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CHUYỂN XẾP LƯƠNG ðỐI VỚI NGƯỜI LAO ðỘNG TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU THEO NGHỊ ðỊNH
SỐ 49/2013/Nð-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ðỊNH CHI
TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ðIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ðỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG
Căn cứ Nghị ñịnh số 106/2012/Nð-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy ñịnh
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị ñịnh số 49/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết
thi hành một số ñiều của Bộ luật lao ñộng về tiền lương;
Theo ñề nghị của Vụ trưởng Vụ Lao ñộng - Tiền lương;
Bộ trưởng Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn xây dựng thang
lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương ñối với người lao ñộng trong công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số
49/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều
của Bộ luật lao ñộng về tiền lương.
Mục 1: NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn việc xây dựng thang lương, bảng lương, chế ñộ phụ cấp lương và
chuyển xếp lương ñối với người lao ñộng làm việc theo hợp ñồng lao ñộng (không bao gồm
Tổng giám ñốc, Giám ñốc, Phó tổng giám ñốc, Phó giám ñốc, Kế toán trưởng làm việc theo hợp
ñồng lao ñộng) trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
theo quy ñịnh tại ðiều 10 Nghị ñịnh số 49/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Bộ luật lao ñộng về tiền lương, bao gồm:
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ñộc lập thuộc các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ của Tập ñoàn kinh tế nhà nước,
công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ

trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
quyết ñịnh chuyển ñổi, thành lập.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quy ñịnh tại Khoản 1 và Khoản 2 ðiều này sau ñây
gọi chung là công ty.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
1. Người lao ñộng làm việc theo hợp ñồng lao ñộng quy ñịnh tại Bộ luật lao ñộng.
2. Hội ñồng thành viên (hoặc Chủ tịch công ty), Tổng giám ñốc, Giám ñốc, Phó tổng giám ñốc,
Phó giám ñốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên (sau ñây gọi chung là viên chức quản lý).
3. Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ñược phân công thực hiện quyền,
trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu ñối với công ty (sau ñây gọi chung là chủ sở hữu).
4. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan ñến việc xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp
lương và chuyển xếp lương quy ñịnh tại Thông tư này.
ðiều 3. Nguyên tắc chung
1. Thang lương, bảng lương áp dụng ñối với người lao ñộng ñược xây dựng trên cơ sở ñánh giá
ñộ phức tạp công việc của lao ñộng trực tiếp sản xuất, kinh doanh, lao ñộng chuyên môn, nghiệp
vụ, thừa hành, phục vụ và lao ñộng quản lý.
2. Khi xây dựng thang lương, bảng lương, công ty cần xác ñịnh quan hệ giữa mức lương thấp
nhất, mức lương trung bình, mức lương cao nhất ñể bảo ñảm quan hệ cân ñối giữa các loại lao
ñộng trong công ty.
3. Căn cứ tổ chức sản xuất, kinh doanh, tổ chức lao ñộng, công ty xây dựng thang lương, bảng
lương, phụ cấp lương phù hợp với tính chất, yêu cầu sử dụng lao ñộng của công ty và bảo ñảm
các nguyên tắc quy ñịnh tại ðiều 7, Nghị ñịnh số 49/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của
Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Bộ luật Lao ñộng về tiền lương.
4. Việc chuyển xếp lương từ thang lương, bảng lương do Nhà nước quy ñịnh sang thang lương,
bảng lương do công ty xây dựng phải căn cứ vào chức danh, công việc người lao ñộng ñảm
nhận. ðối với người có thành tích, cống hiến, ñóng góp nhiều cho công ty, khi chuyển xếp lương
nếu có vướng mắc thì xem xét, xử lý riêng từng trường hợp cụ thể.
5. Việc xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương phải bảo ñảm
công khai, minh bạch, có sự trao ñổi, thống nhất với tổ chức công ñoàn cơ sở cùng cấp và báo
cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho ý kiến trước khi thực hiện.
6. Khi áp dụng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương mới, ñịnh kỳ công ty phải rà soát, ñánh
giá ñể sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp với tổ chức sản xuất, tổ chức lao ñộng và bảo ñảm các quy
ñịnh của pháp luật lao ñộng.

Mục 2: XÂY DỰNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG
ðiều 4. Chức danh nghề, công việc
1. Công ty thống kê, rà soát các chức danh nghề, công việc hiện tại của lao ñộng trực tiếp sản
xuất, kinh doanh, lao ñộng chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ và lao ñộng quản lý.
2. Phân tích, ñánh giá, sửa ñổi tên chức danh nghề, công việc không phù hợp; bổ sung tên chức
danh nghề, công việc mới; phân loại và nhóm các chức danh nghề, công việc tương tự thành
nhóm chức danh nghề, công việc.
3. So sánh chức danh nghề, công việc của công ty với chức danh nghề, công việc theo phân loại
của nhà nước. Trường hợp chức danh nghề, công việc của công ty chưa có hoặc khác với chức
danh nghề, công việc theo phân loại của nhà nước thì phải bổ sung, ñiều chỉnh hoặc báo cáo cơ
quan có thẩm quyền bổ sung, ñiều chỉnh chức danh nghề, công việc cho phù hợp.
ðiều 5. ðánh giá ñộ phức tạp công việc
1. Công ty ñánh giá ñộ phức tạp công việc của các loại lao ñộng bằng phương pháp cho ñiểm các
yếu tố, bao gồm: thời gian hoặc trình ñộ ñào tạo; trách nhiệm; kỹ năng, thời gian tích lũy kinh
nghiệm; mức ñộ ảnh hưởng của công việc, sản phẩm hoặc quyết ñịnh quản lý; ñiều kiện lao
ñộng; tính hấp dẫn của nghề, công việc và các yếu tố khác (nếu có) phù hợp với ñiều kiện thực tế
của công ty.
2. Căn cứ khung ñộ phức tạp công việc của các loại lao ñộng quy ñịnh tại Phụ lục số I ban hành
kèm theo Thông tư này, công ty xác ñịnh tỷ trọng các yếu tố phản ánh ñộ phức tạp công việc ñối
với từng loại lao ñộng của công ty. Riêng yếu tố ñiều kiện lao ñộng ñược xác ñịnh theo ðiều 6
Thông tư này.
3. Sau khi xác ñịnh tỷ trọng các yếu tố tại Khoản 2 ðiều này, công ty xây dựng tiêu chí cụ thể
của từng yếu tố và tổ chức ñánh giá ñộ phức tạp công việc thông qua phiếu ñể người lao ñộng tự
chấm ñiểm hoặc sử dụng phương pháp chuyên gia ñể cho ñiểm; tổng hợp kết quả chấm ñiểm,
hình thành bảng phân loại mức ñộ phức tạp của chức danh nghề, công việc; so sánh, cân ñối,
ñiều chỉnh ñiểm ñể bảo ñảm quan hệ hợp lý giữa các loại lao ñộng.
Công ty có thể sử dụng phương pháp khác ñể ñánh giá ñộ phức tạp công việc, nhưng phải bảo
ñảm tương quan giữa ñộ phức tạp công việc của công ty với khung ñộ phức tạp công việc quy
ñịnh tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư này.
ðiều 6. Xác ñịnh yếu tố ñiều kiện lao ñộng
1. Công ty rà soát việc phân loại ñiều kiện lao ñộng của các chức danh nghề, công việc trong
công ty, trong ñó:
a) ðối với chức danh nghề, công việc ñã ñược Bộ Lao ñộng-Thương binh và Xã hội công nhận
nghề, công việc có ñiều kiện lao ñộng nặng nhọc, ñộc hại, nguy hiểm (ñiều kiện lao ñộng loại

IV) hoặc ñặc biệt nặng nhọc, ñộc hại, nguy hiểm (ñiều kiện lao ñộng loại V và loại VI) thì công
ty sử dụng làm cơ sở ñể xác ñịnh mức lương theo ñiều kiện lao ñộng.
b) ðối với chức danh nghề, công việc có yếu tố ñặc trưng về ñiều kiện lao ñộng theo Phụ lục số
III ban hành kèm theo Thông tư này ảnh hưởng hoặc tác ñộng xấu ñến sức khỏe, tâm lý người
lao ñộng, nhưng chưa ñược công nhận nghề, công việc có ñiều kiện lao ñộng nặng nhọc, ñộc hại,
nguy hiểm thì công ty ñề nghị Bộ Lao ñộng-Thương binh và Xã hội và cơ quan có liên quan
ñánh giá, xác ñịnh ñể bổ sung công nhận nghề, công việc có ñiều kiện lao ñộng nặng nhọc, ñộc
hại, nguy hiểm.
c) ðối với chức danh nghề, công việc còn lại thì công ty xác ñịnh mức lương theo ñiều kiện lao
ñộng bình thường.
2. Tùy theo yêu cầu thực tế, công ty quyết ñịnh ñưa yếu tố ñiều kiện lao ñộng ñể thiết kế các
mức lương trong thang lương, bảng lương hoặc quy ñịnh thành chế ñộ phụ cấp nặng nhọc, ñộc
hại, nguy hiểm.
ðiều 7. Xác ñịnh quan hệ mức lương
Công ty xác ñịnh quan hệ giữa mức lương thấp nhất, mức lương trung bình, mức lương cao nhất
như sau:
1. Mức lương thấp nhất áp dụng ñối với chức danh, công việc có ñộ phức tạp thấp nhất trong
ñiều kiện lao ñộng bình thường, không ñược thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ
quy ñịnh (hệ số 1).
2. Mức lương trung bình áp dụng ñối với chức danh, công việc ñòi hỏi mức ñộ phức tạp trung
bình, ñược xác ñịnh ñối với chức danh, công việc yêu cầu người lao ñộng tốt nghiệp ñại học và
tương ñương ñã qua thời gian thử việc và xác ñịnh trong khoảng từ 1,5 ñến 2,34 lần so với mức
lương thấp nhất, tương ứng với bậc 3 hoặc bậc 4 trong thang lương 6 bậc hoặc 7 bậc của lao
ñộng trực tiếp sản xuất, kinh doanh.
3. Mức lương cao nhất áp dụng ñối với chức danh quản lý hoặc chức danh, công việc yêu cầu
trình ñộ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ cao nhất trong công ty. Công ty căn cứ hệ số lương của
viên chức quản lý theo hạng công ty ñược xếp tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Nghị ñịnh số
51/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ ñể so sánh, xác ñịnh hệ số lương cao
nhất khi xây dựng thang lương, bảng lương, bảo ñảm hệ số lương của người lao ñộng thấp hơn
hệ số lương của viên chức quản lý, trừ một số lao ñộng chuyên môn, kỹ thuật cao, chuyên gia,
nghệ nhân của công ty.
ðiều 8. Xây dựng thang lương, bảng lương
1. Tùy theo yêu cầu của tổ chức sản xuất, tổ chức lao ñộng, công ty xác ñịnh các thang lương,
bảng lương cần xây dựng trong số thang lương, bảng lương sau:

