
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /QĐ-UBND   Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020,  

kế hoạch năm 2021 của người quản lý đại diện phần vốn Nhà nước  

tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy 

định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, 

vốn góp chi phối của Nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về 

lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp 

của Nhà nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 100/TTr-SLĐTBXH ngày 11/6/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020, kế hoạch 

năm 2021 của người quản lý đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần 

Cấp thoát nước Lạng Sơn tại phụ lục kèm theo Quyết định này. 

 Điều 2. Chủ tịch Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn chịu trách 

nhiệm tổ chức thực hiện Quỹ tiền lương, thù lao được duyệt theo đúng quy định 

hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính,    

Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch  

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn và thủ trưởng các cơ quan liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;                                                                                 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KGVX, KT, THNC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX(ĐDĐ). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Dương Xuân Huyên 



PHỤ LỤC  

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020, kế hoạch năm 2021 của người quản lý 

đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND  

ngày        /6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

Đơn vị tính: đồng. 

CHỈ TIÊU 
THỰC HIỆN 

NĂM 2020 

KẾ HOẠCH 

NĂM 2021 

1. Số người quản lý đại diện phần vốn 

Nhà nước (người) 
01 01 

2. Quỹ tiền lương (đồng) 453.600.000  432.000.000  

3. Mức tiền lương bình quân 

(đồng/tháng) 
37.800.000 36.000.000  
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