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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Quản trị tiền lương hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phân bổ chi 
phí, kết nối thành tích của nhân viên với mục tiêu của doanh nghiệp, 
nhân công và giá thành sản phẩm một cách chính xác, hợp lý; tạo điều 
kiện thuận lợi cho toàn thể nhân viên gắn bó, phát triển cùng doanh 
nghiệp. Bên cạnh đó, nó còn giúp Nhà nước quản lý chặt chẽ phần thu 
ngân sách. Với hệ thống tiền lương và tiền công tốt sẽ thu hút, duy trì 
được đội ngũ nhân viên, đảm bảo sự công bằng của tất cả mọi người, 
nâng cao năng suất và chất lượng lao động, giúp doanh nghiệp thu hút 
và giữ lại những nhân viên giỏi.  

Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng nhận thức đầy đủ 
ý nghĩa của quản trị tiền lương, vẫn còn nhiều doanh nghiệp đánh giá 
chưa thích đáng vai trò đó gây ảnh hưởng không tốt tới động lực làm 
việc của người lao động và tạo ra rào cản cho quá trình phát triển bền 
vững của hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ tầm quan trọng của quản 
trị tiền lương và thực trạng quản trị tiền lương tại Công ty Cổ phần 
Đầu tư phát triển Duy Tân, em chọn đề tài “Quản trị tiền lương tại 
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân” làm luận văn thạc sĩ 
kinh tế với mong muốn đóng góp những ý kiến của mình vào công tác 
quản trị tiền lương trong doanh nghiệp. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 

Đề tài hướng đến giải quyết một số mục tiêu cơ bản sau đây 
Mục tiêu thứ nhất: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tiền lương, 

quản trị tiền lương, những nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương và công 
tác quản trị tiền lương trong doanh nghiệp. 

Mục tiêu thứ hai:  Đánh giá thực trạng công tác quản trị tiền 
lương tại Cty CP ĐTPT Duy Tân.  
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Mục tiêu thứ ba:  Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện 
công tác quản trị tiền lương tại Cty CP ĐTPT Duy Tân. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài được xác định là công tác 
quản trị tiền lương tại Cty CP ĐTPT Duy Tân. 

- Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung vào nghiên cứu tình hình 
quản trị tiền lương của Cty CP ĐTPT Duy Tân trong giai đoạn từ năm 
2011 – 2012 với nội dung:  Đánh giá tình hình tổ chức thực hiện công 
tác quản trị tiền lương trong công ty thông qua công tác hoạch định, tổ 
chức, thực hiện công tác quản trị tiền lương tại Công ty. 
4. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: phương 
pháp so sánh, thống kê, mô tả, phân tích, tổng hợp, đánh giá …  
5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liêu tham khảo, 
luận văn được trình bày gồm 3 chương: 

Chương 1: Lý luận chung về quản trị tiền lương 
Chương 2: Thực trạng công tác quản trị tiền lương tại Công ty 

Cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân 
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị 

tiền lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân 
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Đã có nhiều công trình nghiên cứu về quản trị tiền lương tại 
một số doanh nghiệp cũng đã đề cập đến vấn đề tiền lương nhưng ở 
những góc độ khác nhau về lý luận và thực tiễn. Hiện tại, chưa có một 
công trình nghiên cứu nào đánh giá về công tác quản trị tiền lương tại 
Cty CP ĐTPT Duy Tân. Theo đó, đề tài tác giả lựa chọn không trùng 
với các công trình nghiên cứu trước đây. 
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Các tài liệu nghiên cứu trong đề tài này: 
- Giáo trình “Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức” của các 

tác giả PGS. TS. Nguyễn Ngọc Quân và ThS. Nguyễn Tấn Thịnh 
(2011) giáo trình đã cung cấp cho độc giả một cách toàn diện về quản 
lý nguồn nhân lực và trong đó quản trị tiền lương là một phần không 
thể thiếu. Giáo trình cung cấp những kiến thức nền tảng về bản chất, 
các nguyên tắc, chế độ tiền lương, các yếu tố cấu thành và cách thức 
xây dựng thang lương và trình tự xây dựng hệ thống trả lương của 
doanh nghiệp. 

- Sách “Quản trị nguồn nhân lực” của tác giả Trần Kim Dung 
đã khái quát các vấn đề lý luận về tiền lương, cấu trúc lương, các yếu 
tố ảnh hưởng đến lương, quy trình xây dựng bảng lương tổng quát 
trong doanh nghiệp. 

- Nghị định số 205/2004/NĐ ngày 14/12/2004 về việc quy định 
hệ thống thang lương bảng lương và chế độ phụ cấp trong công ty Nhà 
nước, với những quy định chung về tiền lương và cách thức xây dựng 
hệ thống lương. 

Những vấn đề tác giả nêu lên trong đề tài được tham khảo từ 
báo cáo tài chính hàng năm, điều lệ tổ chức và các bảng báo cáo lương 
hằng tháng của Cty CP ĐTPT Duy Tân.  