a) Thang lương của lao ñộng trực tiếp sản xuất, kinh doanh. Thang lương này xây dựng ñối với
chức danh nghề, công việc xác ñịnh ñược tiêu chuẩn cấp bậc kĩ thuật theo từng bậc cụ thể.
b) Bảng lương của lao ñộng trực tiếp sản xuất, kinh doanh. Bảng lương này xây dựng ñối với
chức danh nghề, công việc gắn với tiêu chuẩn chuyên môn, kĩ thuật nhưng không phân chia ñược
theo mức ñộ phức tạp kĩ thuật của từng bậc cụ thể.
c) Bảng lương của lao ñộng chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, phục vụ. Bảng lương này xây
dựng ñối với chức danh gắn với tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ và thời gian tích lũy
kinh nghiệm ñể thực hiện tốt công việc.
d) Bảng lương của chuyên gia, nghệ nhân. Bảng lương này xây dựng ñối với chức danh giữ vai
trò quan trọng, chi phối ñến hiệu quả hoạt ñộng của Tổng công ty, Tập ñoàn kinh tế và gắn với
tiêu chuẩn của chuyên gia, nghệ nhân.
ñ) Bảng lương của lao ñộng quản lý. Bảng lương này xây dựng ñối với chức danh quản lý, gắn
với chức danh, tiêu chuẩn, quy mô và ñộ phức tạp của quản lý, trong ñó:
- ðối với chức danh quản lý là thành viên Hội ñồng thành viên (hoặc Chủ tịch công ty), Tổng
giám ñốc, Giám ñốc, Phó tổng giám ñốc, Phó giám ñốc, Kế toán trưởng và Kiểm soát viên của
công ty thì áp dụng bảng lương do Nhà nước quy ñịnh tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Nghị
ñịnh số 51/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ.
- ðối với chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng (hoặc tương ñương), công ty xây dựng
bảng lương chức vụ hoặc áp dụng bảng lương của lao ñộng chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ,
phục vụ và cộng phụ cấp chức vụ.
2. Sau khi lựa chọn thang lương, bảng lương cần xây dựng, công ty tổ chức xây dựng thang
lương, bảng lương ñối với từng loại lao ñộng như sau:
a) Thống kê, rà soát chức danh nghề, công việc, ñánh giá ñộ phức tạp công việc, xác ñịnh yếu tố
ñiều kiện lao ñộng, quan hệ mức lương theo quy ñịnh tại ðiều 4, 5, 6 và ðiều 7 Thông tư này.
b) Thiết kế thang lương, bảng lương cụ thể ñối với từng loại lao ñộng, trong ñó việc xác ñịnh các
mức lương, bậc lương như sau:
- ðối với thang lương thì xác ñịnh mức lương bậc 1, bội số lương, phân chia số bậc lương phù
hợp với bậc phức tạp kỹ thuật của nghề, công việc. ðối với bảng lương thì xác ñịnh mức lương
bậc 1 và phân chia các bậc theo thâm niên phù hợp với yêu cầu công việc, khuyến khích người
lao ñộng tích lũy kinh nghiệm ñể thực hiện tốt công việc.
- Các mức lương phải bảo ñảm: mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản ñơn
nhất trong ñiều kiện lao ñộng bình thường không ñược thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do
Chính phủ quy ñịnh; mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh ñòi hỏi lao ñộng qua
ñào tạo, học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy
ñịnh; khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề ít nhất bằng 5%.

ðối với trường hợp ñưa yếu tố ñiều kiện lao ñộng nặng nhọc, ñộc hại, nguy hiểm ñể thiết kế các
mức lương trong thang lương, bảng lương thì mức lương của công việc hoặc chức danh có ñiều
kiện lao ñộng nặng nhọc, ñộc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh
có ñiều kiện lao ñộng ñặc biệt nặng nhọc, ñộc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với
mức lương của công việc hoặc chức danh có ñộ phức tạp tương ñương trong ñiều kiện lao ñộng
bình thường.
3. Cân ñối, ñiều chỉnh thang lương, bảng lương trên cơ sở rà soát mức lương của các loại lao
ñộng trong hệ thống thang lương, bảng lương của công ty, so sánh tương quan với mặt bằng tiền
lương trên thị trường, có tính ñến xu hướng phát triển của công ty, ñiều chỉnh, hoàn thiện và ban
hành thang lương, bảng lương ñể thực hiện.
Các bước xây dựng thang lương, bảng lương cụ thể, công ty tham khảo Phụ lục số II ban hành
kèm theo Thông tư này hoặc sử dụng phương pháp khác ñể xây dựng thang lương, bảng lương
của công ty cho phù hợp.
ðiều 9. Chuyển xếp lương
Căn cứ thang lương, bảng lương ñối với từng loại lao ñộng, chức danh hoặc công việc người lao
ñộng ñang ñảm nhận, công ty thực hiện việc chuyển xếp lương theo nguyên tắc quy ñịnh tại
Khoản 4, ðiều 3 Thông tư này.
Mục 3: XÂY DỰNG CHẾ ðỘ PHỤ CẤP LƯƠNG
ðiều 10. Nguyên tắc xác ñịnh chế ñộ phụ cấp lương
1. Chế ñộ phụ cấp lương ñể bù ñắp các yếu tố ñiều kiện lao ñộng, tính chất phức tạp của công
việc, ñiều kiện sinh hoạt tại nơi làm việc và mức ñộ thu hút lao ñộng của công ty, nhưng chưa
ñược tính ñủ trong mức lương của thang lương, bảng lương.
2. Công ty rà soát, ñánh giá các yếu tố nêu tại Khoản 1 ðiều này, so sánh với yếu tố quy ñịnh tại
Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp ñiều kiện lao ñộng và tính chất phức
tạp công việc cao hơn quy ñịnh tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư này; ñiều kiện sinh
hoạt và mức ñộ thu hút lao ñộng chưa tính ñến trong mức lương thì công ty quy ñịnh thành chế
ñộ phụ cấp lương.
3. Các mức phụ cấp lương ñược thiết kế theo tỷ lệ % hoặc mức tiền tuyệt ñối do công ty quyết
ñịnh cho phù hợp với ñặc ñiểm, tính chất lao ñộng và ñiều kiện thực tế của công ty.
ðiều 11. Một số chế ñộ phụ cấp lương
1. Chế ñộ phụ cấp nặng nhọc, ñộc hại, nguy hiểm
a) Phụ cấp nặng nhọc, ñộc hại, nguy hiểm ñược áp dụng ñối với người lao ñộng làm nghề, công
việc có ñiều kiện lao ñộng nặng nhọc, ñộc hại, nguy hiểm hoặc ñặc biệt nặng nhọc, ñộc hại, nguy
hiểm.

b) Công ty rà soát phân loại ñiều kiện lao ñộng theo quy ñịnh tại ðiều 6 Thông tư này, so sánh
mức ñộ nặng nhọc, ñộc hại, nguy hiểm của nghề, công việc với ñiều kiện lao ñộng bình thường
ñể xác ñịnh mức phụ cấp, bảo ñảm: Mức phụ cấp ñối với nghề, công việc có ñiều kiện nặng
nhọc, ñộc hại, nguy hiểm thấp nhất bằng 5% và cao nhất bằng 10%; nghề, công việc có ñiều kiện
lao ñộng ñặc biệt nặng nhọc, ñộc hại, nguy hiểm thấp nhất bằng nhất 7% và cao nhất 15% so với
mức lương của nghề hoặc công việc có ñộ phức tạp tương ñương trong ñiều kiện lao ñộng bình
thường.
c) Phụ cấp nặng nhọc, ñộc hại, nguy hiểm ñược tính trả cùng kỳ trả lương hàng tháng theo thời
gian thực tế làm công việc có ñiều kiện nặng nhọc, ñộc hại, nguy hiểm. Làm việc dưới 4 giờ
trong ngày thì ñược tính bằng 1/2 ngày, làm việc từ 4 giờ trở lên thì ñược tính cả ngày.
2. Chế ñộ phụ cấp trách nhiệm
a) Phụ cấp trách nhiệm ñược áp dụng ñối với người lao ñộng làm một số công việc thuộc công
tác quản lý (như tổ trưởng, tổ phó, ñội trưởng, ñội phó, quản ñốc, ñốc công, trưởng ca, phó
trưởng ca, trưởng kíp, phó trưởng kíp và chức danh tương tự) hoặc công việc ñòi hỏi trách nhiệm
cao hơn so với trách nhiệm ñã tính trong mức lương của thang lương, bảng lương (như thủ quỹ,
thủ kho, kiểm ngân và chức danh tương tự).
b) Công ty rà soát, ñánh giá yếu tố trách nhiệm ñối với công việc ñể xác ñịnh mức phụ cấp trách
nhiệm, bảo ñảm mức phụ cấp cao nhất không vượt quá 10% mức lương của công việc hoặc chức
danh trong thang lương, bảng lương.
c) Phụ cấp trách nhiệm ñược tính trả cùng kỳ trả lương hàng tháng. Khi không làm công việc
ñược hưởng phụ cấp trách nhiệm từ 01 tháng trở lên thì không hưởng phụ cấp trách nhiệm.
3. Chế ñộ phụ cấp lưu ñộng
a) Phụ cấp lưu ñộng ñược áp dụng ñối với người lao ñộng làm nghề, công việc phải thường
xuyên thay ñổi ñịa ñiểm làm việc và nơi ở, như thi công các công trình xây dựng; khảo sát, tìm
kiếm, khoan thăm dò khoáng sản; khảo sát, ño ñạc ñịa hình, ñịa chính, khảo sát xây dựng chuyên
ngành, sửa chữa, duy tu ñường bộ, ñường sắt; nạo vét công trình ñường thủy và công việc có
ñiều kiện tương tự.
b) Công ty rà soát, ñánh giá tính chất lưu ñộng ñối với công việc ñể xác ñịnh mức phụ cấp lưu
ñộng, bảo ñảm mức phụ cấp cao nhất không vượt quá 10% mức lương của công việc hoặc chức
danh trong thang lương, bảng lương.
c) Phụ cấp lưu ñộng ñược tính trả cùng kỳ trả lương hàng tháng theo số ngày thực tế lưu ñộng.
4. Chế ñộ phụ cấp thu hút
a) Phụ cấp thu hút ñược áp dụng ñối với người lao ñộng ñến làm ở vùng kinh tế mới, vùng có
ñiều kiện sinh hoạt ñặc biệt khó khăn, công trình cần ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện mà Nhà nước
quy ñịnh có phụ cấp thu hút; nghề, công việc công ty cần thu hút lao ñộng.

b) Công ty rà soát ñịa bàn, công trình, nghề, công việc cụ thể ñể xác ñịnh mức ñộ thu hút ñối với
người lao ñộng và thiết kế mức phụ cấp, bảo ñảm mức phụ cấp cao nhất không vượt quá 35%
mức lương của chức danh hoặc công việc trong thang lương, bảng lương.
c) Phụ cấp thu hút ñược tính trả cùng kỳ trả lương hàng tháng. Thời gian thực hiện từ 3 ñến 5
năm, tùy thuộc vào ñiều kiện của ñịa bàn làm việc hoặc nghề, công việc ñược áp dụng.
5. Chế ñộ phụ cấp khu vực
a) Phụ cấp khu vực ñược áp dụng ñối với người lao ñộng làm việc ở ñịa bàn mà Nhà nước quy
ñịnh cán bộ, công chức làm việc ở ñịa bàn này ñược hưởng phụ cấp khu vực. Danh mục ñịa bàn
hưởng phụ cấp khu vực ñược thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số
11/2005/TTLT-BNV-BLðTBXH-BTC-UBDT ngày 05 tháng 01 năm 2005 của liên tịch Bộ Nội
vụ, Bộ Lao ñộng-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc và các văn bản sửa ñổi,
ñiều chỉnh, bổ sung.
b) Mức phụ cấp do công ty quyết ñịnh tối ña bằng mức tiền tuyệt ñối mà cán bộ, công chức trên
ñịa bàn ñang hưởng.
c) Phụ cấp khu vực ñược xác ñịnh theo nơi làm việc của người lao ñộng và tính trả cùng kỳ trả
lương hàng tháng. Khi không làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực từ 01 tháng trở lên thì không
hưởng phụ cấp khu vực.
6. Chế ñộ phụ cấp chức vụ
a) Phụ cấp chức vụ ñược áp dụng ñối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng (ban) trong trường
hợp công ty quy ñịnh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng (ban) hưởng lương chuyên môn, cộng
phụ cấp chức vụ.
b) Công ty ñánh giá yếu tố phức tạp công việc của chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng
theo Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư này, so sánh tương quan với công việc chuyên
môn, nghiệp vụ ñể xác ñịnh mức phụ cấp, bảo ñảm cao nhất không vượt quá 15% mức lương
chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất trong bảng lương của lao ñộng chuyên môn, nghiệp vụ.
c) Phụ cấp chức vụ ñược tính trả cùng kỳ trả lương hàng tháng. Khi thôi không giữ chức vụ từ 01
tháng trở lên thì không hưởng phụ cấp chức vụ.
ðiều 12. Chế ñộ phụ cấp khác
1. Căn cứ nguyên tắc xác ñịnh phụ cấp lương quy ñịnh tại ðiều 10 Thông tư này, công ty ñược
quy ñịnh thêm các chế ñộ phụ cấp khác, như phụ cấp khuyến khích người lao ñộng làm việc ñể
bảo ñảm thời gian và ñịnh mức lao ñộng, nâng cao kỹ năng thực hiện công việc, làm việc gắn bó
lâu dài với công ty và phụ cấp khác phù hợp với ñặc ñiểm, tính chất lao ñộng và yêu cầu thực tế
của công ty.

