CONG TY TNHH MQT THANH VIEN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p — Tir do — Htnh phüc
xO sO MEN THIET TRA VINET
MST: 2100114477
Trà Vinh, ngày 225 tháng 3 nàm 2021
S: 4S /BC-XSKT
BAO CÁO CHE Q, TIEN LIJNG, TIEN THUNG
CUA DOANH NGHI1P NAM 2021
Thirc hin Nghj djnh s 81/201 5/ND-CP ngày 18/9/2015 cüa ChInh phü v
cong b thông tin cüa doanh nghip Nhà nuâc,
Cong ty TN}ll-1 mt thânh viên X s kin thi& Trà Vinh báo cáo ch d,
tin luo'ng, tin thung näm 2021 nhu sau:
1. Chinh sách tin liro'ng, tin thuiing cüa doanh nghip:
a) Nguyen tc xác djnh trâ luong, thithng, thu lao cüa doanh nghip:
- Nguyen tc xác djnh trá luo'ng, thuâng di vói ngithi lao dng: Can cü theo
Nghj djnh 5 1/2016/ND-CP ngáy 13/6/20 16 cüa Chinh phü, Thông tu 26/2016/TTBLDTBXH ngày 01/9/2016 cüa B Lao dng Thrnmg binh và xã hOi và Quy chê
quãn 1 lao dng, tiên luGng cüa NguM lao dng trong Cong ty TNHIH mt thành
viên Xô so kiên thiêt Trà Vinh.
- Nguyen tc xác djnh trá luo'ng, thuO'ng, thu lao dM vâi ngthi quân 1)"
doanh nghip: Can cü theo Nghj djnh 52/2016/ND-CP ngày 13/6/20 16 cüa Chinh
phü, Thông tu 27/2016/TT-BLDTBXH ngày 01/9/2016 cüa B Lao dng Thuo'ng
binh và xã hi và Quy chê quân l tiên luo'ng, thu lao, tiên thu&ng dôi viii Nguôi
quân l Cong ty TNHH mt thành viên Xô so kiên thiêt Trà Vinh.
b) Qu5i tin luo'ng k hoich näm 2021:
- Qu tin luong k hotch cüa ngrnM lao dng: 36.670.262.5 80 dng
- Qu5 tin luong, thu lao k hoich cüa ngui quán l doanh nghip:
3.431.999.952 dOng
c) ChInh sách phân phi tin luong, tin thuO'ng, thu lao cña doanh nghip
- ChInh sách phân phM tin luong, tin thu&ng dM vói nguôi lao dng:
+ Qu5 tin luong dugc phân phSi trçrc tip cho ngui lao dng. KhOng sir
ding vào imic dich khác và dugc tách riêng vói qu tiên lucing cüa NguO'i quân l
cOng ty.
+ Qu5i tin thu&ig thrc hin theo Nghj djnh cüa ChInh phü v du tu vn
Nba nuâc vào doanh nghip và quân 1 tài chInh dOi vri doanh nghip do Nhà
nucc näm gitt 100% von diêu 1 và huó'ng dan cña B Tài chInh.
+ Müc thuing, diêu kin, tiêu chuân duçc thuOrig thirc hin theo Quy ch
Thi dua khen thu&ng cüa COng ty.
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+ Trich qu5 khen thu&ng, phüc lçii khi Cong ty xp 1oti A thI duçic trich tôi
da 03 tháng luong thçrc hin; xp loi B ti da 1,5 tháng luo'ng thirc hin Va xêp
1oti C tôi da 01 tháng luGng thrc hin.
- Chinh sách phân phi tin luong, tin thithng, thu lao di vci nguñ quân
1 doanh nghip:

+ Qu5r tin luo'ng, thu lao cüa Nguè'i quãn 1 do Cong ty xây dçrng và ducc
c quan dii din Chü s& htru cong ty phê duyt. Hang tháng, NQL dugc trn irng
tiên luo'ng, thu lao; sO cOn 1i duçic quyêt toán và chi trã vào dâu näm 2021 và trá
d(rt diem khi có phê duyt qu luong cüa Chü s& htru.
+ Qu5 tin thu&ng hang näm cüa NQL thirc hin theo quy djnh cüa ChInh
phü ye dâu tu vOn nhà nuc vào doanh nghip và quán l, sr ding vOn, tài san ti
doanh nghip và hithng dan cüa B Tài chinh.
+ Tin thu&ng cüa Ngui quán 1 dugc xác djnh theo näm gn vñ hiu qua
kinh doanh, két qua quan l diêu hnh hoc kiêm soát.
+ Trich qu5 thung cho Nguñ quân l khi Cong ty duçc xp loti A ti da
1,5 tháng luong thrc hin, xêp lod B tOi da 01 tháng luo'ng thrc hin, xêp loii C
hoc khOng thirc hin xêp loti thI khOng trich qu5 thuâng.

2. Báo cáo qu5 tin ltro'ng, thu lao, tiên thtr&ng cüa doanh nghip:
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Trên day là báo cáo ch d, tin luo'ng, tin thuô'ng näm 2021 cüa Cong ty
TN}IIH môt thành viên Xô so kiên thiêt Trà Vinh,i-
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