 9.900 9.888 10.592

4 Mức tiền lương bình quân
Triệu đồng 

/tháng
64,70 64,63 64,59

5 Ọuỹ tiền thưởng Triệu đồng 1.236 1.236 1.324

6 Tiền thưởng, thu nhập Triệu đồng

7
Mức thu nhập bình quân của viên 

chức quản lý
Triệu đồng 

/tháng 72,78 72,70 72,70
/