2. Chế ñộ phụ cấp khác (nếu có) của công ty phải ñược báo cáo chủ sở hữu xem xét, thống nhất
trước khi triển khai thực hiện.
Mục 4: TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 13. Trách nhiệm của Tổng giám ñốc, Giám ñốc
1. Ban hành kế hoạch xây dựng thang lương, bảng lương, chế ñộ phụ cấp lương và chuyển xếp
lương của công ty.
2. Thành lập Hội ñồng xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương
của công ty, gồm các thành viên sau:
a) Tổng giám ñốc, Giám ñốc là Chủ tịch Hội ñồng.
b) Phó Tổng giám ñốc, Phó Giám ñốc phụ trách công tác lao ñộng, tiền lương là Phó Chủ tịch
Hội ñồng.
c) Các Ủy viên Hội ñồng, gồm Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng (ban) phụ trách công tác
lao ñộng, tiền lương là ủy viên thường trực; ñại diện của tổ chức công ñoàn cùng cấp; các ủy
viên ñại diện cho các phòng (ban) chuyên môn khác do Tổng giám ñốc, Giám ñốc quyết ñịnh.
Hội ñồng thành lập bộ phận chuyên môn ñể giúp Hội ñồng tổ chức rà soát, ñánh giá, xác ñịnh
các chức danh công việc; xây dựng các tiêu chí ñánh giá, tổ chức ñánh giá; dự kiến thang lương,
bảng lương, phụ cấp lương và phương án chuyển xếp lương, hội thảo lấy ý kiến và tổng hợp kết
quả báo cáo Hội ñồng.
3. Tổ chức lấy ý kiến của tổ chức công ñoàn cơ sở, người lao ñộng và công bố công khai bản dự
kiến về hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, tiêu chuẩn chức danh, công việc và
phương án chuyển xếp lương mới tại công ty.
4. Báo cáo Hội ñồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty hệ thống thang lương, bảng lương, chế ñộ
phụ cấp lương và phương án chuyển xếp lương mới ñể báo cáo chủ sở hữu cho ý kiến.
5. Tiếp thu ý kiến của Hội ñồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, chủ sở hữu và Bộ Lao ñộng Thương binh và Xã hội ñể hoàn chỉnh thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và phương án
chuyển xếp lương mới và báo cáo Hội ñồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt.
6. Thực hiện chuyển xếp ñối với người lao ñộng từ thang lương, bảng lương do Nhà nước quy
ñịnh sang thang lương, bảng lương mới do công ty xây dựng, sau khi ñược Hội ñồng thành viên
hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt.
7. Gửi thang lương, bảng lương sau khi ñược Hội ñồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê
duyệt, kèm theo tiêu chuẩn và ñiều kiện áp dụng, ý kiến tham gia của Ban chấp hành công ñoàn
cơ sở ñến chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhà nước về lao ñộng cấp huyện, nơi ñặt cơ sở sản xuất,
kinh doanh, ñơn vị, chi nhánh của doanh nghiệp.

ðối với Tập ñoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty, công ty xếp hạng ñặc biệt hoặc vận dụng xếp
hạng ñặc biệt thì ñồng thời gửi Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội ñể theo dõi, kiểm tra, giám
sát chung.
8. Công khai thang lương, bảng lương kèm theo tiêu chuẩn và ñiều kiện áp dụng các mức lương,
nhóm lương, ngạch lương trong thang lương, bảng lương tại nơi làm việc của người lao ñộng.
9. Chỉ ñạo công ty con do công ty mẹ làm chủ sở hữu xây dựng thang lương, bảng lương, chế ñộ
phụ cấp lương và phương án chuyển xếp lương theo quy ñịnh tại Thông tư này, báo cáo công ty
mẹ cho ý kiến trước khi thực hiện.
10. Báo cáo chủ sở hữu kết quả thực hiện chuyển xếp lương mới ñối với người lao ñộng trong
công ty mẹ và công ty con theo Biểu mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
11. Báo cáo Hội ñồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, chủ sở hữu hoặc Bộ Lao ñộng - Thương
binh và Xã hội những vướng mắc trong quá trình xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp
lương và chuyển xếp lương mới.
ðiều 14. Trách nhiệm của Hội ñồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty
1. Chỉ ñạo Tổng giám ñốc, Giám ñốc triển khai các nhiệm vụ xây dựng thang lương, bảng lương,
phụ cấp lương, chuyển xếp lương theo quy ñịnh tại Thông tư này.
2. Xem xét hệ thống thang lương, bảng lương, chế ñộ phụ cấp lương và phương án chuyển xếp
lương mới theo ñề nghị của Tổng giám ñốc, Giám ñốc ñể báo cáo Chủ sở hữu cho ý kiến.
ðối với Tập ñoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty, công ty xếp hạng ñặc biệt hoặc vận dụng xếp
hạng ñặc biệt thì ñồng thời gửi Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội cho ý kiến trước khi Hội
ñồng thành viên hoặc chủ tịch công ty phê duyệt.
3. Phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương, chế ñộ phụ cấp lương và phương án chuyển xếp
lương mới sau khi chỉ ñạo Tổng giám ñốc, Giám ñốc tiếp thu, hoàn chỉnh theo ý kiến của chủ sở
hữu và Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội ñối với công ty nêu tại Khoản 2 ðiều này.
4. Báo cáo chủ sở hữu, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội các vướng mắc trong quá trình
xây dựng thang lương, bảng lương, chế ñộ phụ cấp lương và chuyển xếp lương mới.
ðiều 15. Trách nhiệm của Chủ sở hữu
1. Chỉ ñạo, hướng dẫn Hội ñồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty triển khai xây dựng thang
lương, bảng lương, phụ cấp lương, chuyển xếp lương theo quy ñịnh tại Thông tư này.
2. Tiếp nhận, cho ý kiến về thang lương, bảng lương, chế ñộ phụ cấp lương và phương án chuyển
xếp lương mới của công ty thuộc quyền quản lý; cho ý kiến về các chế ñộ phụ cấp khác theo quy
ñịnh tại ðiều 12 Thông tư này sau khi tham khảo ý kiến của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã
hội.

3. Phối hợp với Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội xem xét thang lương, bảng lương, phụ
cấp lương và phương án chuyển xếp lương mới ñối với Tập ñoàn kinh tế nhà nước, Tổng công
ty, công ty xếp hạng ñặc biệt hoặc vận dụng xếp hạng ñặc biệt.
4. Tổng hợp gửi Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tình hình xây dựng thang lương, bảng
lương, các vướng mắc và kết quả chuyển xếp lương mới ñối với người lao ñộng trong công ty
thuộc quyền quản lý theo Biểu mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này.
5. Kiểm tra, giám sát việc xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, chuyển xếp lương
mới ñối với người lao ñộng trong các công ty thuộc quyền quản lý.
ðiều 16. Trách nhiệm của Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội
1. Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các Tập ñoàn, Tổng công ty, công ty xây dựng thang
lương, bảng lương, phụ cấp lương, chuyển xếp lương theo quy ñịnh tại Thông tư này.
2. Tiếp nhận, cho ý kiến về thang lương, bảng lương, chế ñộ phụ cấp lương và phương án chuyển
xếp lương mới ñối với Tập ñoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty, công ty xếp hạng ñặc biệt hoặc
vận dụng xếp hạng ñặc biệt, ñồng thời gửi ý kiến tham gia cho chủ sở hữu biết ñể chỉ ñạo Tập
ñoàn, Tổng công ty, công ty.
3. Tổng hợp và xử lý các vướng mắc trong quá trình xây dựng thang lương, bảng lương, chế ñộ
phụ cấp lương và thực hiện chuyển xếp lương mới.
4. Phối hợp với chủ sở hữu ñể thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy ñịnh tại Thông tư
này.
5. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện xây dựng thang lương, bảng lương, chế ñộ phụ cấp
lương theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
ðiều 17. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về lao ñộng cấp huyện nơi ñặt cơ sở
sản xuất, kinh doanh của công ty
1. Tiếp nhận, rà soát, kiểm tra, giám sát việc xây dựng thang lương, bảng lương, chế ñộ phụ cấp
lương của công ty theo quy ñịnh tại Thông tư này.
2. Trong quá trình rà soát, trường hợp phát hiện nội dung không ñúng quy ñịnh thì trong vòng 15
ngày kể từ khi nhận ñược thang lương, bảng lương của công ty phải có văn bản thông báo yêu
cầu công ty sửa ñổi, ñiều chỉnh, bổ sung theo ñúng quy ñịnh, ñồng thời gửi thông báo ñể chủ sở
hữu của công ty biết.
Mục 5: ðIỀU KHOẢN THI HÀNH
ðiều 18. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2015.

2. Các Thông tư do Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội ban hành sau ñây hết hiệu lực thi
hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, bao gồm:
a) Thông tư số 01/2005/TT-BLðTBXH ngày 5 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn chuyển xếp lương
cũ sang lương mới ñối với Tổng giám ñốc, Giám ñốc, Phó tổng giám ñốc, Phó giám ñốc, Kế toán
trưởng và công nhân, viên chức, nhân viên trong các công ty nhà nước theo Nghị ñịnh số
205/2004/Nð-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.
b) Thông tư số 04/1998/TT-BLðTBXH ngày 04 tháng 4 năm 1998 hướng dẫn xây dựng tiêu
chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước.
c) Thông tư số 12/2003/TT-BLðTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 hướng dẫn thực hiện một số
ñiều của Nghị ñịnh số 114/2002/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền
lương ñối với người lao ñộng làm việc trong doanh nghiệp nhà nước.
d) Thông tư số 18/2008/TT-BLðTBXH ngày 16 tháng 9 năm 2008 sửa ñổi, bổ sung Thông tư số
12/2003/TT-BLðTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị
ñịnh số 114/2002/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương.
ñ) Thông tư số 03/2005/TT-BLðTBXH ngày 5 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chế ñộ
phụ cấp trách nhiệm công việc trong các công ty nhà nước theo Nghị ñịnh số 205/2004/Nð-CP
ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.
e) Thông tư số 04/2005/TT-BLðTBXH ngày 5 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chế ñộ
phụ cấp ñộc hại, nguy hiểm trong các công ty nhà nước theo Nghị ñịnh số 205/2004/Nð-CP
ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.
f) Thông tư số 05/2005/TT-BLðTBXH ngày 5 tháng 01 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chế ñộ
phụ cấp phụ cấp lưu ñộng trong các công ty nhà nước theo Nghị ñịnh số 205/2004/Nð-CP ngày
14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.
g) Thông tư số 13/2003/TT-BLðTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 hướng dẫn thực hiện một số
ñiều của Nghị ñịnh số 114/2002/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền
lương ñối với người lao ñộng làm việc trong doanh nghiệp hoạt ñộng theo Luật doanh nghiệp.
h) Thông tư số 14/2003/TT-BLðTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 hướng dẫn thực hiện một số
ñiều của Nghị ñịnh số 114/2002/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền
lương ñối với người lao ñộng làm việc trong các doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài và cơ
quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam.
i) Thông tư số 28/2007/TT-BLðTBXH ngày 5 tháng 12 năm 2007 sửa ñổi Thông tư số
13/2003/TT-BLðTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLðTBXH của Bộ Lao ñộng - Thương
binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 114/2002/Nð-CP ngày 31
tháng 12 năm 2002 của Chính phủ.

