
Bé Lao ®éng - Th¬ng binh          Céng hoµ x· héi chñ  nghÜa ViÖt Nam         
                    vµ x· héi                                       §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc  

                    
Sè:  12 /2011/TT-BL§TBXH                          Hµ Néi, ngµy 26  th¸ng 4  n¨m 2011 

                 

Th«ng t   

Híng dÉn thùc hiÖn møc l¬ng tèi thiÓu chung ®èi víi  

c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn do Nhµ níc lµm chñ së h÷u  

 

  

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 22/2011/N§-CP ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2011 cña ChÝnh 

phñ quy ®Þnh møc l¬ng tèi thiÓu chung;  

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 186/2007/N§-CP ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2007 cña 

ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Lao 

®éng - Th¬ng binh vµ X· héi;  

Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thùc hiÖn møc l¬ng tèi 

thiÓu chung ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn do Nhµ níc lµm 

chñ së h÷u nh sau: 

§iÒu 1. Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông 

Ngêi lao ®éng lµm viÖc theo hîp ®ång lao ®éng; thµnh viªn Héi ®ång thµnh 

viªn (hoÆc Chñ tÞch c«ng ty), KiÓm so¸t viªn, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, Phã Tæng 

gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng (kh«ng bao gåm Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m 

®èc, Phã Tæng gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng lµm viÖc theo hîp ®ång) 

trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở 

hữu, bao gồm: 

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc các Bộ, Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chuyển đổi từ Tổng 

công ty, Công ty mẹ của Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ, 

Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương quyết định chuyển đổi, phê duyệt điều lệ tổ chức hoạt động. 

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc các Tập đoàn kinh tế, 

Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập, chuyển đổi và 

phê duyệt điều lệ tổ chức hoạt động. 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 

quy định tại kho¶n 1, 2 vµ kho¶n 3 nêu trên sau đây gọi tắt là công ty. 

§iÒu 2. ¸p dông møc l¬ng tèi thiÓu chung ®Ó tÝnh c¸c møc l¬ng 

C«ng ty ¸p dông møc l¬ng tèi thiÓu chung 830.000 ®ång/th¸ng ®Ó tÝnh c¸c 

møc l¬ng, møc phô cÊp l¬ng kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 5 n¨m 2011 nh sau: 

1. C¨n cø møc l¬ng tèi thiÓu chung vµ hÖ sè l¬ng trong c¸c thang l¬ng, 

b¶ng l¬ng vµ phô cÊp l¬ng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§-CP, NghÞ 
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®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ, c«ng ty tÝnh 

l¹i møc l¬ng, phô cÊp l¬ng lµm c¬ së ®ãng, hëng c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi, 

b¶o hiÓm thÊt nghiÖp, b¶o hiÓm y tÕ; tiÒn l¬ng ngõng viÖc; nghØ ngµy lÔ; nghØ 

hµng n¨m vµ c¸c chÕ ®é kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng.  

2. ViÖc tÝnh møc l¬ng trong c¸c thang l¬ng, b¶ng l¬ng vµ phô cÊp l¬ng 

®îc thùc hiÖn nh sau: lÊy hÖ sè l¬ng cÊp bËc theo chøc danh nghÒ, c«ng viÖc; hÖ 

sè l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô; hÖ sè l¬ng chøc vô ®îc xÕp, phô cÊp l¬ng, hÖ 

sè chªnh lÖch b¶o lu (nÕu cã) nh©n víi møc l¬ng tèi thiÓu chung 830.000 

®ång/th¸ng. 

§iÒu 3. ¸p dông møc l¬ng tèi thiÓu chung ®Ó tÝnh trî cÊp 

C«ng ty ¸p dông møc l¬ng tèi thiÓu chung 830.000 ®ång/th¸ng ®Ó tÝnh trợ 

cấp đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 

năm 2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi 

sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước lµm chñ sở 

hữu nh sau: 

1. TÝnh trî cÊp mÊt viÖc lµm, hç trî thªm cho thêi gian lµm viÖc trong khu 

vùc nhµ níc tõ ngµy 01 th¸ng 5 n¨m 2011 trë ®i vµ trî cÊp ®i t×m viÖc lµm ®èi víi 

ngêi lao ®éng d«i d thùc hiÖn chÊm døt hîp ®ång lao ®éng, nhËn trî cÊp mÊt viÖc 

lµm, hỗ trợ thêm theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 4, §iÒu 3 vµ §iÒu 4 Nghị định số 

91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ. 

Khi thùc hiÖn c¸c kho¶n trî cÊp, hç trî thªm nªu trªn th× c«ng ty bæ sung 

thªm c¸c cét t¬ng øng ®Ó tÝnh thêi gian lµm viÖc thùc tÕ trong khu vùc nhµ níc 

vµ tÝnh trî cÊp mÊt viÖc lµm vµo biÓu sè 9, 9a vµ biÓu sè 10 ban hµnh kÌm theo 

Th«ng t sè 38/2010/TT-BL§TBXH ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2010 cña Bé Lao ®éng-

Th¬ng binh vµ X· héi. 