 
CHƯƠNG 1 

LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG 
1.1. KHÁI NIỆM TIỀN LƯƠNG VÀ QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG 

1.1.1. Tiền lương 
1.1.2. Quản trị tiền lương 
1.1.3. Mục tiêu của quản trị tiền lương 

1.2. QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 
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1.2.1. Phân tích công việc 
Phân tích công việc cung cấp cho các nhà quản trị một bản 

tóm tắt các nhiệm vụ và trách nhiệm của một công việc nào đó, mối 
tương quan của công việc đó với công việc khác, kiến thức và kỹ 
năng cần thiết và các điều kiện làm việc. Mục tiêu cụ thể của phân 
tích công việc là xây dựng Bản mô tả công việc và Bản tiêu chuẩn 
công việc.  
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1.2.2. Khảo sát lương 

 
Các thông tin khảo sát lương là cơ sở để hình thành nên chiến 

lược trả lương của doanh nghiệp. Thường có ba chiến lược chính về 
trả lương: 

- Chiến lược tiền lương cao  
- Chiến lược tiền lương thấp  
- Chiến lược trả lương tương đương  
1.2.3. Định giá công việc 
Có bốn phương pháp định giá công việc thường được sử dụng: 
- Phương pháp xếp hạng 
- Phương pháp phân tích nhóm 
- Phương pháp so sánh yếu tố 
- Phương pháp tính điểm 
1.2.4. Xây dựng cấu trúc lương 
a. Xác định các ngạch lương 
Sau khi phân tích và định giá từng công việc, doanh nghiệp tiến 

hành nhóm các công việc có chức năng và yêu cầu kiến thức, kỹ năng 
tương tự nhau vào một nhóm và sắp xếp các công việc thành một hệ 
thống thứ bậc theo giới hạn đã tính. 
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b. Xác định các mức lương cho mỗi ngạch lương 
Mỗi ngạch lương có thể bao gồm nhiều mức lương. Tùy theo chính 

sách của doanh nghiệp mà quyết định số mức lương trong mỗi ngạch.  
c. Bậc lương và thang lương 
Mỗi ngạch lương sẽ có một số bậc lương cụ thể tùy theo từng 

doanh nghiệp. Tùy theo chính sách tăng lương trong doanh nghiệp mà 
quyết định số lượng các bậc lương trong một ngạch.  

Thang lương là hệ thống các ngạch lương và các bậc lương 
được thiết kế làm cơ sở trả lương cho người lao động.  

1.2.5. Phương pháp trả lương người lao động 
a. Quỹ tiền lương 
Quỹ tiền lương là tổng số tiền dùng để trả lương cho người lao 

động trong cơ quan, doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định.  
Để lập kế hoạch quỹ lương, doanh nghiệp có thể vận dụng các 

phương pháp khác nhau phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp.  
b. Cơ cấu hệ thống trả công 
Thu nhập của người lao động từ việc làm bao gồm các khoản: 

tiền lương cơ bản, phụ cấp, tiền thưởng và các loại phúc lợi. 
Ngày nay, những yếu tố phi vật chất như cơ hội thăng tiến trong 

nghề nghiệp, được thực hiện những công việc có tính chất thách 
thức… cũng là những điều người lao động mong muốn có được. 

c. Các hình thức trả lương 
Hiện nay, hai hình thức cơ bản về tiền lương mà người sử dụng 

lao động có thể lựa chọn để trả lương cho người lao động là: trả lương 
theo sản phẩm hoặc trả theo thời gian. Trong phạm vi luận văn chỉ 
trình bày một số hình thức cụ thể sau: 

Tiền lương trả theo thời gian đơn giản 
 Tiền lương nhận được của mỗi người dựa trên mức lương và 
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thời gian làm việc thực tế quyết định.  
Trả lương theo thời gian có thưởng 
Hình thức kết hợp giữa trả lương theo thời gian giản đơn và 

tiền thưởng gắn với các chỉ tiêu lao động nhất định như: số lượng 
và chất lượng lao động, kỷ luật lao động, an toàn lao động.  

Tiền lương sản phẩm cá nhân trực tiếp 
Tiền lương trả trực tiếp cho cá nhân người lao động theo số 

lượng sản phẩm, đúng chất lượng mà họ đã sản xuất ra trong một đơn 
vị thời gian.  

Tiền lương sản phẩm tập thể 
Tiền lương trả cho các đơn vị làm lương sản phẩm theo cả nhóm 

như: lắp ráp sản phẩm, sửa chữa, làm việc trong dây chuyền sản xuất… 
Trả lương khoán 
Hình thức trả lương này áp dụng chủ yếu trong xây dựng cơ bản 

và một số công việc trong nông nghiệp. 
1.2.6. Tổ chức thực hiện công tác quản trị tiền lương 
a. Trách nhiệm của bộ phận nhân lực 
b. Trách nhiệm của những nhà quản trị trực tuyến 
1.2.7. Tăng lương và điều chỉnh lương 
a. Tăng lương theo yếu tố thâm niên và kỹ năng của nhân viên 
b. Tăng lương dựa vào thành tích 
c. Tăng lương theo khen thưởng cá nhân 
d. Điều chỉnh lương 
Các nhà quản trị phải duy trì hệ thống lương vừa xây dựng. 