3. Trong thời gian công ty chưa xây dựng thang lương, bảng lương dựa trên ñánh giá ñộ phức tạp
công việc theo quy ñịnh tại Thông tư này thì phải rà soát, thống kê thang lương, bảng lương, phụ
cấp lương ñang áp dụng theo Nghị ñịnh 205/2004/Nð-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính
phủ, ñiều chỉnh, bổ sung bảo ñảm nguyên tắc quy ñịnh tại ðiều 7, Nghị ñịnh số 49/2013/Nð-CP
ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ, sau ñó ban hành tạm thời ñể áp dụng trong công ty.
4. Kể từ khi Thông tư này có hiệu lực thi hành thì việc xét nâng bậc lương sớm hoặc kéo dài thời
hạn nâng bậc lương ñối với Chủ tịch Hội ñồng thành viên chuyên trách, thành viên chuyên trách
Hội ñồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách, Tổng
giám ñốc, Giám ñốc, Phó tổng giám ñốc, Phó giám ñốc, Kế toán trưởng ñang xếp lương bậc 1/2
theo hạng công ty tại Phụ lục số 1, ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 51/2013/Nð-CP ngày 14
tháng 5 năm 2013 của Chính ñược thực hiện như sau:
a) ðối với người ñược phong tặng danh hiệu Anh hùng lao ñộng, Huân chương lao ñộng hạng 1,
2, 3, chiến sĩ thi ñua toàn quốc theo quy ñịnh của Chính phủ thì ñược xét nâng bậc lương sớm
không quá 24 tháng; ñối với người ñược tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, hai năm liền
ñược tặng bằng khen cấp Bộ hoặc cấp tỉnh, chiến sĩ thi ñua cấp ngành, lĩnh vực thì ñược xét nâng
bậc lương sớm không quá 12 tháng.
b) ðối với người bị kỷ luật nhưng chưa ñến mức bị cách chức hoặc bị xử lý trách nhiệm hình sự
thì phải kéo dài thêm tối ña 12 tháng so với thời gian nâng bậc lương theo quy ñịnh.
5. Khi xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương theo quy ñịnh tại
Thông tư này, thì các mức lương, phụ cấp lương ñể ñóng, hưởng bảo hiểm xã hội ñối với người
lao ñộng ñến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015 ñược thực hiện theo quy ñịnh và hướng dẫn của cơ
quan Nhà nước có thẩm quyền; từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở ñi, thực hiện theo quy ñịnh
của Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014.
6. Các tổ chức, ñơn vị của Nhà nước, ñơn vị sự nghiệp trực thuộc công ty ñang xếp lương theo
thang lương, bảng lương, phụ cấp lương do Chính phủ ban hành kèm theo Nghị ñịnh số
205/2004/Nð-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 thì xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp
lương và thực hiện chuyển xếp lương ñối với người lao ñộng theo quy ñịnh tại Thông tư này.
7. Công ty có cổ phần, vốn góp của nhà nước ñang vận dụng xếp lương theo thang lương, bảng
lương do Chính phủ ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 205/2004/Nð-CP ngày 14 tháng 12 năm
2004 thì người ñại diện vốn nhà nước tham gia quyết ñịnh hoặc ñề xuất với Hội ñồng quản trị,
Hội ñồng thành viên xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương ñối
với người lao ñộng theo phương pháp quy ñịnh tại Thông tư này hoặc theo các phương pháp
khác bảo ñảm nguyên tắc quy ñịnh tại ðiều 7, Nghị ñịnh số 49/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 5
năm 2013 của Chính phủ.
8. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội căn cứ vào quy ñịnh tại Thông tư này ñể quyết
ñịnh việc xây dựng thang lương, bảng lương ñối với người lao ñộng làm việc trong công ty trách
nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội làm chủ sở hữu.
ðiều 19. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ ñạo, ñôn ñốc, kiểm tra
công ty thuộc quyền quản lý thực hiện các quy ñịnh tại Thông tư này.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, ñề nghị cơ quan, công ty phản ánh về Bộ Lao
ñộng - Thương binh và Xã hội ñể hướng dẫn bổ sung kịp thời./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của ðảng;
- Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc CP;
- Văn phòng BCð TW về phòng, chống tham nhũng;
- HðND, UBND Tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan TW các ñoàn thể và các Hội;
- Sở LðTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tập ñoàn kinh tế và Tổng công ty hạng ñặc biệt;
- Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- ðăng Công báo;
- Website của Bộ LðTBXH;
- Lưu: VT, Vụ LðTL, PC.

Phạm Minh Huân

PHỤ LỤC SỐ I
KHUNG ðỘ PHỨC TẠP CỦA CHỨC DANH NGHỀ, CÔNG VIỆC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-BLðTBXH ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Lao
ñộng-Thương binh và Xã hội)
Khung ñộ phức tạp công việc dựa trên các nhóm yếu tố chủ yếu ñể ñánh giá và xác ñịnh ñộ phức
tạp công việc của lao ñộng trực tiếp sản xuất, kinh doanh, lao ñộng chuyên môn, nghiệp vụ, thừa
hành, phục vụ và lao ñộng quản lý ñược quy ñịnh như sau:
Biểu số 1
Lao ñộng trực tiếp sản
xuất, kinh doanh
Nhóm yếu tố
Thang
lương

Bảng lương

Chuyên
Lao ñộng
gia, nghệ chuyên môn, kỹ
thuật, phục vụ
nhân

Lao ñộng quản lý

Trưởng,
phó phòng

Viên
chức
quản lý

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Thời gian hoặc
trình ñộ ñào tạo

18

26

30

26

26

30

2. Trách nhiệm

10

22

25

19

20

30

3. Kỹ năng, tích lũy
kinh nghiệm

10

10

15

10

10

15

4. Mức ảnh hưởng
của công việc, sản
phẩm, quyết ñịnh

7

12

12

10

10

25

Tổng cộng (%)

45

70

82

65

66

100

Ghi chú:
· Khung ñộ phức tạp chức danh, công việc tại Biểu số 1 ñược dựa trên 5 nhóm yếu tố chủ yếu
(chưa bao gồm yếu tố tính hấp dẫn của nghề, công việc), trong ñó yếu tố ñiều kiện lao ñộng ñược
xác ñịnh trong ñiều kiện lao ñộng bình thường. ðối với chức danh, công việc có yếu tố ñiều kiện
lao ñộng nặng nhọc, ñộc hại nguy hiểm thì ñược tính thêm tối ña bằng 10%, ñặc biệt nặng nhọc,
ñộc hại, nguy hiểm tính thêm tối ña bằng 15% tổng ñiểm của các yếu tố tại Biểu số 1.
· Khung ñộ phức tạp tại Biểu số 1 ñược xác ñịnh ñối với mô hình công ty mẹ - Tập ñoàn kinh tế,
trong ñó ñiểm của các yếu tố là mức tối ña, tính trên thang 100 ñiểm (công ty có thể quy ñịnh
trên thang ñiểm khác 100 ñiểm nhưng không ñược làm thay ñổi tỷ trọng ñiểm của từng loại lao
ñộng). ðối với Tổng công ty, công ty còn lại căn cứ vào thực tế sử dụng lao ñộng, hạng công ty
ñược xếp ñể xác ñịnh quan hệ ñộ phức tạp các loại lao ñộng trong Tổng công ty, công ty, bảo
ñảm cân ñối chung.
· Công ty có thể ñiều chỉnh tỷ trọng ñiểm giữa các yếu tố ñể ñánh giá ñộ phức tạp nhưng không
ñược làm thay ñổi tương quan tổng tỷ trọng ñiểm của từng loại lao ñộng tại Biểu số 1. Trường
hợp do ñặc thù công việc cần thay ñổi tỷ trọng ñiểm thì công ty phải báo cáo chủ sở hữu và Bộ
Lao ñộng - Thương binh và Xã hội trước khi thực hiện ñể bảo ñảm quan hệ cân ñối chung.
· Khuyến khích công ty bổ sung thêm các yếu tố và quy ñịnh chi tiết các yếu tố ñể ñánh giá ñộ
phức tạp công việc.
Việc áp dụng ñiểm tại Biểu số 1 ñối với các yếu tố ñể ñánh giá ñộ phức tạp công việc theo từng
loại lao ñộng cụ thể ñược thực hiện như sau:
1. ðối với lao ñộng trực tiếp sản xuất kinh doanh theo thang lương
a) ðiểm tối ña (45 ñiểm) ñược áp dụng ñể ñánh giá ñộ phức tạp công việc ñối với bậc có ñộ phức
tạp cao nhất trong thang phức tạp kỹ thuật của công nhân cơ khí, ñiện, ñiện tử - tin học, luyện
kim, hóa chất, ñịa chất, ño ñạc bản ñồ, khai thác mỏ lộ thiên làm việc trong ñiều kiện lao ñộng
bình thường.

b) ðối với chức danh nghề, công việc của các ngành, nghề khác, trên cơ sở so sánh tương quan
ñể xác ñịnh ñiểm ñộ phức tạp của các yếu tố, nhưng không vượt quá ñiểm tối ña (45 ñiểm).
2. ðối với lao ñộng trực tiếp sản xuất kinh doanh theo bảng lương
a) ðiểm tối ña (70 ñiểm) ñược áp dụng ñể ñánh giá ñộ phức tạp công việc ñối với bậc 1 của một
số chức danh ñặc thù thuộc ngành vận tải biển và hàng không, gồm: Thuyền trưởng tàu vận tải
biển từ 10.000 GRT trở lên, tàu dịch vụ dầu khí có công suất 5.000 CV trở lên, tàu cẩu dầu khí
có công suất 50.000 GRT trở lên; Lái trưởng máy bay chở khách trên 200 chỗ ngồi, máy bay chở
hàng trên 100 tấn.
b) ðối với chức danh thuộc các ngành, nghề khác, công ty xác ñịnh ñiểm tối ña các yếu tố của
bậc 1 và hệ số lương bậc cao nhất ñối với chức danh có ñộ phức tạp cao nhất trong từng ngành,
nghề bảo ñảm quy ñịnh như sau:
Biểu số 2
Chức danh có ñộ phức tạp cao
nhất
TT

Tên ngành nghề, nhóm ngành nghề/chức danh

(1) Sản xuất ñiện

Hệ số lương tối
ðiểm tối ña
ña của bậc cao
ñối với bậc 1
nhất
45

5,0

- Theo nhóm tàu

70

7,0

- Không theo nhóm tàu

28

4,0

- Theo nhóm tàu

70

7,0

- Không theo nhóm tàu

50

4,5

(4) Hoa tiêu

65

5,5

(5) Quản lý, vận hành trạm ñèn sông, ñèn biển

20

4,5

- Theo nhóm tàu

52

4,7

- Không theo nhóm tàu

25

2,8

- Theo nhóm tàu

60

5,5

- Không theo nhóm tàu

28

3,5

(2) Vận tải biển, vận tải sông

(3) Dịch vụ dầu khí

(6) Vận hành tàu công trình

(7) Vận hành tàu trục vớt, cứu hộ, thay thả phao

(8) Vận hành tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải
- Theo nhóm tàu

