
   ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 874 /QĐ-UBND 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 

2022, Kế hoạch tài chính năm 2022; phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện của 

người quản lý năm 2021 và Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý năm 

2022; giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2022 đối với  

Công ty TNHH nhà nước một thành viên Quản lý khai thác 

 công trình thuỷ lợi Thừa Thiên Huế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ 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 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

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; 

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của 

Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài 

chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh 

nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;  

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của 

Chính Phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, 

tài sản tại doanh nghiệp;  

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 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP 

ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh 

nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của 

Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp; 
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Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh 

nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài 

chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Thông tư số 

77/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 

tháng 10 năm 2015 của Chính phủ; 

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

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ 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 36/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài 

chính về hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và 

quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 

91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 

08 tháng 3 năm 2018, Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 

và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1060/TTr-

SKHĐT ngày 31 tháng 3 năm 2022.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 

2022 và Kế hoạch tài chính năm 2022 đối với Công ty TNHH nhà nước một 

thành viên Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Thừa Thiên Huế với những nội 

dung chủ yếu tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2021 

và Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý năm 2022 đối với Công ty TNHH 

nhà nước một thành viên Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Thừa Thiên Huế 

với những nội dung chủ yếu tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này. 

Điều 3. Giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2022 đối với Công 

ty TNHH nhà nước một thành viên Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Thừa 

Thiên Huế với những nội dung chủ yếu tại Phụ lục III kèm theo Quyết định này. 

Điều 4. Trách nhiệm của Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH nhà nước 

một thành viên Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Thừa Thiên Huế: 
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- Căn cứ các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 

được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này hoàn chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh 

doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Công ty để công bố thông tin của doanh 

nghiệp nhà nước theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 

năm 2021 của Chính phủ. 

- Căn cứ số liệu giám sát, thẩm tra của Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội và các cơ quan liên quan để phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện của người lao 

động năm 2021 và Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2022. Quyết 

toán Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2021 theo số liệu được phê 

duyệt tại Điều 2 Quyết định này. 

- Tổ chức thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định và có hiệu quả để hoàn 

thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được giao tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 Quyết định này. 

Điều 5. Trách nhiệm của Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, 

Lao động - Thương binh và Xã hội: 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm giúp 

UBND tỉnh giám sát, đánh giá việc Công ty TNHH nhà nước một thành viên 

Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Thừa Thiên Huế thực hiện các chỉ tiêu được 

phê duyệt tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 Quyết định này.  

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 7. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế 

hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH nhà nước một thành viên 

Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Thừa Thiên Huế; Thủ trưởng các đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 7; 

- CT, các  PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NN, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Quý Phương  
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