Hàng năm, xác định lại tiền lương trung bình, tối đa, tối thiểu cho 
từng bậc lương trên cơ sở điều tra lương và dự tính tốc độ lạm phát 

1.2.8. Kiểm tra công tác quản trị tiền lương 
Các nhà quản trị cần phải biết hệ thống tiền lương và tiền công 
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của doanh nghiệp mình có đáp ứng được nhu cầu của môi trường hiện 
tại hoặc kế hoạch tương lai không, tổng quỹ lương là bao nhiêu, có 
công việc nào được trả lương quá cao hoặc quá thấp không, công việc 
nào chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng quỹ lương và tốc độ tăng 
lương so với tốc độ tăng năng suất lao động ra sao. Để làm được 
những điều này, doanh nghiệp cần xây dựng một hệ thống kiểm tra 
công tác quản trị tiền lương sao cho phù hợp. 
1.3. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN 
TRỊ TIỀN LƯƠNG 

1.3.1. Những nhân tố thuộc thị trường lao động 
1.3.2. Những nhân tố thuộc môi trường doanh nghiệp 
1.3.3. Những nhân tố thuộc bản thân người lao động 
1.3.4. Những nhân tố thuộc giá trị công việc 

 
CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG 
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DUY TÂN 

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN DUY TÂN 

2.1.1. Giới thiệu công ty 
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Duy Tân có trụ sở chính tại 

129 Bà Triệu, phường Quyết Thắng, TP. Kon Tum - tỉnh Kon Tum . 
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Duy Tân với ngành nghề kinh doanh 
chính là: Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, các 
công trình cấp thoát nước, cho thuê thiết bị xe máy vận chuyển.  

Cty CP ĐTPT Duy Tân hoạt động mạnh và rộng khắp trong các 
lĩnh vực xây dựng cơ bản. Ngay sau khi được cấp giấy phép kinh doanh, 
công ty tham gia đấu thầu và đã trúng nhiều gói thầu tại địa bàn tỉnh 
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Kon Tum như: đường Sê San 3 đi quốc lộ 14C, Đăk Nhoong – Đăk Blô, 
đường Ngọc Hoàng – Măng Bút – Tu Mơ Rông, đường Ngọc Linh… 

Với phương châm "chất lượng công trình là hàng đầu", nên các 
công trình công ty thi công luôn có uy tín trên thương trường. Doanh 
thu năm sau lớn hơn năm trước, đảm bảo có lợi nhuận, đời sống cán 
bộ công nhân viên luôn được ổn định.  

2.1.2. Cơ cấu tổ chức  

 
2.1.3. Các nguồn lực cơ bản 
a. Nguồn nhân lực 
b. Cơ sở vật chất 
c. Nguồn lực tài chính  
2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty  
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Bảng 2.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 
2010 - 2012 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

1. Tổng doanh thu  30.450 46.723 51.306 
2. Tổng chi phí 24.319 38.961 42.193 

3. Lợi nhuận sau thuế 3.863 5.759 7.062 

4. Số lao động bình quân (người) 389 421 472 

5. Thu nhập bình quân/người/tháng 2,5 2,8 3,2 

(Nguồn: Tài liệu từ phòng kế toán Công ty CP ĐTPT Duy Tân) 
2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG TẠI 
CÔNG TY CP ĐTPT DUY TÂN 

2.2.1. Quản lý quỹ tiền lương tại Công ty Cổ phần Đầu tư 
Phát triển Duy Tân 

a. Phân tích tình hình quỹ lương 
Bảng 2.5. Tình hình quỹ tiền lương và tiền lương bình quân của Cty 

CP ĐTPT Duy Tân giai đoạn 2010 – 2012 

Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 
2010 

Năm 
2011 

Năm 
2012 

1. Doanh thu  Triệu đồng  30.450 45.723 51.306 
2. Quỹ tiền lương Triệu đồng 11.160 14.145 18.124 
3. Tổng số lao động  Người 372 421 472 
4.Tiền lương bình quân 1 lao động Triệu đồng 30 33,6 38,4 

b. Xác định quỹ tiền lương và cơ cấu quỹ tiền lương 
 Quỹ tiền lương kế hoạch của Công ty CP ĐTPT Duy Tân được 

xác định theo phương pháp tăng thu từ tổng chi:  
QTL + Quỹ khác = Doanh thu – (Chi phí + Các khoản phải nộp) 
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Bảng 2.6. Cơ cấu quỹ tiền lương Cty CP ĐTPT Duy Tân 
Chỉ tiêu Tỷ trọng 

Quỹ tiền lương trả trực tiếp cho người lao động 83% 
Quỹ khuyến khích người lao động 2% 
Quỹ khen thưởng 7% 
Quỹ dự phòng cho năm sau 8% 
2.2.2. Cấu trúc lương của Cty CP ĐTPT Duy Tân 
a. Xác định mức tiền lương tối thiểu có điều chỉnh của doanh nghiệp 
Tiền lương tối thiểu có điều chỉnh (TLminđc) mà doanh nghiệp 

được áp dụng để xây dựng đơn giá tiền lương có giới hạn dưới là tiền 
lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định: cụ thể là TLmin = 
1.050.000/tháng (theo nghị định số: 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 
của Chính phủ) và giới hạn trên là TLminđc được tính như sau: 