65

6,2

- Không theo nhóm tàu

30

3,7

- Theo nhóm tàu

60

5,6

- Không theo nhóm tàu

28

4,0

- Theo nhóm tàu

55

5,0

- Không theo nhóm tàu

25

3,5

60

5,4

- Theo hạng máy bay

70

7,0

- Không theo hạng máy bay

40

5,3

(13) Bưu chính viễn thông

32

4,7

(14) Vận tải ñường sắt

32

5,0

(15) Bốc xếp, giao nhận hàng hóa, thương mại

48

4,3

(16) Lái xe

28

4,6

(17) Bán vé, bảo vệ nhà kho, bến cảng, trật tự

35

3,2

(18) Mua bán vàng, bạc, ñá quý, kiểm chọn giấy bạc in tiền

20

3,5

(19) Du lịch, dịch vụ

20

5,4

(9) Vận hành tàu ñánh cá

(10) Vận hành tàu vận chuyển và thu mua cá

(11) Thợ lặn
(12) Vận tải hàng không dân dụng

Trường hợp công ty có công việc thuộc ngành nghề khác (ngoài 19 nhóm ngành nghề nêu trên)
thì xác ñịnh ñiểm tối ña của các yếu tố và hệ số lương bậc cao nhất trên cơ sở cân ñối với ngành,
nghề quy ñịnh tại Biểu số 2 và báo cáo chủ sở hữu cho ý kiến trước khi triển khai thực hiện.
3. ðối với chuyên gia, nghệ nhân
a) ðiểm tối ña (82 ñiểm) ñược áp dụng ñể ñánh giá ñộ phức tạp công việc của bậc 1 ñối với
chuyên gia, nghệ nhân giữ vai trò quan trọng, chi phối ñến hiệu quả hoạt ñộng của Tổng công ty,
Tập ñoàn kinh tế.
b) Căn cứ quy ñịnh này, công ty xác ñịnh ñộ phức tạp công việc, hệ số lương bậc 1 và hệ số
lương của các bậc khác (nếu có) của chuyên gia, nghệ nhân, bảo ñảm hệ số lương bậc cao nhất
không quá 8,0.
4. ðối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

a) ðiểm tối ña (66 ñiểm) ñược áp dụng ñể ñánh giá ñộ phức tạp công việc bậc 1 chức danh
Trưởng phòng của Tập ñoàn kinh tế.
b) Tập ñoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty xác ñịnh ñiểm tối ña của bậc 1 và hệ số lương bậc cao
nhất ñối với chức danh Trưởng phòng theo hạng công ty ñược xếp bảo ñảm quy ñịnh như sau:
Biểu số 3

TT

ðiểm tối ña ñối Hệ số lương tối ña ñối với
với bậc 1
bậc cao nhất

Hạng Công ty ñược xếp

Tập ñoàn kinh tế, Tổng công ty hạng ñặc biệt
1 hoặc vận dụng xếp hạng ñặc biệt, Tổng công
ty và tương ñương

66

6,8

2 Công ty hạng I

45

5,65

3 Công ty hạng II, III

40

4,99

Ghi chú: Hệ số lương 4,99 ñược xác ñịnh tương ñương hệ số lương bậc 1 của kế toán trưởng
công ty hạng II.
5. ðối với lao ñộng chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, phục vụ
a) ðiểm tối ña (65 ñiểm) ñược áp dụng ñể ñánh giá ñộ phức tạp công việc bậc 1 của ngạch
chuyên viên cao cấp (hoặc tương ñương).
b) Công ty xác ñịnh ñiểm tối ña ñối với bậc 1 và hệ số lương bậc cao nhất của các ngạch chức
danh còn lại bảo ñảm quy ñịnh như sau:
Biểu số 4

TT

Tên ngạch chức danh

ðiểm tối ña ñối với Hệ số lương tối ña ñối với bậc cao
bậc 1
nhất

1

Ngạch chuyên viên cao cấp, kỹ sư
cao cấp (hoặc tương ñương)

65

6,8

2

Ngạch chuyên viên chính, kỹ sư
chính (hoặc tương ñương)

45

5,65

3

Ngạch chuyên viên, kỹ sư (hoặc
tương ñương)

28

-

4

Ngạch cán sự, kỹ thuật viên (hoặc
tương ñương)

21

-

Ghi chú: Hệ số lương 5,65 ñược xác ñịnh tương ñương hệ số lương bậc 1 của kế toán trưởng
công ty hạng I.

6. ðối với viên chức quản lý
a) ðiểm tối ña (100 ñiểm) ñược áp dụng ñánh giá ñộ phức tạp công việc của Chủ tịch Hội ñồng
thành viên Tập ñoàn kinh tế (tương ứng hệ số lương 9,1).
b) Công ty xác ñịnh ñiểm tối ña ñối với Chủ tịch Hội ñồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty theo
hạng công ty ñược xếp như sau:
Biểu số 5
TT

Hạng công ty ñược xếp

ðiểm tối ña

1 Tổng công ty hạng ñặc biệt và tương ñương

92

2 Tổng công ty và tương ñương

88

3 Công ty hạng I

80

4 Công ty hạng II và hạng III

75

Ghi chú: ðiểm tối ña của viên chức quản lý chủ yếu ñể so sánh tương quan và xác ñịnh quan hệ
ñộ phức tạp công việc, hệ số lương của các loại lao ñộng khác của các công ty.
7. Căn cứ ñiểm tối ña ñối với các loại lao ñộng nêu trên, công ty xác ñịnh ñiểm của từng loại lao
ñộng cụ thể cho phù hợp. Trong quá trình thực hiện, ñối với những ngành nghề ñặc thù cần phải
áp dụng cao hơn khung ñộ phức tạp nêu tại Biểu số 1 thì công ty báo cáo chủ sở hữu trao ñổi với
Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội trước khi thực hiện ñể bảo ñảm quan hệ cân ñối chung./.

PHỤ LỤC SỐ II
XÂY DỰNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG ðỐI VỚI CÁC LOẠI LAO ðỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-BLðTBXH ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Lao
ñộng-Thương binh và Xã hội)
I. Thang lương lao ñộng trực tiếp sản xuất, kinh doanh
Công ty xây dựng thang lương áp dụng ñối với lao ñộng trực tiếp sản xuất, kinh doanh theo trình
tự như sau:
1. Tổ chức rà soát chức danh nghề hiện tại; sửa ñổi tên chức danh nghề không phù hợp; bổ sung
chức danh nghề mới.
2. Thống kê các công việc của từng chức danh nghề theo quy trình công nghệ, kỹ thuật, nhóm
chức danh nghề có tính chất và ñộ phức tạp công việc tương tự (dựa vào thời gian ñào tạo, tính
chất công việc) thành một nhóm.

3. Xây dựng tiêu chí cụ thể (bảo ñảm tỷ trọng ñiểm tối ña theo Biểu số 1 tại Phụ lục số I) ñể ñánh
giá ñộ phức tạp của công việc như sau:
Biểu số 1

Nhóm yếu tố

Tiêu chí ñánh giá
- Tốt nghiệp phổ thông trung học và ñược ñào tạo kỹ thuật nghiệp
vụ dưới 03 tháng.

- ðược ñào tạo kỹ thuật nghiệp vụ từ 03 ñến dưới 06 tháng.
1. Thời gian hoặc
trình ñộ ñào tạo (ñể Sơ cấp nghề hoặc ñược ñào tạo kỹ thuật nghiệp vụ từ 6 tháng ñến
dưới 01 năm
thực hiện ñược
công việc)
Trung cấp nghề và tương ñương hoặc ñược ñào tạo kỹ thuật
nghiệp vụ từ 01 năm ñến dưới 18 tháng
Cao ñẳng nghề và tương ñương hoặc ñược ñào tạo kỹ thuật
nghiệp vụ từ 18 tháng trở lên
Yêu cầu trách nhiệm thấp ñối với kết quả công việc hoặc phương
tiện làm việc hoặc tính mạng con người.
Yêu cầu trách nhiệm trung bình ñối với kết quả công việc hoặc
2. Trách nhiệm (ñối ñối với phương tiện làm việc hoặc công việc có thể gây tai nạn
với kết quả công ñối với tính mạng con người.
việc, tính mạng con Yêu cầu trách nhiệm cao ñối với kết quả công việc hoặc phương
người, tài sản và
tiện làm việc hoặc công việc liên quan nguy hiểm ñối với tính
phương tiện làm
mạng con người.
việc)
Yêu cầu trách nhiệm rất cao ñối với kết quả công việc hoặc luôn
phải thận trọng ñối với phương tiện làm việc hoặc thực hiện sai
sót có thể gây chết người, ñòi hỏi phải trực tiếp bảo ñảm tính
mạng con người.
Công việc không cần kỹ năng, kinh nghiệm (có thể làm ñược
ngay)
Công việc giản ñơn ít thay ñổi, yêu cầu tích lũy kinh nghiệm dưới
3. Kỹ năng, tích lũy 01 năm
kinh nghiệm (ñể
Công việc yêu cầu có kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm từ 01 ñến 2
làm thành thạo
năm
công việc)
Công việc yêu cầu kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm ít nhất 3 năm

Thang
ñiểm

12 - 15

15 - 16
16 - 17
17 - 18
2-5

5-7

7-9

9 - 10

0
1-3
3-4
4-5

Công việc yêu cầu kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm ít nhất 5 năm

5-6

Công việc yêu cầu kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm ít nhất 7 năm

6-8

Công việc yêu cầu kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm trên 10 năm ñể
thực hiện ñược bậc cao nhất

4. Mức ñộ ảnh
hưởng của công
việc, sản phẩm

8 - 10

Công việc, sản phẩm mang tính ñơn lẻ, không ảnh hưởng ñến
công việc, sản phẩm khác.

0

Công việc, sản phẩm ảnh hưởng ñến công việc, sản phẩm khác
hoặc ảnh hưởng ñến tổ ñội, dây chuyền sản xuất.

1-5

Công việc, sản phẩm ảnh hưởng quyết ñịnh ñến công việc, sản
phẩm khác hoặc ảnh hưởng ñến tổ ñội, dây chuyền sản xuất.

5-7

4. Dựa trên tiêu chí tại Biểu số 1, công ty tổ chức ñánh giá ñộ phức tạp của công việc ñơn giản
nhất và công việc có ñộ phức tạp nhất trong cùng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề. Việc
ñánh giá cho ñiểm thông qua lựa chọn một số nhóm người lao ñộng ñiển hình và phát phiếu ñể
người lao ñộng tự ñánh giá hoặc sử dụng phương pháp chuyên gia theo phiếu chấm ñiểm mẫu
như sau:
PHIẾU CHẤM ðIỂM ðÁNH GIÁ ðỘ PHỨC TẠP CÔNG VIỆC
1. Họ và tên: .......................................................................................................................
2. ðơn vị công tác (xí nghiệp, phân xưởng, dây chuyền): ......................................................
3. Trình ñộ ñào tạo: .............................................................................................................
4. Hệ số lương hiện hưởng theo nghị ñịnh số 205/2004/Nð-CP: ………..……… chức danh
công việc …………………………………………………….
5. Tên chức danh công việc ñang làm: .................................................................................
6. Mô tả công việc ñang làm:
a) Tóm tắt nội dung công việc: .............................................................................................
b) Tên máy móc, thiết bị, dụng cụ ño kiểm, ñồ nghề: ............................................................
c) Tên ñối tượng lao ñộng (nguyên vật liệu, phôi): ................................................................
d) Tên gọi và ñặc trưng tóm tắt sản phẩm: ...........................................................................
ñ) ðặc trưng các ñiều kiện lao ñộng: ....................................................................................
e) Các yêu cầu về ñào tạo, chuyên môn, kiến thức ñể ñảm nhận ñược công việc ñang làm:
...

