
UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
VÀ XÃ HỘI  

 Sóc Trăng, ngày      tháng 12  năm 2022 
Số:       /SLĐTBXH-VLTLATLĐ 

V/v phúc đáp chế độ đối với người lao 

động chấm dứt HĐLĐ tại Công ty TNHH 

Hóa chất HS-Chi nhánh Sóc Trăng  

 

 

Kính gửi: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng. 

 

Phúc đáp Công văn số 909/BQL-KHTH ngày 15/12/2022 của Ban Quản lý các 

khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng về việc chấm dứt hợp đồng lao động và việc thực hiện 

chế độ, chính sách đối với người lao động tại Công ty TNHH Hóa chất HS - Chi nhánh 

Sóc Trăng (gọi tắt là Công ty HS), 

Qua xem xét nội dung Công văn số 11//2022/CV-HCST-HR ngày 12/12/2022; 

Thỏa ước lao động tập thể và Quy chế trả lương, thưởng của Công ty HS, Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:  

- Theo Thỏa ước lao động tập thể và Quy chế trả lương, thưởng của Công ty HS: 

"Hàng năm, công nhân được nhận tiền lương tháng 13 vào trước Tết". 

- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 hướng dẫn: 

"Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao 

động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn 

thành công việc của người lao động". 

Như vậy, Bộ luật lao động năm 2019 không quy định về tiền lương tháng 13, chỉ 

hướng dẫn về thưởng. Đối với Công ty HS quy định tiền lương tháng 13 chính là tiền 

thưởng cuối năm. Về hình thức và mức thưởng cuối năm của Công ty thưởng cho người 

lao động là do Công ty quyết định căn cứ vào kết quả kinh doanh của Công ty và mức 

độ hoàn thành công việc của người lao động.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phúc đáp đến Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh./. 

 
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VLTLATLĐ. 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Mã Chí Thanh 
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