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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế  trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ tiền lương, thù lao,    

tiền thưởng của Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV 

do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND tỉnh Nam Định 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH 

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 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy 

định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty TNHH một 
thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

Căn cứ Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 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 TNHH một thành viên do Nhà nước 
nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

Căn cứ Thông tư số 97/2017/TT-BTC ngày 27/9/2017 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm 
soát, Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của UBND tỉnh 
về việc thành lập Quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Kiểm soát viên và 

người đại diện vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp Nhà nước; Quyết định số 
2088/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh nội dung 

Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của UBND tỉnh;  

Căn cứ Công văn số 430/KBNN-KTNN ngày 03/3/2014 của Kho bạc Nhà 
nước về việc mở tài khoản Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát 
viên và người đại diện vốn Nhà nước; 

Căn cứ Văn bản tham gia ý kiến của các Công ty TNHH MTV do Nhà nước 
nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND tỉnh Nam Định;  

Xét đề nghị của phòng Tài chính Doanh nghiệp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế trích lập, quản lý, sử 

dụng Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát và 

Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều 

lệ thuộc UBND tỉnh Nam Định. 



Điều 2. Chánh văn phòng Sở, Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Như điều 2; 
- Công ty TNHH MTV do Nhà nước                                         
nắm giữ 100% vốn điều lệ; 
- Website Sở Tài chính; 
- Lưu: VT, VP, TCDN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Thành Trung 
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