...........................................................................................................................................
f) Các nội dung khác: ..........................................................................................................
7. Chấm ñiểm các yếu tố phản ánh ñộ phức tạp công việc:
a) Thời gian hoặc trình ñộ ñào tạo (ñể thực hiện ñược công việc): ........................................
b) Trách nhiệm (ñối với kết quả công việc, tính mạng con người, tài sản và phương tiện làm
việc): …………………………….
c) Kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm (ñể làm thành thạo công việc):
.............................................
d) Mức ñộ ảnh hưởng của công việc, sản phẩm: …………………………….
Tổng số ñiểm: ……………………………………………………
Ý kiến của ñơn vị

Người chấm ñiểm

(ghi rõ họ tên, chức vụ)

(ký tên)

Trên cơ sở phiếu chấm ñiểm, công ty tổng hợp ñiểm, ñiều chỉnh những nội dung ñánh giá cho
ñiểm không ñúng theo hướng dẫn hoặc không chính xác; ñiều chỉnh ñiểm ñể bảo ñảm cân ñối
chung giữa các loại lao ñộng, các công việc.
5. Xác ñịnh yếu tố ñiều kiện lao ñộng ñể ñánh giá ñộ phức tạp công việc theo quy ñịnh tại ðiều 6
Thông tư này.
6. Xác ñịnh bội số phức tạp (hệ số phức tạp) trên cơ sở lấy tổng ñiểm các yếu tố phản ánh ñộ
phức tạp của công việc có ñộ phức tạp cao nhất chia cho tổng ñiểm của công việc ñơn giản nhất
cùng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề.
Ví dụ 1: Căn cứ tiêu chí cụ thể ñánh giá các yếu tố phản ánh ñộ phức tạp của nghề thợ hàn, công
ty sử dụng phương pháp chuyên gia xác ñịnh ñược công việc A có ñiểm thấp nhất (15 ñiểm) và
công việc B có ñiểm cao nhất (45 ñiểm) như sau:
Biểu số 2
Công việc (A) có yêu cầu
trình ñộ kỹ thuật thấp nhất

Công việc (B) có yêu cầu
trình ñộ kỹ thuật cao nhất

1. Thời gian hoặc trình ñộ ñào tạo

13

18

2. Trách nhiệm

2

10

Nhóm yếu tố

3. Kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm

-

10

4. Mức ñộ ảnh hưởng của công việc,
sản phẩm

-

7

15

45

Tổng cộng

Trên cơ sở ñiểm thấp nhất (công việc A) và cao nhất (công việc B), xác ñịnh ñược bội số phức
tạp của nghề thợ hàn tối ña là 3,0 (45 ñiểm/15 ñiểm).
7. Xác ñịnh số bậc trong thang phức tạp kỹ thuật ñược căn cứ vào tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật
của nghề, công việc (thông thường hiện nay số bậc kỹ thuật của nghề, công việc ñược chia thành
6 - 7 bậc).
8. Xác ñịnh hệ số phức tạp của từng bậc trên cơ sở ñánh giá, xác ñịnh ñiểm các yếu tố phức tạp
của từng bậc, sau ñó lấy tổng ñiểm các yếu tố phức tạp của từng bậc chia cho tổng ñiểm của
công việc ñơn giản nhất trong thang phức tạp công việc.
Ví dụ 2: Căn cứ bội số phức tạp của nghề, công ty xác ñịnh thang phức tạp theo 7 cấp bậc kỹ
thuật, xác ñịnh ñiểm của các yếu tố phức tạp và hệ số phức tạp của từng cấp bậc công việc của
chức danh nghề như sau:
Biểu số 3
Cấp bậc công
việc

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

1. Thời gian hoặc trình ñộ
ñào tạo

12

13

14

15

16

17

18

2. Trách nhiệm

2

3

4

5

7

8

10

3. Kỹ năng, tích lũy kinh
nghiệm

1

2

3

4

6

8

10

4. Mức ñộ ảnh hưởng của
công việc, sản phẩm

0

0

1

2

3

5

7

Tổng ñiểm các yếu tố

15

18

22

26

32

38

45

1,00

1,20

1,45

1,75

2,10

2,55

3,00

Nhóm yếu tố

Hệ số cấp bậc công việc

Công ty có thể căn cứ vào số bậc và bội số phức tạp của nghề ñể xác ñịnh hệ số phức tạp của
từng bậc theo nguyên tắc lũy tiến tăng dần ñều (không cần thông qua chấm ñiểm các yếu tố phản
ánh ñộ phức tạp công việc của từng bậc).
9. Thiết kế mức lương ở các bậc của thang lương

a) Căn cứ vào cấp bậc công việc, công ty xác ñịnh hệ số lương bậc 1 dựa trên tổng số ñiểm của
bậc 1 trong thang phức tạp công việc so với tổng số ñiểm của công việc ñơn giản nhất của công
ty.
b) Xác ñịnh hệ số lương của các bậc khác trong thang phức tạp công việc trên cơ sở lấy mức
lương bậc 1 nhân với hệ số cấp bậc công việc của từng bậc.
c) Cân ñối các hệ số lương, mức lương của thang lương với mức thấp nhất, trung bình và cao
nhất của các loại lao ñộng khác ñể bảo ñảm quan hệ hợp lý.
10. Rà soát, ñánh giá, phân loại ñiều kiện lao ñộng nặng nhọc, ñộc hại, nguy hiểm làm căn cứ ñể
xác ñịnh mức lương theo ñiều kiện lao ñộng ñối với trường hợp công ty ñưa yếu tố ñiều kiện lao
ñộng vào trong mức lương.
Ví dụ 3: Căn cứ hệ số cấp bậc công việc theo từng cấp bậc công việc của chức danh nghề, công
ty xác ñịnh hệ số lương và mức lương của từng bậc như sau:
Biểu số 4
Bậc lương
Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

15

18

22

26

32

38

45

Hệ số cấp bậc công việc

1,00

1,20

1,45

1,75

2,10

2,55

3,00

Hệ số lương

1,15

1,38

1,67

2,02

2,42

2,93

3,45

Mức lương (1.000 ñồng)

3.565

4.278

5.177

6.262

7.502

9.083

10.695

Chỉ tiêu
Tổng ñiểm các yếu tố

Ghi chú:
· Hệ số cấp bậc và hệ số lương ñược xác ñịnh trong ñiều kiện lao ñộng bình thường.
· ðối với công việc có ñiều kiện lao ñộng nặng nhọc, ñộc hại, nguy hiểm thì ñược tính thêm tối
ña bằng 10%, ñặc biệt nặng nhọc, ñộc hại, nguy hiểm tính thêm tối ña bằng 15% hệ số lương
trong ñiều kiện lao ñộng bình thường.
· Mức lương ñược tính so với mức lương tối thiểu vùng I tại thời ñiểm ngày 01 tháng 01 năm
2015 (3.100.000 ñồng).
11. Căn cứ ñộ phức tạp công việc, công ty quyết ñịnh khung bậc lương tương ứng với ñộ phức
tạp công việc của từng chức danh, nhóm chức danh công việc ñể áp dụng cho phù hợp.
12. Thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới căn cứ vào tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật và
kết quả ñánh giá công việc người lao ñộng ñảm nhận như sau:

a) Người lao ñộng ñáp ứng tiêu chuẩn công việc nào, bậc lương nào thì chuyển xếp vào công
việc ñó, bậc lương ñó. Công ty có thể thực hiện ngay việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới,
sau ñó rà soát, kiểm tra, ñánh giá ñể ñiều chỉnh xếp lương ñối với người lao ñộng.
b) Trong quá trình chuyển xếp lương mới, ñối với người có nhiều sáng kiến hoặc ñạt giải tại các
cuộc thi tay nghề cấp ngành trở lên, người ñược tặng bằng khen cấp Bộ hoặc cấp tỉnh trở lên thì
cần khuyến khích thỏa ñáng; người không ñáp ứng tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật của bậc lương
hiện giữ thì bồi dưỡng, ñào tạo lại hoặc bố trí công việc mới ñể chuyển xếp lương cho phù hợp.
13. ðịnh kỳ công ty rà soát hệ thống tiêu chuẩn cấp bậc công việc, thang lương ñể sửa ñổi, bổ
sung làm cơ sở ñể bố trí, sử dụng lao ñộng, bồi dưỡng, ñào tạo, xếp lương, nâng bậc lương ñối
với người lao ñộng cho phù hợp.
II. Bảng lương lao ñộng trực tiếp sản xuất kinh doanh
Công ty xây dựng bảng lương lao ñộng trực tiếp sản xuất, kinh doanh theo trình tự như sau:
1. Rà soát chức danh nghề hiện tại của công ty; sửa ñổi tên chức danh nghề không phù hợp; bổ
sung chức danh nghề mới của bảng lương.
2. Phân loại chức danh hoặc nhóm chức danh nghề có tính chất kỹ thuật tương tự; thống kê công
việc theo quy trình công nghệ, kỹ thuật của chức danh hoặc nhóm chức danh nghề sau khi phân
loại.
3. Xây dựng tiêu chí, thang ñiểm ñể ñánh giá ñộ phức tạp bậc 1 của chức danh hoặc nhóm chức
danh nghề (các bậc khác chủ yếu là bậc thâm niên), bảo ñảm tỷ trọng ñiểm theo ngành nghề tại
Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư này.
Ví dụ 4: Công ty sử dụng tàu vận tải biển công suất 3.000 GRT thì xây dựng tiêu chí, thang ñiểm
ñánh giá ñộ phức tạp bậc 1 của chức danh theo nhóm tàu như sau:
- Trước hết công ty xác ñịnh ñiểm tối ña ñối với bậc 1 của chức danh Thuyền trưởng tàu 3.000
GRT căn cứ vào quy ñịnh tại Phụ lục số I ñối với chức danh Thuyền trưởng tàu từ 10.000 GRT
trở lên, so sánh tương quan ñể xác ñịnh ñiểm tối ña ñối với bậc 1 của chức danh Thuyền trưởng
tàu 3.000 GRT.
Theo Phụ lục số I thì chức danh Thuyền trưởng nhóm tàu từ 10.000 GRT trở lên có ñiểm tối ña
bậc 1 là 70 ñiểm và hệ số lương tối ña là 7,0. Tương quan tiền lương hiện nay (hệ số lương bậc 1
của chức danh Thuyền trưởng nhóm tàu từ 10.000 GRT là 6,65; nhóm tàu từ 1.600 - 5.999 GRT
là 5,41), công ty xác ñịnh ñiểm ñối với bậc 1 của chức danh Thuyền trưởng tàu 3.000 GRT là 58
ñiểm và hệ số lương tối ña là 5,65.
- Xây dựng tiêu chí và thang ñiểm ñánh giá ñể xác ñịnh hệ số phức tạp bậc 1 ñối với chức danh
theo nhóm tàu 3.000 GRT thuộc tàu vận tải biển (chức danh có tính chất công việc tương ñồng
hoặc quá trình làm việc có thể liên thông, như Thuyền trưởng, Máy trưởng, ðại phó, Sỹ quan
boong tàu, Sỹ quan ñiện...) như sau:

Biểu số 5
Tiêu chí ñánh giá

Nhóm yếu tố

Thang ñiểm

- Tốt nghiệp cao ñẳng, cao ñẳng nghề ñúng chuyên ngành

1. Thời gian hoặc
trình ñộ ñào tạo

- Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề ñúng
chuyên ngành và có thời gian bồi dưỡng nghiệp vụ theo tiêu
chuẩn công việc
- Tốt nghiệp ñại học ñúng chuyên ngành
- Tốt nghiệp cao ñẳng, cao ñẳng nghề ñúng chuyên ngành và
có thời gian bồi dưỡng nghiệp vụ theo tiêu chuẩn công việc

2. Trách nhiệm

16 - 20

20 - 22

Trách nhiệm một phần công việc ñược giao, không chịu
trách nhiệm trong phạm vi tập thể, ñơn vị

10 - 12

Trách nhiệm một phần ñến phạm vi tập thể, ñơn vị

12 - 14

Trách nhiệm chung ñến phạm vi tập thể, ñơn vị

14 - 16

Trách nhiệm toàn bộ an toàn, tính mạng, tài sản trên phạm vi
tập thể, ñơn vị

16 - 18

Có thể làm ngay (hoàn thành nhiệm vụ)
3. Kỹ năng, tích lũy
Phải có thời gian ñảm nhận công việc có tính chất liên thông
kinh nghiệm
theo tiêu chuẩn công việc

5-6

Công việc ít ảnh hưởng ñến tập thể, ñơn vị
4. Mức ñộ ảnh hưởng
của công việc, sản Công việc ảnh hưởng ñến tập thể, ñơn vị
phẩm, quyết ñịnh
Công việc ảnh hưởng quyết ñịnh ñến tập thể, ñơn vị

