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lONG CONG TY BAO AM 

AN TOAN i1NG HAl MiEN NAM 

gui: 

........................ 
C uyefl. . . .___- 

Thrc hin Nghj djnh s 81/2015/ND-CP ngày 18/9/2015 c11a ChInh phi1 ye 
cong bô thông tin cüa doanh nghip Nba nuâc. 

Cong ty TNHH MTV Hoa tiêu hang hâi khu vrc 1 báo cáo cong bô thông tin 
djnh kS'  nhix sau: 

1. Báo cáo tInh hInh thirc hin sp xp, di mOi doanh nghip närn 2019 

(Kern theo Phu lye I,) 

2. Báo cáo ch do tin luang, tin thuâng nàm 2018 và K hoch näm 2019 
cüa Cong ty TNHH MTV Hoa tiêu hang hãi khu virc I. 

(Kern theo Phu luc II) 

Cong ty TNHH MTV Hoa tiêu hang hâi khu virc I trân trçng kInh báo cáo./. 

- Bô Ké hoach và dâu tu; 
- Tong cong ty Bâo dam an toàn hang hái mien Nam. 

fsJ0'j n/ian: 
- NhLr trên; 
- Ch tjch Cong ty (dé b/c) 
- KSV (dê g/s); 
- Ban Diëu hành Cong ty; 
- Däng Website Cong ty; 
- Luu: Van thu, TCCB. 

iiyên Van Th9 



     

PHVLVCI 
TINH H!NH THU'C HIN SAP xEp, oOi MO! DOANH NGHII3P NAM 2019 

CUA CONG TY HOA TIEU HANG HAl KHU V!C I 

(Kern theo Báo cáo si(j'/BC-CTHT1 ngày 4'273/2020 cüa Cong ly Hoa tiêu hang ha! khu vtc 
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CONG TY TNIIH MTV HOA 
TIEU HANG HA! KHU VI)'C , 

Gift nguyen cong ty 
TNHHMTV 



- 

PHU LUC H 
BAO CÁO CHE DO, TIEN LUNG, TIEN THIIO'NG 
CUA CONG TY HOA TIEU HANG HA! KHU VIC I 

(Kern theo Báo cáo s .I/,?/BC-CTHT] ngàyi./3/2O2O cña Cong ty Hoa tiêu hang hái khu v,c I) 

1. ChInh sách tin Iiro'ng, tiên thtrcrng cüa doanh nghip 
a. Nguyen tc xác dlnh  trã hro'ng, thir&ng, thu lao cüa doanh nghip. 
- Nguyen tc xác djnh trá hro'ng, thuóiig di vài ngu'&i lao d(5ng (Theo Quy .'/ 

trá luring, trá thwàng dói vài ngithi lao d5ng). { ( MOT THAN 

+ Quãn l, sü diing qu5 tin krang, tin thu&ng ding mic dIch, có hiu 110A TIFU H 
phü hçp vri ch d chInh sách cüa Nhà nithc, quy djnh cüa Chü s6 hü'u và diu ki 
cythüaCôngty; 

+ Thirc hin trã 1uong, trã thu&ng theo s luçmg và ch,t krçing lao dng hao 
phi, dam bâo cong khai den ngu?ii lao dng. Tiên hrng, tiên th.r&ng phii thuc vào 
vi trI cong viêc, mirc d hoàn thành djnh müc dugc giao, nhim v11 cOng tác cüa 
ngi.thi lao dng và két qua hot dng cüa Cong ty; 

+ Tin luang trâ cho nguii lao dng không vi phm quy djnh hin hành v tin 
hxcrng tôi thiêu và các quy djnh khác cüa Nhà nuâc. 

- Nguyen tc xác djnh trá luring, thithng, thI lao di vâi nguài quán lj doanh 
nghip (Theo Quy ché trá luring, thI lao, tiên thiràng dói vó'i nglrài quán lj. doanh 
nghip). 

+ Qu tin luang, thu lao cüa ngui quãn 19 doanh nghip duçic xác djnh theo 
näm, tách riêng v&i qu tiên lucing cüa nguôi lao dng, do cong ty xây dirng theo 
quy djnh hin hành cüa Nhà nuOc và trInh ci quan d?i  din chü si htru phê duyt. 

+ Tin lucmg di vói ngu1i quãn 19 doanh nghip chuyên trách dixqc xác djnh 
và trã lucing gän vth mirc d dóng gop vào hiu qua san xuât, kinh doanh, két qua 
quãn 19, dieu hành hoc kiêm soát và có không ché müc hithng tOi da và bão dam 
tuang quan hçp 19 dôi vâi ngithi lao dng trong Cong ty. Trithng hqp ng11i quãn 19 
kiêm nhiêm nhiêu chisc danh thi chi duoc nhân tiên hrong cua môt chuc danh cao 
nhât. 

+ Thu lao di vâi ngui quãn 19 khOng chuyên trách ti doanh nghip duqc 
tInh theo cOng vic vâ thai gian lam vic, nhiing không vut qua 20% tiên luong 
cUa ngui quán 19 doanh nghip chuyên trách tuong lrng. 

+ Ti&n thithng cña ngu?ii quãn 19 doanh nghip duçic xac djnh theo näm tisang 
frng vâi hiu qua san xuât, kinh doanh, kêt qua quán 19, diêu hành hoc kiêm soát, 
duqc trâ mt phân vào cuOi nàm, phn con li dugc trâ sau khi kêt thuc thim k9. 

