
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UBND TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

VÀ XÃ HỘI  

  

Số:           /SLĐTBXH-LĐGDNN 

V/v xác nhận quỹ tiền lương năm 

2019 làm cơ sở trích lập Quỹ khen 

thưởng, phúc lợi 

Ninh Thuận, ngày        tháng 9 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn 

  

Tiếp nhận Công văn số 169/CTLNNS-TV ngày 25/9/2020 của Công ty 

TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn về xác định tiền lương năm 2019; 

Căn cứ Thông tư 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội về xác định chi phí tiền lương trong giá sản 

phẩm, dịch vụ công ích sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư 17/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về xác 

định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ 

công sử dụng ngân sách nhà nước. 

Căn cứ Biên bản xác định quỹ tiền lương năm 2019 của Công ty; Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội xác nhận: 

- Quỹ tiền lương người lao động theo diện tích rừng phòng hộ năm 2019 

là: 1.923.542.687 đồng. 

- Quỹ tiền lương người lao động theo diện tích rừng sản xuất năm 2019 là: 

923.500.486 đồng. 

- Quỹ tiền lương viên chức quản lý năm 2019 là: 592.800.000 đồng. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phúc đáp để Công ty biết thực hiện 

trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi./. 
 

Nơi nhận:         KT.GIÁM ĐỐC  

- Như trên;       PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Sở Tài chính;  

- GĐ,  GĐ Tr n Văn Trưa); 

- Lưu: VT, LĐGDNN. Lâm03b 

 

 

 

          Trần Văn Trưa 
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