6-7

6-8

7-8
8 - 10

4. Tổ chức ñánh giá ñộ phức tạp công việc của chức danh hoặc nhóm chức danh nghề căn cứ tiêu
chí và thang ñiểm ñã xây dựng ñể xác ñịnh hệ số phức tạp công việc của bậc 1, hệ số lương bậc
1.
Ví dụ 5: Căn cứ tiêu chí và thang ñiểm tại Biểu số 5, công ty ñánh giá và xác ñịnh hệ số phức tạp
công việc bậc 1, hệ số lương bậc 1 và hệ số lương của bậc cao nhất ñối với một số chức danh
theo nhóm tàu 3.000 GRT như sau:
Biểu số 6
Chức danh
Nhóm yếu tố
1. Thời gian hoặc trình ñộ ñào tạo

Thuyền
trưởng

Máy
trưởng

ðại phó

Sỹ quan
boong tàu

Sỹ quan kỹ
thuật ñiện

20

19

18

16

16

2. Trách nhiệm

22

20

17

16

14

3. Kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm

8

8

8

6

6

4. Mức ñộ ảnh hưởng của công việc,
sản phẩm, quyết ñịnh

10

8

7

7

7

Tổng ñiểm các yếu tố

58

55

50

45

43

Hệ số phức tạp bậc 1

3,9

3,7

3,4

3,0

2,9

Hệ số lương bậc 1

4,5

4,3

3,9

3,45

3,35

Hệ số lương bậc cao nhất

5,65

Công ty quyết ñịnh bảo ñảm thấp hơn so với
chức danh thuyền trưởng

Ghi chú: ðối với chức danh không có tính chất tương ñồng về chuyên môn, kỹ thuật, công ty có
thể xác ñịnh hệ số phức tạp công việc của bậc 1, hệ số lương bậc 1 thông qua việc ñánh giá
tương quan với các chức danh tại Biểu số 6 hoặc so sánh tương quan với chức danh tương tự của
các loại lao ñộng khác, như Sỹ quan ñiện so với công nhân kỹ thuật ñiện ñể xác ñịnh cho phù
hợp.
5. Thiết kế mức lương ở các bậc của bảng lương
a) Công ty xác ñịnh số bậc trong mỗi chức danh hoặc nhóm chức danh chủ yếu dựa trên tính chất
nghề nghiệp, công việc của chức danh hoặc nhóm chức danh (thông thường ñược xác ñịnh từ 2
ñến 5 bậc).
b) Xác ñịnh hệ số lương của các bậc, mức lương của từng bậc, bảo ñảm khoảng cách chênh lệch
mức lương giữa hai bậc lương liền kề thấp nhất bằng 5%.
6. Rà soát, ñánh giá, phân loại ñiều kiện lao ñộng ñộc hại, nguy hiểm làm căn cứ ñể xác ñịnh
mức lương theo ñiều kiện lao ñộng ñối với trường hợp công ty ñưa yếu tố ñiều kiện lao ñộng vào
thiết kế mức lương.
7. Cân ñối hệ số phức tạp công việc của bậc 1 và hệ số của bậc khác ñối với chức danh hoặc
nhóm chức danh so với mức thấp nhất, trung bình và cao nhất của các loại lao ñộng khác ñể bảo
ñảm quan hệ hợp lý.
8. Thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới căn cứ vào chức danh người lao ñộng ñảm
nhận và tiêu chuẩn của chức danh ñó, trong ñó:
a) Người lao ñộng ñáp ứng tiêu chuẩn của chức danh nào thì chuyển xếp vào chức danh công
việc ñó. ðối với bậc lương thì công ty căn cứ vào kết quả ñánh giá thực hiện công việc của người
lao ñộng ñể xếp vào bậc lương cụ thể.
b) Trong quá trình chuyển xếp lương, ñối với người có nhiều sáng kiến hoặc ñạt giải tại các cuộc
thi tay nghề cấp ngành trở lên, người ñược tặng bằng khen cấp Bộ hoặc cấp tỉnh trở lên thì cần

khuyến khích thỏa ñáng; người không ñáp ứng tiêu chuẩn thì bồi dưỡng, ñào tạo lại hoặc bố trí
công việc mới ñể chuyển xếp lương cho phù hợp.
9. ðịnh kỳ công ty rà soát hệ thống tiêu chuẩn chức danh công việc và sửa ñổi, bổ sung làm cơ
sở ñể bố trí, sử dụng lao ñộng, bồi dưỡng, ñào tạo, xếp lương, nâng bậc lương ñối với người lao
ñộng cho phù hợp.
III. Bảng lương chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, phục vụ
Công ty xây dựng bảng lương chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, phục vụ theo trình tự như sau:
1. Rà soát, thống kê các chức danh công việc chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, thừa hành, phục
vụ.
2. Phân nhóm chức danh công việc theo từng ngạch chức danh như sau:
a) Xác ñịnh số lượng nhóm chức danh công việc cần phân nhóm. Số lượng nhóm chức danh
công việc ñược xác ñịnh chủ yếu dựa trên yêu cầu về trình ñộ ñào tạo của công việc. Các công
việc có cùng yêu cầu về trình ñộ ñào tạo thì xếp thành một nhóm chức danh. Ngoài yêu cầu về
trình ñộ ñào tạo, có thể xem xét kinh nghiệm làm việc, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và các
bằng cấp, chứng chỉ liên quan khác ñể phân nhóm chức danh công việc.
b) Việc phân nhóm chức danh công việc phải khuyến khích ñược người lao ñộng tích lũy kinh
nghiệm, thâm niên ñể làm tốt công việc ở ngạch hiện tại, ñồng thời nâng cao trình ñộ chuyên
môn, kỹ thuật, nghiệp vụ ñể có thể ñảm nhận công việc của ngạch có ñộ phức tạp cao hơn. Mỗi
ngạch chức danh phải kèm theo tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ. Người lao ñộng
muốn làm công việc của ngạch có ñộ phức tạp cao hơn thì phải ñáp ứng ñủ tiêu chuẩn của ngạch
ñó, ñồng thời phải qua kỳ thi hoặc xét duyệt nâng ngạch của công ty.
c) Công ty có thể phân nhóm chức danh công việc theo tuần tự từ yêu cầu trình ñộ thấp lên trình
ñộ cao như sau:
- Nhóm chức danh thừa hành, phục vụ ứng với trình ñộ ñào tạo từ trung cấp và tương ñương trở
xuống (tương ứng với ngạch nhân viên phục vụ và ngạch nhân viên văn thư tại Nghị ñịnh số
205/2004/Nð-CP của Chính phủ, gọi tắt là ngạch A1).
- Nhóm chức danh chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ ứng với trình ñộ ñào tạo cao ñẳng và tương
ñương (tương ứng với ngạch cán sự, kỹ thuật viên tại Nghị ñịnh số 205/2004/Nð-CP của Chính
phủ, gọi tắt là ngạch A2).
- Nhóm chức danh chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ ứng với trình ñộ ñào tạo ñại học và tương
ñương trở lên có thể làm ngay ñược công việc (tương ứng với ngạch chuyên viên, kỹ sư tại Nghị
ñịnh số 205/2004/Nð-CP của Chính phủ, gọi tắt là ngạch A3).
- Nhóm chức danh chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ ứng với trình ñộ ñào tạo ñại học và tương
ñương trở lên, nhưng phải có thâm niên giữ ngạch A3 từ 5 - 6 năm hoặc có kỹ năng tương ñương

người ñang xếp bậc 3 của ngạch A3 mới có thể thực hiện ñược công việc (tương ứng với ngạch
chuyên viên chính, kỹ sư chính tại Nghị ñịnh số 205/2004/Nð-CP của Chính phủ, gọi tắt là A4).
- Nhóm chức danh chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ ứng với trình ñộ ñào tạo ñại học và tương
ñương trở lên, nhưng phải có thâm niên giữ ngạch A3 từ 10 - 12 năm hoặc giữ ngạch A4 từ 5 - 6
năm hoặc có kỹ năng tương ñương người ñang xếp bậc 3 của ngạch A4 mới có thể thực hiện
ñược công việc (tương ứng với ngạch chuyên viên cao cấp, kỹ sư cao cấp tại Nghị ñịnh số
205/2004/Nð-CP của Chính phủ, gọi tắt là A5).
ðể bảo ñảm quan hệ cân ñối tiền lương của người lao ñộng so với viên chức quản lý trong khung
ñộ phức tạp công việc giữa các loại lao ñộng theo Phụ lục số I, thông thường công ty hạng I trở
xuống phân nhóm từ ngạch A1 ñến ngạch A4; công ty mẹ của Tổng công ty và tương ñương trở
lên, Tập ñoàn kinh tế phân nhóm từ ngạch A1 ñến ngạch A5.
d) Tùy theo yêu cầu thực tế, công ty có thể phân chia ngạch chức danh thành một số nhóm công
việc (gọi tắt là trật) ñể phân biệt mức ñộ quan trọng giữa các công việc cụ thể trong cùng một
ngạch chức danh, thuận lợi cho việc xếp lương theo mức ñộ cống hiến của người lao ñộng.
3. Xây dựng tiêu chí ñánh giá mức ñộ phức tạp bậc 1 của ngạch chức danh (ñể xác ñịnh hệ số
phức tạp bậc 1) bảo ñảm tỷ trọng ñiểm tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư này.
Biểu số 7
Nhóm yếu tố công
việc bậc 1

1. Trình ñộ và thời
gian ñào tạo

2. Trách nhiệm

Tiêu chí ñánh giá

Thang ñiểm

Không yêu cầu qua ñào tạo

1-2

Trình ñộ trung cấp và tương ñương trở xuống

2 - 10

Trình ñộ cao ñẳng và tương ñương

10 - 12

Trình ñộ ñại học và tương ñương trở lên

12 - 15

Trình ñộ ñại học và tương ñương trở lên, có thêm thời gian
bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

15 - 26

Công việc ñơn giản, chỉ yêu cầu kiểm tra sơ bộ kết quả công
việc ñược giao

1-2

Công việc ñòi hỏi kiểm tra chặt chẽ từng phần công việc và
kết quả cuối cùng hoặc ñòi hỏi kiểm tra công việc của một
nhóm người hoặc phòng

3-5

- Công việc phức tạp, ñòi hỏi phải kiểm tra ñồng bộ một số
lĩnh vực công tác

5 - 10

- Công việc ñòi hỏi kiểm tra công việc của phòng
Công việc rất phức tạp ñòi hỏi phải kiểm tra ñồng bộ và

10 - 19

kiểm tra công việc của các ñơn vị
Làm ñược ngay, không cần kỹ năng, kinh nghiệm

0

Làm công việc của ngạch có ñộ phức tạp thấp hơn liền kề và
có thâm niên từ 5 - 6 năm

1-3

3. Kỹ năng, tích lũy
Làm công việc của ngạch có ñộ phức tạp thấp hơn, cùng
kinh nghiệm
trình ñộ ñào tạo và có thâm niên từ 5 - 6 năm

3-7

Làm công việc của ngạch có ñộ phức tạp thấp hơn, cùng
trình ñộ ñào tạo và có thâm niên từ 7 - 10 năm

7 - 10

Công việc không ảnh hưởng ñến phòng, ban thể hoặc công
ty

0

4. Mức ñộ ảnh hưởng Công việc có ảnh hưởng ở mức ñộ thấp ñến phòng, ban
của công việc, sản
Công việc có ảnh hưởng ở mức trung bình ñến phòng, ban
phẩm, quyết ñịnh
Công việc có ảnh hưởng lớn ñến phòng, ban hoặc ảnh
hưởng ñến cả công ty

1-3
3-6
6 - 10

4. Tổ chức ñánh giá mức ñộ phức tạp bậc 1 của ngạch chức danh căn cứ vào tiêu chí và thang
ñiểm ñã xây dựng ñể xác ñịnh hệ số phức tạp và hệ số lương của bậc 1 trong mỗi ngạch công
việc.
Ví dụ 6: Căn cứ tiêu chí ñánh giá tại Biểu số 7, công ty xác ñịnh ñiểm của các yếu tố phức tạp và
hệ số phức tạp của bậc 1 trong mỗi ngạch công việc như sau:
Biểu số 8
Ngạch công việc

Ngạch
A1

Ngạch
A2

Ngạch
A3

Ngạch
A4

Ngạch
A5

1. Thời gian hoặc trình ñộ ñào tạo

2

12

15

22

26

2. Trách nhiệm

1

3

5

10

19

3. Kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm

0

4

5

7

10

4. Mức ñộ ảnh hưởng của công việc, sản
phẩm, quyết ñịnh

0

2

3

6

10

Tổng ñiểm các yếu tố

3

21

28

45

65

Hệ số phức tạp công việc

0,93

1,40

1,87

3,00

4,33

Hệ số lương

1,07

1,60

2,15

3,45

4,98

Nhóm yếu tố

Ghi chú: Hệ số phức tạp công việc và hệ số lương của các ngạch ñược xác ñịnh trên cơ sở cân
ñối tương quan với hệ số phức tạp công việc của lao ñộng trực tiếp sản xuất, kinh doanh (công
việc bậc 1 của công nhân là 15 ñiểm ứng với hệ số phức tạp công việc 1,0 và hệ số lương 1,15).