  TLminđc = TLmin x (1 + Kđc) 
Trong đó:  
TLminđc : tiền lương tối thiểu điều chỉnh tối đa doanh nghiệp 

được phép áp dụng 
Kđc  : hệ số điều chỉnh tăng thêm Kđc = K1 + K2 

K1  : hệ số điều chỉnh theo vùng 
K2  : hệ số điều chỉnh theo ngành 
Cty CP ĐTPT Duy Tân nằm trên địa bàn thành phố Kon Tum 

nên có hệ số K1 = 0,1 (hệ số được xác định dựa trên Thông tư “Hướng 
dẫn xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương” ngày 
29/01/2001); Tương tự, các doanh nghiệp xây dựng thuộc nhóm có hệ 
số điều chỉnh theo ngành K2 = 1,2. Theo đó, tiền lương tối đa Cty CP 
ĐTPT Duy Tân được phép áp dụng là: 

 TLminđc = 1.050.000 x (1 + 0.1 + 1.2) = 2.415.000 đồng 
Cty CP ĐTPT Duy Tân có thể lựa chọn bất cứ mức lương tối 
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thiểu TLminđc nào nằm trong giới hạn 1.050.000 đồng đến 2.415.000 
đồng phù hợp với hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng thanh 
toán của công ty để xây dựng đơn giá tiền lương. 

Mức lương tối thiểu Cty CP ĐTPT Duy Tân lựa chọn áp dụng 
trong năm 2012 là 2.000.000 đồng. 

b. Cách thức xây dựng cấu trúc lương 
Dựa vào đặc điểm lao động của CBCNV, Cty CP ĐTPT Duy 

Tân chia lao động ra thành 3 nhóm cơ bản: 
Nhóm 1: Chức vụ quản lý doanh nghiệp 
Nhóm 2: Nhân viên chuyên môn, nghiệp vụ 
Nhóm 3: Lao động trực tiếp 
Những nhóm này bao gồm một số chức danh khác nhau, công 

ty tiến hành ấn định mức lương bậc 1 (bậc thấp nhất). 
Bảng 2.7. Lương bậc 1 của các chức danh trong công ty 

Chức danh Lương bậc 1 
HS lương 

bậc 1 
I. Chức vụ quản lý doanh nghiệp   
1. Giám đốc 9.040.000 4,52 
2. Phó Giám đốc 5.200.000 2,6 
3. Kế toán trưởng 5.200.000 2,6 
II. Nhân viên chuyên môn, nghiệp vụ   
1. Chuyên viên, kinh tế viên, kỹ sư cao cấp 8.360.000 4,18 
2. Chuyên viên, kinh tế viên, kỹ sư chính 4.800.000 2,4 
3. Chuyên viên, kinh tế viên, kỹ sư 4.080.000 2,04 
4. Cán sự, kỹ thuật viên 2.200.000 1,1 
5. Nhân viên văn thư 2.200.000 1,1 
6. Nhân viên phục vụ 2.060.000 1,03 
III. Lao động trực tiếp   
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1. Kỹ thuật viên – Cấp 1 2.100.000 1,05 
2. Kỹ thuật viên – Cấp 2 2.400.000 1,2 
3. Kỹ thuật viên – Cấp 3 4.360.000 2,1 
4. Thủ kho 3.060.000 1,53 
5. Nhân viên lái xe 2.200.000 1,1 

Từ hệ số lương bậc 1, công ty tiến hành xây dựng hệ số lương 
cho các bậc tiếp theo bằng cách cộng thêm hệ số tăng thêm: 

 Hệ số lương bậc n + 1 = Hệ số lương bậc n + Hệ số tăng thêm 
Bảng 2.8. Hệ số tăng thêm của các chức danh trong công ty 

Chức danh Hệ số tăng thêm 
I. Chức vụ quản lý doanh nghiệp  
1. Giám đốc 0,5 
2. Phó Giám đốc 0,4 
3. Kế toán trưởng 0,3 
II. Nhân viên chuyên môn, nghiệp vụ  
1. Chuyên viên, kinh tế viên, kỹ sư cao cấp 0,4 
2. Chuyên viên, kinh tế viên, kỹ sư chính 0,33 
3. Chuyên viên, kinh tế viên, kỹ sư 0,31 
4. Cán sự, kỹ thuật viên 0,19 
5. Nhân viên văn thư 0,18 
6. Nhân viên phục vụ 0,18 
III. Lao động trực tiếp  
1. Kỹ thuật viên – Cấp 1 0,33 
2. Kỹ thuật viên – Cấp 2 0,35 
3. Kỹ thuật viên – Cấp 3 0,38 
4. Thủ kho 0,36 
5. Nhân viên lái xe 0,39 
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c. Hệ thống thang lương, bảng lương 
Công ty áp dụng thang bảng lương theo Nghị định số 

205/2004/NĐ ngày 14/12/2004 về việc quy định hệ thống thang lương 
bảng lương và chế độ phụ cấp trong công ty Nhà nước. Tuy nhiên 
công ty có thay đổi một số điểm cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh 
và tình hình kinh doanh hiện tại của công ty. Cty CP ĐTPT Duy Tân 
đã tiến hành xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương, mức lương 
đối với từng chức danh, công việc như sau: 

Mỗi chức danh công việc có 7 bậc lương và 7 mức lương tương 
ứng. Hệ số lương của mỗi chức danh thay đổi dựa trên thâm niên công 
tác tại đơn vị của người lao động. 

