
 UBND TỈNH QUẢNG TRỊ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 VÀ XÃ HỘI 

Số:2358/SLĐTBXH-LĐVLATLĐ  Quảng Trị, ngày 19 tháng 11 năm 2019 

V/v thực hiện các quy định về tiền  

 lương, tiền thưởng, phòng ngừa  

tranh chấp lao động, đình công   

Kính gửi: Giám đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh của  

các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị  

 Để tăng cường thực hiện pháp luật lao động nói chung, pháp luật về tiền lương, 

tiền thưởng nói riêng, đảm bảo quyền lợi của người lao động, phòng ngừa tranh chấp 

lao động và đình công xảy ra, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh của các 

doanh nghiệp (gọi chung là doanh nghiệp) hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thực 

hiện một số nội dung như sau: 

 1. Tiếp tục tổ chức thực hiện các quy định của Chính phủ về mức lương tối thiểu 

vùng năm 2019 đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đến khi có 

quy định mới. 

2. Phối hợp, trao đổi với tổ chức công đoàn cơ sở rà soát lại hợp đồng lao động, 

thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng để thực hiện các chế độ 

tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động theo nội dung đã thỏa thuận; xây dựng 

phương án thưởng theo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2019 được quy định tại Điều 

103 Bộ luật Lao động và thông báo cho người lao động trong doanh nghiệp biết. 

 3. Báo cáo tình hình tiền lương, nợ lương (nếu có) năm 2019 và kế hoạch 

thưởng theo kết quả sản xuất, kinh doanh cho người lao động trong dịp Tết năm 2019 

theo mẫu đính kèm.  

Báo cáo gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Địa chỉ: Số 131 Quốc lộ 

9, Đông Hà, Quảng Trị) và gửi bản điện tử về địa chỉ email: levanxa10@gmail.com 

trước ngày 17/12/2019. 

 Yêu cầu các doanh nghiệp nghiên cứu, nghiêm túc triển khai thực hiện./.   

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Liên minh HTX tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- P. LĐ-TB và XH các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, LĐ-VL-ATLĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Dƣơng Thị Hải Yến 
 
 

 

 

mailto:levanxa10@gmail.com


(Mẫu báo cáo kèm theo Công văn số:2358 /SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 19 tháng 11 

năm 2019 của Sở Lao động - TB và XH) 

Tên doanh nghiệp, hợp tác xã 

 

BÁO CÁO 

Tình hình tiền lƣơng, nợ lƣơng năm 2019  

và kế hoạch thƣởng cho ngƣời lao động trong dịp  

Tết Dƣơng lịch năm 2020 và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 

 

1. Thông tin chung của doanh nghiệp, HTX, chi nhánh của doanh nghiệp: 

- Loại hình doanh nghiệp (ghi một trong các loại hình sau theo loại hình của doanh 

nghiệp: Công ty TNHHMTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Công ty có cổ 

phần chi phối của Nhà nước, doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài, hợp tác xã): ….  

- Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp (Ghi ngành nghề sản xuất 

kinh doanh chính của doanh nghiệp, ví dụ: Dệt may): …. 

1. Số lao động doanh nghiệp đang sử dụng: …….. người, trong đó nữ …. 

2. Tiền lƣơng thực tế (bao gồm các khoản phụ cấp) năm 2019: 

- Mức lương cao nhất: …………………………. đồng/người/tháng 

- Mức lương thấp nhất: …………………………. đồng/người/tháng 

- Mức lương bình quân:… ………………………đồng/người/tháng 

3. Kế hoạch Tiền thƣởng Tết Dƣơng lịch năm 2020: 

- Số người được thưởng: ……………………….    người 

- Mức thưởng cao nhất: …………………………. đồng/người 

- Mức thưởng thấp nhất: …………………………. đồng/người 

- Mức thưởng bình quân:… ………………………đồng/người 

4. Kế hoạch Tiền thƣởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020: 

- Số người được thưởng: ……………………….    người 

- Mức thưởng cao nhất: …………………………. đồng/người 

- Mức thưởng thấp nhất: …………………………. đồng/người 

- Mức thưởng bình quân:… ………………………đồng/người 

5. Tình hình nợ lƣơng năm 2019 (nếu có): 

- Số người bị nợ lương trong năm:………..  người 

- Số tiền nợ trong năm:………………… triệu đồng 

- Nguyên nhân nợ (Ví dụ: Doanh nghiệp ngừng hoạt động, doanh nghiệp khó khăn …): 

………………………………………………………………………… 

6. Đã giải quyết nợ lƣơng (nếu có): 

- Số người được giải quyết nợ lương:………..  người 

- Số tiền đã giải quyết:………………… triệu đồng 

7. Tồn đọng nợ lƣơng (nếu có): 

- Số người còn bị nợ lương:………..  người 

- Số tiền còn nợ:………………… triệu đồng 

 ….., ngày     tháng     năm 2019 

 Giám đốc 

 (Ký tên đóng dấu) 


		2019-11-19T09:51:29+0700
	Việt Nam
	Dương Thị Hải Yến<duongthihaiyen@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2019-11-19T09:55:10+0700
	Việt Nam
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội<soldtbxh@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