5. Thiết kế mức lương của bảng lương
a) Xác ñịnh số bậc thâm niên trong từng ngạch chức danh ñược dựa chủ yếu vào tính chất và yêu
cầu công việc theo nguyên tắc:
- Ngạch chức danh có ñộ phức tạp thấp thì thiết kế nhiều bậc thâm niên; ngạch chức danh có ñộ
phức tạp cao thì thiết kế ít bậc thâm niên (thông thường các ngạch từ A1, A2 thiết kế tối ña 12
bậc; ngạch A3 ñến ngạch A5 thiết kế tối ña 8 bậc).
- Khuyến khích người lao ñộng nâng cao kỹ năng ñể có năng suất lao ñộng cao hơn và phát triển
chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ ñể thực hiện công việc ở ngạch chức danh có ñộ phức tạp cao.
b) Xác ñịnh mức lương bậc 1 và mức lương ở các bậc khác trong từng bậc của ngạch chức danh
bảo ñảm:
- Khoảng cách chênh lệch mức lương giữa hai bậc lương liền kề thấp nhất bằng 5% và hệ số
lương cao nhất không vượt quá hệ số lương theo ngạch chức danh chuyên môn, nghiệp vụ quy
ñịnh tại Phụ lục số I.
- Khoảng cách chênh lệch mức lương giữa hai bậc lương liền kề ở ngạch có ñộ phức tạp cao thì
lớn hơn so với khoảng cách chênh lệch mức lương giữa hai bậc lương liền kề ở ngạch có ñộ phức
tạp thấp hơn.
6. Cân ñối hệ số phức tạp, hệ số lương bậc 1 ñối với từng ngạch chức danh so với mức thấp nhất,
trung bình và cao nhất của các loại lao ñộng khác, ñặc biệt là bậc 1 trong ngạch A3 (chuyên viên,
kỹ sư) tương ứng với bậc 3 hoặc bậc 4 trong thang lương công nhân ñể bảo ñảm quan hệ hợp lý.
7. Chuyển xếp lương cũ sang lương mới; rà soát hệ thống tiêu chuẩn chức danh ñể sửa ñổi, bổ
sung làm cơ sở ñể bố trí, sử dụng lao ñộng, bồi dưỡng, ñào tạo, xếp lương, nâng bậc lương ñối
với người lao ñộng cho phù hợp.
IV. Bảng lương chức vụ trưởng, phó trưởng phòng (ban)
Công ty xây dựng bảng lương chức vụ áp dụng ñối với lao ñộng giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó
trưởng phòng và tương ñương theo trình tự như sau:
1. Thống kê và nhóm các vị trí chức danh Trưởng phòng (ban), các vị trí chức danh Phó trưởng
phòng (ban) và tương ñương của công ty.
2. Xây dựng tiêu chí và thang ñiểm ñể ñánh giá mức ñộ phức tạp công việc bậc 1 của nhóm chức
danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng bảo ñảm tỷ trọng ñiểm tại Phụ lục số I ban hành kèm
theo Thông tư này.
3. Tổ chức ñánh giá mức ñộ phức tạp công việc bậc 1 ñối với nhóm chức danh Trưởng phòng
(ban) và nhóm chức danh Phó trưởng phòng (ban) căn cứ vào các tiêu chí và thang ñiểm ñã xây
dựng.

4. Thiết kế hệ số lương, mức lương ñối với nhóm chức danh Trưởng phòng (ban) và nhóm chức
danh Phó trưởng phòng (ban). Công ty có thể xây dựng một số nhóm lương trong mỗi nhóm
chức danh Trưởng, phó phòng (ban) hoặc quy ñịnh khung lương ñể phân biệt mức ñộ phức tạp,
tầm quan trọng giữa chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng ở các phòng (ban) khác nhau.
5. Cân ñối hệ số phức tạp công việc của nhóm chức danh Trưởng phòng (ban) và nhóm chức
danh Phó trưởng phòng (ban) so với ñộ phức tạp tối thiểu, trung bình, tối ña của các loại lao
ñộng khác, trong ñó hệ số lương cao nhất không vượt quá hệ số lương quy ñịnh tại Phụ lục số I.
6. Chuyển xếp lương cũ sang lương mới ñược căn cứ vào chức danh ñảm nhận và tiêu chuẩn của
chức danh ñó. ðối với bậc lương thì công ty căn cứ vào kết quả ñánh giá thực hiện công việc của
người lao ñộng ñể xếp vào bậc lương cụ thể.
7. ðịnh kỳ công ty rà soát hệ thống tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng và Phó trưởng phòng ñể
sửa ñổi, bổ sung làm cơ sở ñể bồi dưỡng, ñào tạo, xếp lương, nâng bậc lương ñối với Trưởng
phòng và Phó trưởng phòng (ban) cho phù hợp.
ðối với công ty không xây dựng bảng lương chức vụ, mà áp dụng theo bảng lương chuyên môn,
kỹ thuật, nghiệp vụ thì xây dựng phụ cấp chức vụ.
V. Bảng lương chuyên gia, nghệ nhân
Công ty xây dựng bảng lương chuyên gia, nghệ nhân theo trình tự như sau:
1. Xác ñịnh các vị trí, chức danh yêu cầu phải do chuyên gia, nghệ nhân ñảm nhận. Các vị trí này
phải giữ vai trò quan trọng, chi phối ñến hiệu quả hoạt ñộng của Tổng công ty, Tập ñoàn kinh tế.
2. Phân nhóm các vị trí, chức danh yêu cầu chuyên gia, nghệ nhân ñảm nhận thành từng nhóm
lao ñộng chuyên gia, nghệ nhân.
3. Phân tích, ñánh giá ñộ phức tạp của từng nhóm lao ñộng chuyên gia, nghệ nhân trên cơ sở so
sánh tương quan với ñộ phức tạp của bậc cao nhất ñối với lao ñộng chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp
vụ và bảo ñảm tỷ trọng ñiểm tại Phụ lục số I.
4. Cân ñối hệ số phức tạp công việc của từng nhóm lao ñộng chuyên gia, nghệ nhân so với ñộ
phức tạp tối thiểu, trung bình, tối ña của các loại lao ñộng khác.
5. Xác ñịnh số bậc lương, hệ số lương, mức lương ở các bậc ñối với từng nhóm lao ñộng chuyên
gia, nghệ nhân.
6. Thực hiện chuyển xếp lương mới dựa trên vị trí chức danh ñảm nhận và tiêu chuẩn ñối với
chuyên gia, nghệ nhân.
7. ðịnh kỳ rà soát, sửa ñổi các tiêu chuẩn, ñiều kiện xếp lương ñối với lao ñộng chuyên gia, nghệ
nhân cho phù hợp./.

PHỤ LỤC SỐ III
CÁC YẾU TỐ ðẶC TRƯNG ðỂ ðÁNH GIÁ ðIỀU KIỆN LAO ðỘNG CỦA CHỨC DANH,
CÔNG VIỆC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-BLðTBXH ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Lao
ñộng-Thương binh và Xã hội)
ðánh giá các yếu tố ñặc trưng về ñiều kiện lao ñộng so với ñiều kiện bình thường dựa trên 02
nhóm yếu tố cơ bản (với 20 yếu tố thành phần), bao gồm:
I. Nhóm yếu tố môi trường lao ñộng
1. Vi khí hậu (gồm: nhiệt ñộ không khí; bức xạ nhiệt; ñộ ẩm, tốc ñộ gió)
2. Áp lực không khí (gồm: áp lực khí quyển; áp lực không khí)
3. Nồng ñộ hơi khí ñộc
4. Nồng ñộ bụi
5. Tiếng ồn trong sản xuất
6. Siêu âm
7. ðộ rung sóc
8. Bức xạ ñiện từ giải tần số radio
9. Bức xạ ion hóa
10. Các sinh vật có hại cho sức khỏe
II. Nhóm yếu tố tâm sinh lý lao ñộng
1. Mức tiêu hao năng lượng cơ thể
2. Biến ñổi tim mạch và hô hấp khi làm việc
3. Mức chịu tải của cơ bắp khi làm việc
4. Vị trí, tư thế lao ñộng và ñi lại trong khi làm việc
5. Nhịp ñiệu cử ñộng, số lượng ñộng tác cử ñộng của cơ thể

6. Mức ñơn ñiệu của lao ñộng trong sản xuất dây chuyền
7. Căng thẳng thị giác
8. ðộ căng thẳng chú ý và mệt mỏi thần kinh
9. Mức gánh tải thông tin
10. Mức hoạt ñộng não lực khi làm việc

Tên Chủ sở hữu
……………………………..

Biểu mẫu số 1

Tập ñoàn, Tổng công ty, công ty
…………

BÁO CÁO
KẾT QUẢ CHUYỂN XẾP LƯƠNG MỚI ðỐI VỚI NGƯỜI LAO ðỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-BLðTBXH ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Lao
ñộng-Thương binh và Xã hội)

STT

Loại lao ñộng

1

Lao ñộng trực tiếp sản
xuất, kinh doanh theo
thang lương

2

Lao ñộng trực tiếp sản
xuất, kinh doanh theo
bảng lương

3

Lao ñộng chuyên môn,
kỹ thuật, nghiệp vụ,
thừa hành, phục vụ

4

Trưởng phòng, phó
trưởng phòng và tương
ñương

5

Chuyên gia, nghệ nhân
(nếu có)

Tổng số
lao ñộng
(người)

Số lượng
Mức lương
Mức lương cũ
chức danh,
mới tính bình
tính bình quân
Ghi chú
nhóm chức
quân
(1.000 ñồng)
danh
(1.000 ñồng)

6

Tính chung các loại
lao ñộng của công ty
(không bao gồm viên
chức quản lý)

ngày… tháng… năm….
Thủ trưởng ñơn vị
(Ký tên, ñóng dấu)

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tên Chủ sở hữu
……………………………..

Biểu mẫu số 2

BÁO CÁO
KẾT QUẢ CHUYỂN XẾP LƯƠNG MỚI ðỐI VỚI NGƯỜI LAO ðỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-BLðTBXH ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Lao
ñộng-Thương binh và Xã hội)

STT

Tên công ty

1

Công ty A

2

Công ty B

3

Công ty C

…

……..

Tổng số lao
ñộng
(người)

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số lượng
chức danh,
nhóm chức
danh

Mức lương cũ Mức lương mới
tính bình quân tính bình quân Ghi chú
(1.000 ñồng) (1.000 ñồng)

ngày… tháng… năm….
Thủ trưởng ñơn vị
(Ký tên, ñóng dấu)