Bảng 2.9. Bậc lương, mức lương của từng nhóm công việc 
- Chức vụ quản lý doanh nghiệp   

Đơn vị tính: nghìn đồng 
Chức danh 
công việc 

Bậc/hệ số, mức lương 
I II III IV V VI VII 

01-Giám Đốc               
- Hệ số 4.52 5.02 5.52 6.02 6.52 7.02 7.52 
- Mức lương 9,040 10,040 11,040 12,040 13,040 14,040 15,040 
02-Phó Giám Đốc        
- Hệ số 2.60 3.00 3.40 3.80 4.20 4.60 5.00 
- Mức lương 5,200 6,000 6,800 7,600 8,400 9,200 10,000 
03-Kế toán        
- Hệ số 2.60 2.90 3.20 3.50 3.80 4.10 4.40 
- Mức lương 5,200 5,800 6,400 7,000 7,600 8,200 8,800 
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- Lao động trực tiếp 

Chức danh công việc Bậc/hệ số, mức lương 
I II III IV V VI VII 

01- Kỹ thuật viên - Cấp 1        
- Hệ số 1,05 1,38 1,71 2,04 2,37 2,70 3,03 
- Mức lương 2.100 2.760 3.420 4.080 4.740 5.400 6.060 
02- Kỹ thuật viên - Cấp 2        
- Hệ số 1,20 1,55 1,90 2,25 2,60 2,95 3,30 
- Mức lương 2.400 3.100 3.800 4.500 5.200 5.900 6.600 
03- Kỹ thuật viên - Cấp 3        
- Hệ số 2,18 2,56 2,94 3,32 3,70 4,08 4,46 
- Mức lương 4.360 5.120 5.880 6.640 7.400 8.160 8.920 
04- Thủ kho        
- Hệ số 1,53 1,89 2,25 2,61 2,97 3,33 3,69 
- Mức lương 3.060 3.780 4.500 5.220 5.940 6.660 7.380 
05- Nhân viên lái xe        
Hệ số 1,10 1,49 1,88 2,27 2,66 3,05 3,44 
Mức lương 2.200 2.980 3.760 4.540 5.320 6.100 6.880 

- Nhân viên chuyên môn, nghiệp vụ 

Chức danh công việc 
Bậc/hệ số, mức lương 

I II III IV V VI VII 
01- Chuyên viên cao cấp, kinh 
tế viên cao cấp, kỹ sư cao cấp 

Chức danh: Thành viên cố vấn, Cộng tác viên 

- Hệ số 4.18 4.58 4.98 5.38 5.78 6.18 6.58 
- Mức lương 8,360 9,160 9,960 10,760 11,56 12,36 13,16
02- Chuyên viên chính, kinh tế 
viên chính, kỹ sư chính 

Chức danh: Trưởng phòng 

- Hệ số 2.40 2.73 3.06 3.39 3.72 4.05 4.38 
- Mức lương 4,800 5,460 6,120 6,780 7,440 8,100 8,760 
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03- Chuyên viên, kinh tế viên, 
kỹ sư 

Chức danh: Phó trưởng phòng 

- Hệ số 2.04 2.35 2.66 2.97 3.28 3.59 3.90 
- Mức lương 4,080 4,700 5,320 5,940 6,560 7,180 7,800 
04- Cán sự, kỹ thuật viên Chức danh: Nhân viên các phòng, ban… 
- Hệ số 1.10 1.29 1.48 1.67 1.86 2.05 2.24 
- Mức lương 2,200 2,580 2,960 3,340 3,720 4,100 4,480 
05- Nhân viên văn thư        
- Hệ số 1.10 1.28 1.46 1.64 1.82 2.00 2.18 
- Mức lương 2,200 2,560 2,920 3,280 3,640 4,000 4,360 
06- Nhân viên phục vụ        
- Hệ số 1.03 1.21 1.39 1.57 1.75 1.93 2.11 
- Mức lương 2,060 2,420 2,780 3,140 3,500 3,860 4,220 

2.2.3. Phương pháp trả lương tại Cty CP ĐTPT Duy Tân 
a. Hệ số phụ cấp và mức phụ cấp 
Lương trả cho cán bộ công nhân viên gồm 2 phần: Lương cơ 

bản và phụ cấp. Hiện nay công ty áp dụng ba khoản phụ cấp cho 
CBCNV gồm: 

+ Phụ cấp chức vụ 
+ Phụ cấp trách nhiệm 
+ Phụ cấp lưu động 
Với hệ số phụ cấp do công ty quy định, công ty sẽ tính được 

mức phụ cấp mà mỗi CBCNV được hưởng dựa trên mức lương cơ bản 
của mỗi người, mức phụ cấp được tính như sau: 

