
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

         VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:   1941 /LĐTBXH-QHLĐTL  Hà Nội, ngày  02   tháng  6   năm 2020 

V/v thực hiện quản lý lao động, 

 tiền lương, thù lao, tiền thưởng 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Các Bộ quản lý ngành; 

 - Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

 - Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt. 

 

Theo quy định tại Nghị định số 51/2016/NĐ-CP, số 52/2016/NĐ-CP, số 

53/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ thì quý I hàng năm 

các công ty phải xác định quỹ tiền lương thực hiện năm trước, quỹ tiền lương kế 

hoạch của người lao động và người quản lý để báo cáo cơ quan đại diện chủ sở 

hữu (đối với Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty hạng đặc biệt thì đồng thời gửi 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát chung). Tuy nhiên, 

đến nay nhiều công ty chưa triển khai các công việc nêu trên, vì vậy Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội đề nghị cơ quan đại diện chủ sở hữu (Bộ quản lý 

ngành, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương), Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước 

hạng đặc biệt:  

1. Khẩn trương chỉ đạo các công ty thuộc quyền quản lý triển khai việc xác 

định quỹ tiền lương thực hiện năm 2019, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 đối 

với người lao động và phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019, quỹ tiền 

lương kế hoạch năm 2020 đối với người quản lý theo quy định, trong đó có chú 

ý đến bối cảnh kinh tế xã hội năm 2020 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại văn bản số 4092/VPCP-KTTH ngày 25 tháng 5 năm 2020 của 

Văn phòng Chính phủ (kèm theo). 

2. Trong quá trình triển khai xác định quỹ tiền lương, trường hợp có yếu tố 

khách quan, đặc biệt là do dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến năng suất lao 

động và lợi nhuận thì rà soát, loại trừ theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 5 

Nghị định số 51/2016/NĐ-CP, khoản 6 Điều 5 Nghị định số 52/2016/NĐ-CP và 

Điều 7 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP nêu trên. 

3. Tổng hợp tình hình thực hiện lao động, tiền lương năm 2019 và kế 

hoạch năm 2020 của người lao động và người quản lý và những khó khăn, 



vướng mắc trong quá trình xác định, loại trừ yếu tố khách quan do dịch COVID-

19 của các công ty thuộc quyền quản lý gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội để theo dõi, tổng hợp, giám sát chung. 

Đề nghị các cơ quan đại diện chủ sở hữu, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 

hạng đặc biệt khẩn trương chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Lưu: VT, Cục QHLĐTL. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thanh 
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