UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Số: 333 /SLĐTBXH-LĐVLGDNN
V/v đăng tải dự thảo Quyết định
quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm
tiền lương trong giá, đơn giá sản
phẩm, dịch vụ công trên Cổng
thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày 18 tháng 3

năm 2021

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.
Căn cứ Điều 120, Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
năm 2015; Thực hiện Công văn số 306/UBND-NCTH ngày 10/3/2021 của
UBND tỉnh Hậu Giang về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Quyết định
của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền
lương làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn
giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước do doanh
nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Nhằm tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị, cá nhân góp ý cho dự thảo Quyết
định, góp phần đảm bảo văn bản được ban hành đúng trình tự, thủ tục và nội dung
theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Văn phòng UBND
tỉnh phối hợp xem xét, đăng tải dự thảo lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang.
Thời gian đăng tải tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày bắt đầu đăng tải.
(Đính kèm dự thảo Quyết định)
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo đến Văn phòng UBND tỉnh để
phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp HG (để biết);
- Lưu: VT, LĐVLGDNN (04).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Phú Cường

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/2021/QĐ-UBND

DỰ THẢO

Hậu Giang, ngày

tháng

năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương làm cơ sở xác định
chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ
công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước do doanh nghiệp thực hiện
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xác định chi
phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử
dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương làm cơ
sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm,
dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang như sau:
+ Hệ số 0,7 đối với địa bàn thành phố Ngã Bảy, thành phố Vị Thanh,
huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A.
+ Hệ số 0,5 đối với địa bàn thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ, huyện
Phụng Hiệp, huyện Vị Thủy.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành,
đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, đơn
vị, cá nhân phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo
cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ...

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