Mức phụ cấp = Hệ số phụ cấp x Mức lương cơ bản 
b. Phương pháp trả lương theo thời gian 
Tiền lương CBCNV nhận được căn cứ vào mức lương phù hợp 

với cấp bậc và thời gian làm việc thực tế của họ.  
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Công thức tính: 
TLtgi = MLi x Ttt + Phụ cấp 
Trong đó: 
TLtgi - tiền lương nhận được của CBCNV bậc i  
Mli - mức lương của CBCNV bậc i 
Ttt - thời gian thực tế làm việc của CBCNV trong tháng được tính 

theo tỷ lệ giữa ngày công thực tế và số ngày phải làm việc trong tháng. 
c. Phương pháp trả lương theo mức độ hoàn thành công việc 
Lương theo mức độ hoàn thành công việc căn cứ vào hệ số lương 

cấp bậc và hệ số thành tích cá nhân, được tính theo công thức sau: 
TLtgi = MLi x Ttt x Hcn 
Với Hcn là hệ số thành tích cá nhân được xác định theo mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ trong tháng, được quy định theo các mức sau: 
 + Mức 1: Hoàn thành tốt nhiệm vụ   Hcn = 1,1 
 + Mức 2: Hoàn thành nhiệm vụ   Hcn = 1 
 + Mức 3: Không hoàn thành nhiệm vụ  Hcn = 0,9 
Để bình xét hệ số thành tích cá nhân, đơn vị dựa vào các tiêu 

chuẩn chính về chuyên môn, về việc chấp hành kỷ luật, nội quy lao động. 
d. Phương pháp trả lương khoán 
Chi phí nhân công của bộ phận này được tính dựa trên đơn giá 

tiền lương sản phẩm và khối lượng hoàn thành công trình: 
Chi phí nhân công = ĐGtlsp x Qtt 

Trong đó: 
ĐGtlsp  : đơn giá tiền lương sản phẩm 
Qtt  : khối lượng hoàn thành thực tế 
2.2.4. Thực trạng công tác tổ chức thực hiện quản trị tiền 

lương tại Cty CP ĐTPT Duy Tân 
Trưởng các đơn vị, phòng ban có trách nhiệm chấm công cho 
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CBCNV, sau đó gửi toàn bộ bảng chấm công, chứng từ thanh toán 
lương của đơn vị mình về phòng tổ chức hành chính để tính lương 

Phòng tổ chức hành chính có trách nhiệm tính toán ra bảng 
lương chuyển bảng lương đến các đơn vị và phòng kế toán. Phòng kế 
toán chuyển tiền cho các đơn vị và phòng ban qua tài khoản ngân hàng 

Các đơn vị, phòng ban cử đại diện nhận tiền từ tài khoản ngân 
hàng và chi trả cho người lao động. Sau đó gửi bảng ký nhận của 
người lao động về lại công ty. 

2.2.5. Tăng lương và điều chỉnh lương 
Chính sách tăng lương của Cty CP ĐTPT Duy Tân chủ yếu tập 

trung vào thâm niên làm việc của nhân viên. Bên cạnh đó, những 
thành tích nhân viên đạt được trong công tác cũng được xem như cơ 
sở tăng lương cho nhân viên: Tăng lương theo học tập; Tăng lương 
theo kết quả công việc; Tăng lương theo vị trí đảm nhận. 

2.2.6. Đánh giá công tác quản trị tiền lương tại Cty CP 
ĐTPT Duy Tân 

Ưu điểm 
Hạn chế 
Nguyên nhân 

 
CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 
QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN DUY TÂN 
3.1. NHẬN THỨC MỘT SỐ YẾU TỐ CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN 
QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CP ĐTPT DUY TÂN 

3.1.1. Quy định của chính phủ về tiền lương 
3.1.2. Nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người 
3.1.3. Thu nhập dân cư khu vực 
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3.1.4. Năng lực tài chính của công ty 
3.2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC 
QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG TẠI CTY CP ĐTPT DUY TÂN 

3.2.1. Phân tích công việc 
Bảng mô tả công việc được sử dụng trong một khoản thời gian khá 

dài nên khi tình hình thực tế thay đổi, công việc thay đổi thì bản mô tả 
công việc không còn phù hợp nữa. Do đó công ty cần xây dựng mới bản 
mô tả công việc, tiêu chuẩn thực hiện cho từng chức danh trong công ty.  

3.2.2. Khảo sát lương 
Các công ty được khảo sát là các công ty hoạt động trong cùng 

lĩnh vực, bao gồm: 
(1) Công ty TNHH Tuấn Dũng 
(2) Công ty xây dựng công trình giao thông 5 
(3) Công ty CP xây dựng Cosevco 77 
(4) Công ty tư vấn xây dựng giao thông Kon Tum 
(5) Công ty CP cơ điện và xây dựng Kon Tum 