2. TÝnh trî cÊp thªm tõ ngµy 01 th¸ng 5 n¨m 2011 trë ®i ®èi víi ngêi lao 

®éng d«i d thuéc diÖn nghØ hu tríc tuæi theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b, kho¶n 2, §iÒu 

3 Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ. 

§iÒu 4. ¸p dông møc l¬ng tèi thiÓu chung ®Ó tÝnh tiÒn l¬ng ë mét sè c«ng 

ty, tæ chøc kh¸c 

1. C«ng ty mÑ - TËp ®oµn kinh tÕ nhµ níc trong thêi gian cha x©y dùng 

®îc hÖ thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 

101/2009/N§-CP ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 2009 cña ChÝnh phñ vÒ thÝ ®iÓm thµnh lËp, 

tæ chøc, ho¹t ®éng vµ qu¶n lý tËp ®oµn kinh tÕ nhµ níc, c«ng ty nhµ níc cha 

chuyÓn ®æi thµnh c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn, B¶o hiÓm tiÒn göi 

ViÖt Nam, Ng©n hµng ph¸t triÓn ViÖt Nam vµ c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ hiÖn ®ang ¸p 

dông chÕ ®é tiÒn l¬ng nh c«ng ty nhµ níc, th× tõ ngµy 01 th¸ng 5 n¨m 2011 c¨n 

cø vµo møc l¬ng tèi thiÓu chung 830.000 ®ång/th¸ng ®Ó tÝnh l¹i møc tiÒn l¬ng 

trong thang l¬ng, b¶ng l¬ng, møc phô cÊp l¬ng vµ c¸c chÕ ®é trî cÊp cña ngêi 

lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy; tiÕp tôc ¸p dông hÖ sè ®iÒu chØnh tiÒn 

l¬ng t¨ng thªm so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng, 
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quü tiÒn l¬ng cña Héi ®ång qu¶n trÞ (hoÆc Héi ®ång thµnh viªn), Tæng Gi¸m ®èc 

(Gi¸m ®èc), trong ®ã: 

a) Nếu bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 

206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ vµ ®iÓm b, kho¶n 1, 

môc III Th«ng t sè 07/2005/TT-BL§TBXH ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 cña Bé 

Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi thì được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm 

không quá 1,1 lần so với mức lương tối thiểu chung; 

b) Trường hợp bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 

206/2004/NĐ-CP, ®iÓm b, kho¶n 1, môc III Th«ng t sè 07/2005/TT-BL§TBXH 

ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi và có lợi 

nhuận kế hoạch cao hơn từ 5% trở lên so với lợi nhuận thực hiện của năm trước 

liền kề thì áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa không quá 1,7 lần so với mức 

lương tối thiểu chung. 

2. §èi víi Ban qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng (trõ Ban qu¶n lý dù ¸n ®Çu t 

x©y dùng thuéc c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn do Nhµ níc lµm chñ 

së h÷u) tríc ®©y ®îc thµnh lËp theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP 

ngµy 08 th¸ng 7 n¨m 1999, NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 

2005, NghÞ ®Þnh sè 112/2006/N§-CP ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ vµ 

hiÖn nay theo NghÞ ®Þnh sè 12/2009/N§-CP ngµy 12 th¸ng 02 n¨m 2009 cña ChÝnh 

phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, tuú theo quy m«, tÝnh chÊt quan 

träng cña tõng c«ng tr×nh vµ kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm chi phÝ ®îc ¸p dông hÖ sè ®iÒu 

chØnh t¨ng thªm so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung lµm c¬ së lËp quü tiÒn l¬ng, b¶o 

®¶m kh«ng lµm t¨ng thªm chi phÝ qu¶n lý cña Ban qu¶n lý dù ¸n theo nguyªn t¾c 

nh sau: 

a) §èi víi c¸c Ban qu¶n lý dù ¸n quan träng quèc gia hoÆc dù ¸n ®Çu t x©y 

dùng c«ng tr×nh thuéc nhãm A quy ®Þnh t¹i Phô lôc sè 1 ban hµnh kÌm theo NghÞ 

®Þnh sè 12/2009/N§-CP nªu trªn ®îc ¸p dông hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm kh«ng 

qu¸ 1,7 lÇn so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung.   

b) §èi víi c¸c Ban qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh thuéc nhãm B 

vµ nhãm C quy ®Þnh t¹i Phô lôc sè 1 ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 12/2009/N§-

CP nªu trªn ®îc ¸p dông hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm kh«ng qu¸ 1,1 lÇn so víi møc 

l¬ng tèi thiÓu chung.   