+ Tin luong, thu lao, tin thu&ng cUa Kim soát viên, Cong ty np cho co 
quan di din Chü s& hihi dé hInh thânh qu5 chung vâ chi trâ cho Kiém soát viên 
theo mirc d hoãn thãnh nhim vii dixçic giao. 

+ Vic xác djnh, trâ tin lucmg, thu lao, tin thrn'mg cho nguYi quãn 19 doanh 
nghiêp theo dung quy djnh hin hành cüa Nhà nuóc ye lao dng tiên luong và Quy 



ch trâ lucmg, thu lao, tin thuàng do Cong ty xây drng dã du?c  ca quan dai  din 
chü s& hü'u thâm dinh. 

b. Qu5 tiên hro'ng k hoich 

- Qu tin luang k ho?ch cüa ngui lao dng duçic xác djnh dira trên s lao 
dng ke hoach và mrc tiên lucing bInh quân kê hooch theo Khoán 2 Diêu 5 Nghj 
djnh so 51/2016/NID-CP ngáy 13/6/2016 cüa ChInh phü. 

- Chü tjch Cong ty báo cáo co quan di din chü s& htru phê duyt qu tin 
lu'o'ng kê hoach cüa ngu?i lao dng theo Miic a Khoân 2 Diêu 9 Nghj djnh so 
5 1/2016/ND-CP ngày 13/6/2016 cña ChInh phü. 

- Qu tin luong k hoch cüa ngithi quân l doanh nghip duçic xác djnh trên 
cci s& so ngu&i quân l doanh nghip chuyên trách và m1rc tiên luong bInh quân kê 
hoach theo Khoán 2 Dieu 5 Nghj djnh so 52/2016/ND-CP ngày 13/6/2016 cüa 
ChInh phü. 

- Chü tjch cong ty xây dirng qu tin lucing, thu lao k hoach cüa ngithi quân 
l doanh nghip và báo cáo co quan dti din chü sâ hü'u phê duyt theo Miic a 
Khoân 1 Diêu 9 Nghj djnh so 52/2016/ND-CP ngày 13/6/2016 cüa ChInh phü. 

c. ChInh sách phân phôi tin 1uong, tin thtthng, thñ lao cüa doanh nghip 

- ChInh sách phân ph6i tin lirong, tin thithng di 'vâi ngu1i lao dng theo 
quy djnh cüa Nba nithc, Quy chê Trâ luong, trâ thuâng dôi vâi ngixôi lao dng và 
Quy chê Thi dua khen thuâng cUa Cong ty. 

- ChInh sách phân pMi tin liiang, tin thuông, thu lao di vâi ngui quãn l 
doanh nghiêp theo quy djnh cüa Nhà nuóc và Quy chê trá luong, thu lao, tiên 
thuóng dôi vói ngisèd quán 1 doanh nghip. 

2. Báo cáo qu5 tin hrong, thu lao, tin thu'&ng cüa doanh nghip 

BIEU BAO CÁO QU TIEN LIIONG, THU LAO, TIEN TH1JONG 
CUA CONG TY HOA TIEU HANG HAl NAM 2018 

TT Chi tiêu Don vi tInh Näm 2018 K hoch 
nàm 2019 

Ke hoich Thirc hiçn 

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

I H1NGCONGTYrn1qCXEP I I I 

II TIEN LIJONG CUA NGLfl LAO BONG 

1 Lao dng Nguäi 215 201,77 212 

2 Mrc tin luang bInh quân Tr. d/tháng 26,37 33,54 27,88 

3 Qutin1trcing Triud6ng 68.023 81.209 70.917 

4 Qu tin thuâng, phüc lçii phân phi 
trrc tiêp cho ngirôri lao dng 

Triu ding 17.006 20.302 17.729 

5 Thu nhp binh quân Tr. d/tháng 32,96 41,93 34,85 

III TIEN LUONG, THU LAO, TIEN THIJNG CUA NGUI QUAN LY DN 

1 Tin lu'ong cüa NQL chuyên trách 



- S ngithi quàn 1 chuyên trách (BQ) Ngu?ñ 6,28 6,28 6,66 

- Mirc liwng Co bàn binh quân Tr. dltháng 23,80 23,80 23,46 

- Qu5tin1rnmg Triudng 1.639 3.168 1.785 

- Mi'rc tin 1rnng binh quân Tr. dltháng 2 1,75 42,04 22,33 

2 Tiên hro'ng cüa NQL không chuyên trãch 

- S NQL không chuyên trách (BQ) Ngixôi 

- T 1 thu lao BQ so vâi tin 1uang % 

- Qu5 thu lao Triu dng 

- Mirc thu lao bInh quân Tr.d/thang 

3 Qüy tin thtröng Triu dng 396 

- Triudong ü9tiñthi NQlJehuyëntráth 

- Qu tin thuông cia NQL không 
chuyên trách 

Triu dông 

4 Qu5 tin hrong, thu lao, tin thtr&ng Triu dng 1.639 3.564 1.785 

5 Müc thu nhp bInh quân cüa NQL 
chuyên trách 

Tr. d/tháng 2 1,75 47,30 22,33 

6 Müc thu nhp bInh quãn cüa NQL 
không chuyên trách 

Tr.d/thang 
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