Bảng 3.2. Bảng dữ liệu khảo sát lương thị trường 
     Đơn vị tính:  nghìn đồng 

STT Chức danh (1) (2) (3) (4) (5) 
1 Giám đốc 14.500 15.000 12.500 13.000 15.500 
2 Trưởng phòng 9.200 10.000 10.500 9.000 11.000 
3 Chuyên viên kỹ thuật 8.500 9.000 10.000 8.500 11.500 
4 Kỹ thuật viên 5.500 6.500 6.000 5.500 7.000 
5 Nhân viên kế toán 4.000 4.500 4.400 3.800 5.200 
6 Nhân viên văn thư 3.200 3.500 3.100 3.700 4.000 
7 Thủ kho 4.100 3.400 3.500 3.300 4.300 
8 Nhân viên phục vụ 2.900 3.100 2.800 2.500 3.300 
9 Nhân viên lái xe 3.700 4.000 3.500 3.800 4.200 
Lương bình quân công ty 6.178 6.556 6.256 5.900 7.333 

Từ bảng dữ liệu khảo sát lương trên, ta tính được lương bình 
quân của các chức danh điển hình trên thị trường như sau: 
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Bảng 3.3. Lương bình quân các chức danh trên thị trường 
STT Chức danh Lương thị trường 

1 Giám đốc 14.100 
2 Trưởng phòng 9.940 
3 Chuyên viên kỹ thuật 9.500 
4 Kỹ thuật viên 6.100 
5 Nhân viên kế toán 4.380 
6 Nhân viên văn thư 3.500 
7 Thủ kho 3.720 
8 Nhân viên phục vụ 2.920 
9 Nhân viên lái xe 3.840 

3.2.3. Định giá công việc 
Luận văn đề xuất sử dụng phương pháp tính điểm để định giá công 

việc, điểm của một công việc được xác định bởi các yếu tố trong bảng sau: 
Bảng 3.4. Các yếu tố công việc và tầm quan trọng của từng yếu tố 

Các yếu tố công việc Điểm 
1. Học vấn 20 
2. Kinh nghiệm 20 
3. Nỗ lực về trí óc  
- Sự hiểu biết 10 
- Khả năng lãnh đạo 10 
4. Nỗ lực về thể lực và môi trường  
- Sức khỏe 10 
- Quan hệ với người khác 5 
- Môi trường làm việc 5 
5. Trách nhiệm  
- Trách nhiệm giám sát 10 
- Tinh thần trách nhiệm 10 

Tổng cộng 100 
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Bảng 3.5. Minh họa điểm của một số công việc trong công ty 
STT Chức danh Điểm 

1 Giám đốc 98 
2 Trưởng phòng 90 
3 Chuyên viên kỹ thuật 88 
4 Kỹ thuật viên 60 
5 Nhân viên kế toán 48 
6 Nhân viên văn thư 40 
7 Thủ kho 42 
8 Nhân viên phục vụ 35 
9 Nhân viên lái xe 37 

3.2.4. Thiết lập cấu trúc lương cho công ty 
Dựa vào điểm định giá công việc và dữ liệu khảo sát lương ở trên, 

ta tiến hành thiết lập cấu trúc lương theo phương pháp hồi quy đơn. 
Bảng 3.7. Bảng lương của các chức danh xây dựng theo hàm hồi quy 
STT Chức danh Điểm Mức lương 

1 Giám đốc 98 12.100.000 
2 Trưởng phòng 90 10.900.000 
3 Chuyên viên kỹ thuật 88 10.600.000 
4 Kỹ thuật viên 60 6.500.000 
5 Nhân viên kế toán 48 4.700.000 
6 Nhân viên văn thư 40 3.500.000 
7 Thủ kho 42 3.800.000 
8 Nhân viên phục vụ 35 2.700.000 
9 Nhân viên lái xe 37 3.000.000 

 3.2.5. Hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương 
a. Nâng cao trình độ CBCNV làm công tác quản lý quỹ tiền lương 
b. Tạo nguồn tiền lương cho công ty 
- Mở rộng quy mô kinh doanh thông qua các gói công trình 
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- Nâng cao chất lượng thi công công trình  
- Quản lý tốt nguồn lao động 
- Áp dụng những kỹ thuật mới, công nghệ mới  
- Gắn tiền lương với hoạt động quản lý của công ty 
c. Xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch 
Luận văn đề nghị: Quỹ tiền lương kế hoạch của công ty nên xây 

dựng dựa trên số lao động định biên, hệ số cấp bậc bình quân, hệ số phụ 
cấp bình quân và được xác định theo công thức sau: 

QLkh = [Lđb x TLmindn x (Hcb + Hpc)] x 12 tháng 
Trong đó:  
QLkh   : tổng quỹ lương năm kế hoạch 
Lđb  : lao động định biên 
TLmindn : mức lương tối thiểu doanh nghiệp lựa chọn trong 

khung quy định 
Hcb  : hệ số lương cấp bậc công việc bình quân 
Hpc  : hệ số các khoản phụ cấp công việc bình quân 
3.2.6. Hoàn thiện các hình thức trả lương 
Luận văn đề nghị công ty nên bổ sung thêm hệ số đánh giá chất 

lượng hiệu quả công tác (K) vào phần lương tính cho bộ phận lao 
động gián tiếp, khi đó lương được tính như sau:  

TLtgi = MLi x Ttt x K + Phụ cấp 
Trong đó: 
TLtgi - tiền lương nhận được của CBCNV bậc i  
Mli - mức lương của CBCNV bậc i 
Ttt - thời gian thực tế làm việc của CBCNV trong tháng 
K - hệ số đánh giá chất lượng hiệu quả công tác 
Hệ số K được xác định dựa trên thang điểm 100 và được đánh 

giá dựa trên 5 tiêu chí: Khối lượng công việc hoàn thành; Chất lượng 
công việc hoàn thành; Ý thức trách nhiệm trong công việc; Tinh thần hỗ 
trợ đồng nghiệp; Ý thức chấp hành nội quy công ty, kỷ luật lao động. 