3. §èi víi c«ng ty cæ phÇn vµ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n hai thµnh viªn trë 

lªn ®îc chuyÓn ®æi tõ c«ng ty nhµ níc hoÆc c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét 

thµnh viªn do Nhµ níc lµm chñ së h÷u ®ang vËn dông thang l¬ng, b¶ng l¬ng vµ 

chÕ ®é phô cÊp l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh ®èi víi c«ng ty nhµ níc t¹i NghÞ ®Þnh 

sè 205/2004/N§-CP, NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 

cña ChÝnh phñ th× ¸p dông møc l¬ng tèi thiÓu chung quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 NghÞ 

®Þnh sè 22/2011/N§-CP ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2011 cña ChÝnh phñ ®Ó tÝnh l¹i møc 

l¬ng, phô cÊp l¬ng trong thang l¬ng, b¶ng l¬ng, phô cÊp l¬ng lµm c¨n cø tÝnh 

®ãng, hëng b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm thÊt nghiÖp, b¶o hiÓm y tÕ; tiÒn l¬ng 

ngõng viÖc, nghØ ngµy lÔ, nghØ hµng n¨m vµ c¸c chÕ ®é kh¸c ®èi víi ngêi lao ®éng 

theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng.  
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§iÒu 5. §iÒu kho¶n thi hµnh 

1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 15 th¸ng 6 n¨m 2011. B·i bá 

Th«ng t sè 06/2010/TT-BL§TBXH ngµy 07 th¸ng 4 n¨m 2010 cña Bé Lao ®éng-

Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thùc hiÖn møc l¬ng tèi thiÓu chung ®èi víi 

c«ng ty nhµ níc vµ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn do Nhµ níc së 

h÷u 100% vèn ®iÒu lÖ. 

2. Møc tiÒn l¬ng trong hÖ thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng, møc phô cÊp 

l¬ng vµ c¸c chÕ ®é trî cÊp cña c¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy, tõ ngµy 

01 th¸ng 5 n¨m 2011 ®îc tÝnh theo møc l¬ng tèi thiÓu chung 830.000 

®ång/th¸ng. 

3. Khi thùc hiÖn møc l¬ng tèi thiÓu chung quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy th× 

møc tiÒn chi cho b÷a ¨n gi÷a ca tÝnh theo ngµy lµm viÖc trong th¸ng cho mét ngêi 

lao ®éng trong c¸c c«ng ty, tæ chøc, ®¬n vÞ quy ®Þnh §iÒu 1 vµ kho¶n 1, kho¶n 2 

§iÒu 4 Th«ng t nµy kh«ng ®îc vît qu¸ 620.000 ®ång/th¸ng. ViÖc thùc hiÖn chÕ 

®é ¨n gi÷a ca theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 22/2008/TT-BL§TBXH ngµy 15 

th¸ng 10 n¨m 2008 cña Bé Lao ®éng-Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thùc hiÖn 

chÕ ®é ¨n gi÷a ca trong c«ng ty nhµ níc.   

4. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n 

tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Chñ tÞch Héi ®ång thµnh viªn hoÆc Chñ tÞch 

c«ng ty, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty mÑ trong TËp ®oµn kinh tÕ nhµ níc vµ 

Tæng c«ng ty nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o, ®«n ®èc kiÓm tra c¸c c«ng ty thùc 

hiÖn theo ®óng quy ®Þnh cña Th«ng t nµy. 

Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao 

®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Ó híng dÉn bæ sung kÞp thêi./.     

N¬i nhËn:                                                                         KT. Bé trëng                                                                                                                                                                                   

- Thñ tíng vµ c¸c Phã Thñ tíng ChÝnh phñ;                                    Thø trëng 

- V¨n phßng Quèc héi; 
- V¨n phßng Chñ tÞch níc; 
- V¨n phßng ChÝnh phñ; 

- V¨n phßng Trung ¬ng vµ c¸c Ban cña §¶ng; (Đã ký) 
- C¸c Bé, c¸c c¬ quan ngang Bé, 
  c¸c c¬ quan trùc thuéc CP; 
- V¨n phßng BC§ TW vÒ phßng, chèng tham nhòng; 
- UBND TØnh, thµnh phè trùc thuéc TW; 
- Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao; 

- ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao;                                                Ph¹m Minh Hu©n 

- KiÓm to¸n Nhµ níc;                                                                          
- C¬ quan TW c¸c ®oµn thÓ vµ c¸c Héi;                                                     
- Së  Tµi chÝnh tØnh, TP trùc thuéc TW; 
- Së L§TBXH tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW;   
- C¸c TËp ®oµn kinh tÕ vµ tæng c«ng ty h¹ng ®Æc biÖt;                                                            
- Côc KiÓm tra v¨n b¶n (Bé T ph¸p); 
- §¨ng C«ng b¸o; 
- Website cña ChÝnh phñ; 
- Website cña Bé L§TBXH; 
- Lu VP, L§TL, PC. 
 


