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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch điều chỉnh năm 2021  

của người quản lý Công ty TNHH MTV Sông Chu 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của 

Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công 

ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

Căn cứ Thông tư số 27/2016/TT-LĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định 

số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định tiền 

lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 

01/TTr-SLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2022.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch điều chỉnh năm 2021 của 

người quản lý Công ty TNHH MTV Sông Chu là: 2.610.614.000 đồng (Hai tỷ, 

sáu trăm mười triệu, sáu trăm mười bốn nghìn đồng); trong đó: 

1. Quỹ tiền lương của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên Hội 

đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng là: 

2.265.614.000 đồng (Hai tỷ, hai trăm sáu mươi lăm triệu, sáu trăm mười bốn 

nghìn đồng). 

2. Quỹ tiền lương của Kiểm soát viên chuyên trách là: 345.000.000 đồng 

(Ba trăm bốn mươi lăm triệu đồng). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Công ty TNHH MTV Sông Chu chịu trách nhiệm về tính chính xác, 

trung thực của số liệu báo cáo tại tờ trình phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch 

điều chỉnh năm 2021 của người quản lý Công ty TNHH MTV Sông Chu.  
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2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài 

chính, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên 

quan, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng 

các quy định pháp luật hiện hành; đồng thời, chịu trách nhiệm về kết quả thẩm 

định, xác nhận hồ sơ phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch điều chỉnh năm 2021 

của người quản lý Công ty TNHH MTV Sông Chu. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch 

Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó 

Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Sông 

Chu và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 Quyết định; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Lưu: VT, KTTC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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