
 
 

CHÍNH PHỦ 
________ 

 
Số: 74/2020/NĐ-CP 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2020 
 

 

NGHỊ ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP  

ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ thực hiện thí điểm  

quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội  

giai đoạn 2016 - 2020 
____________ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh 

doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 121/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ thực hiện 

thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội 

giai đoạn 2016 - 2020. 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý           

lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 

2016 - 2020 (sau đây gọi là Nghị định số 121/2016/NĐ-CP) như sau: 

1. Sửa đổi cụm từ "Tập đoàn Viễn thông Quân đội" tại tên Nghị định, 

căn cứ ban hành, Điều 1, khoản 1, 2, 3 Điều 2, khoản 2 Điều 3, Điều 5, Điều 6, 

tên Điều 7, khoản 2 Điều 8, tên, điểm a, b, d, đ, e, g khoản 1, tên, điểm c 

khoản 2, tên, điểm a, b khoản 3, khoản 4, 5, 6, 7 Điều 9, khoản 3 Điều 10 và 

nơi nhận của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP thành “Tập đoàn Công nghiệp - 

Viễn thông Quân đội”. 
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2. Bổ sung khoản 5 vào Điều 6 như sau: 

“5. Trong năm 2020, khi thực hiện mở rộng hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, thực hiện Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông 

Quân đội theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ mà công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - 

Viễn thông Quân đội nắm giữ 100% vốn điều lệ phải tiếp nhận nhiệm vụ 

sản xuất, kinh doanh mới từ Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn 

thông Quân đội hoặc nhận sáp nhập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên khác do Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội 

nắm giữ 100% vốn điều lệ thì trong thời gian từ khi tiếp nhận nhiệm vụ sản 

xuất, kinh doanh mới hoặc nhận sáp nhập đến hết năm 2020, quỹ tiền 

lương thực hiện của người lao động thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh 

doanh mới tiếp nhận hoặc nhận sáp nhập này được xác định trên cơ sở số 

lao động thực tế sử dụng bình quân và mức tiền lương tối đa bằng mức tiền 

lương bình quân của người lao động đã thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh 

doanh đó tại công ty chuyển giao hoặc công ty bị sáp nhập trong năm liền 

kề trước thời điểm chuyển giao hoặc bị sáp nhập trên cơ sở bảo đảm các 

điều kiện: hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được Đảng và  

Nhà nước giao; nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và có 

lợi nhuận.” 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau: 

“Điều 7. Quản lý tiền lương đối với tổng công ty, công ty do Công 

ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội nắm giữ trên 

50% vốn điều lệ  

1. Người đại diện phần vốn của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - 

Viễn thông Quân đội căn cứ vào các nguyên tắc quy định tại khoản 1, 2, 3     

và 4 Điều 6 Nghị định này để quyết định hoặc tham gia với Hội đồng thành 

viên hoặc Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông quyết định: giao ổn định 

đơn giá tiền lương; tiền lương của người quản lý doanh nghiệp được tính 

trong đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương thực hiện của công ty; xác định 

quỹ tiền lương thực hiện hằng năm gắn với năng suất lao động, hiệu quả sản 

xuất, kinh doanh của tổng công ty, công ty giai đoạn 2016 - 2020. 

2. Trong giai đoạn 2016 - 2020, khi thực hiện mở rộng hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, thực hiện Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn 

thông Quân đội theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ mà các tổng công 

ty, công ty do Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội 

nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải tiếp nhận nhiệm vụ hoạt động sản xuất, 

kinh doanh mới từ Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân 

đội thì người đại diện phần vốn của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - 
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Viễn thông Quân đội quyết định hoặc tham gia với Hội đồng thành viên hoặc 

Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông quyết định về việc xác định quỹ tiền 

lương thực hiện đối với người lao động thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh 

doanh mới này như sau: 

a) Trong thời gian từ khi tiếp nhận nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mới 

đến hết năm tài chính liền kề năm tiếp nhận, quỹ tiền lương thực hiện được 

xác định trên cơ sở số lao động thực tế sử dụng bình quân và mức tiền lương 

tối đa bằng mức tiền lương bình quân của người lao động thực hiện nhiệm vụ 

sản xuất, kinh doanh đó tại Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông 

Quân đội trong năm liền kề trước thời điểm chuyển giao trên cơ sở bảo đảm 

các điều kiện: hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được Đảng và 

Nhà nước giao; nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và có            

lợi nhuận. 

b) Sau thời gian quy định tại điểm a Khoản này, quỹ tiền lương thực hiện 

hằng năm được xác định trên cơ sở số lao động bình quân thực hiện và mức 

tiền lương bình quân thực hiện tính theo chỉ tiêu năng suất lao động và lợi 

nhuận thực hiện so với năm trước liền kề theo nguyên tắc quy định tại khoản 3, 

khoản 4 Điều 6 Nghị định này. 

3. Đối với công ty do Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông 

Quân đội nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thành lập mới trong năm 2020 thì 

người đại diện phần vốn của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn 

thông Quân đội quyết định hoặc tham gia với Hội đồng thành viên hoặc Hội 

đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông quyết định quỹ tiền lương thực hiện trên 

cơ sở số lao động bình quân thực hiện và mức tiền lương bình quân bảo đảm 

tương quan chung với mặt bằng tiền lương năm 2020 của người lao động tại 

công ty khác do Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội 

nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và báo cáo Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp 

- Viễn thông Quân đội cho ý kiến trước khi thực hiện.” 

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2020 đến 

hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. 

2. Việc xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động thực hiện 

nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mới tiếp nhận hoặc nhận sáp nhập theo quy 

định tại khoản 2, khoản 3 Điều 1 Nghị định này tính từ ngày tiếp nhận nhiệm 

vụ sản xuất, kinh doanh mới hoặc nhận sáp nhập này trong giai đoạn 2016 - 2020 

tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ - Tập đoàn 

Công nghiệp - Viễn thông Quân đội nắm giữ 100% vốn điều lệ, tổng công ty, 

công ty do Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội nắm 

giữ trên 50% vốn điều lệ. 
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3. Các 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 và Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Giám đốc Công ty mẹ - Tập đoàn Công 

nghiệp - Viễn thông Quân đội, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

do Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội nắm giữ 100% 

vốn điều lệ và người đại diện phần vốn của Công ty mẹ - Tập đoàn Công 

nghiệp - Viễn thông Quân đội chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

  
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, KTTH (2). 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 
 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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