K1 : từ 90 đến 100 điểm  K = 1,2 
K2 : từ 80 đến 90 điểm  K = 1 
K3 : từ 50 đến 80 điểm  K = 0,9 
K4 : dưới 50 điểm   K = 0,7 
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3.2.7. Hoàn thiện các bậc lương đối với lao động trực tiếp 
Với hệ số tăng thêm giữa các bậc lương khác nhau giữa các bậc, 

mức lương giữa các bậc có sự thay đổi đáng kể, sự thay đổi này phù 
hợp hơn với khả năng làm việc hiện tại của người lao động 
Bảng 3.10. Đề xuất thay đổi thang lương lao động trực tiếp 

Chức danh công việc 
Bậc/hệ số, mức lương 

I II III IV V VI VII 
01- Kỹ thuật viên - Cấp 1               

- Hệ số 1,05 1,33 1,66 2,05 2,51 3,06 3,70 
- Mức lương 2.100 2.660 3.320 4.100 5.020 6.120 7.400 
02- Kỹ thuật viên - Cấp 2        
- Hệ số 1,20 1,49 1,84 2,24 2,72 3,27 3,93 
- Mức lương 2.400 2.980 3.680 4.480 5.440 6.540 7.860 
03- Kỹ thuật viên - Cấp 3        

- Hệ số 2,18 2,50 2,88 3,32 3,85 4,47 5,20 
- Mức lương 4.360 5.000 5.760 6.640 7.700 8.940 10.400 
05- Thủ kho        
- Hệ số 1,53 1,99 2,56 3,08 3,63 4,18 4,73 
- Mức lương 3.060 3.980 5.120 6.160 7.260 8.360 9.460 
06- Nhân viên lái xe        
Hệ số 1,10 1,49 1,97 2,52 3,07 3,62 4,17 
Mức lương 2.200 2.980 3.940 5.040 6.140 7.240 8.340 

 3.2.8. Hoàn thiện công tác khen thưởng 
- Thưởng tiết kiệm 
- Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa công việc 
- Thưởng đối với thành viên Ban Giám đốc. 
- Thưởng cho những cá nhân, tập thể tìm được nơi cung cấp 

nguyên vật liệu rẻ hơn hiện tại  
3.2.9. Hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện quản trị tiền lương 
a. Củng cố bộ phận làm công tác tiền lương 
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b. Bố trí sử dụng lao động 
c. Hoàn thiện tổ chức phục vụ nơi làm việc 
3.2.10. Hoàn thiện việc đánh giá, kiểm tra công tác quản trị 

tiền lương trong công ty 
Luận văn đề xuất công ty thành lập một Hội đồng kiểm tra, 

đánh giá công tác quản trị tiền lương qua từng năm.  
 

KẾT LUẬN 
Tiền lương là nguồn thu nhập chính của người lao động, đối với 

người  lao động tiền lương hợp lý sẽ tạo động lực mạnh mẽ, là đòn 
bẩy giúp người lao động làm việc hăng say nâng cao năng suất và chất 
lượng công việc, giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu mong muốn. 
Chính vì điều đó, đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào thì công tác 
quản trị tiền lương đều có ý nghĩa rất quan trọng đối với các nhà quản 
trị doanh nghiệp.  Doanh nghiệp cần phải lựa chọn công tác tiền lương 
phù hợp với từng đối tượng lao động, không những trả đúng, trả đủ 
mà còn phải có chính sách tiền lương hợp lý có lợi cho cả người lao 
động và người sử dụng lao động.  

Luận văn làm rõ một số khái niệm liên quan đến công tác quản 
trị tiền lương, quy trình quản trị tiền lương trong doanh nghiệp, các 
nhân tố tác động và các hình thức trả lương cho người lao động. 

Luận văn phản ánh và đánh giá công tác quản trị tiền lương tại 
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Duy Tân dựa trên những số liệu cụ 
thể tại công ty, từ đó nêu lên những tồn tại trong công tác quản trị tiền 
lương trong doanh nghiệp này. 

Để hoàn thiện công tác quản trị tiền lương ở Công ty Cổ phần 
Đầu tư phát triển Duy Tân, luận văn đã trình bày và đưa ra một số giải 
pháp, kiến nghị để công ty tham khảo, xem xét trong thời gian tới. 

Vì điều kiện về thời gian và khả năng có hạn, cũng như những 
khó khăn trong vấn đề thu thập số liệu, chắc rằng luận văn không 
tránh khỏi những thiếu sót nhất định, vì vậy tôi xin cảm ơn và rất 
mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy giáo, cô giáo và bạn đọc./.  


