
UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                   

 Số:          /UBND-TH                       Bình Định, ngày      tháng       năm 2023 
 

V/v tạm trích quỹ thưởng người 
quản lý doanh nghiệp và kiểm soát 
viên năm 2022 của Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà Thanh
  
       

                                            Kính gửi:  
  - Sở Tài chính;  
  - Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh. 

                                                                    

Xét đề nghị của Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh tại Công văn số 
04/LNHT-KTTC ngày 05/01/2023 và ý kiến của Sở Tài chính tại Văn bản số 
86/STC-DNTH ngày 11/01/2023 về việc xin tạm trích quỹ thưởng người quản lý 
doanh nghiệp và kiểm soát viên năm 2022 của Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh; 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  
1. Đồng ý chủ trương để Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh tạm trích quỹ 

thưởng người quản lý, kiểm soát viên bằng 1,5 tháng lương thực hiện trong năm 2022 

và được sử dụng 90% quỹ thưởng người quản lý, kiểm soát viên tạm trích nêu trên để 
chi thưởng cho người quản lý, kiểm soát viên theo quy định và quy chế thưởng của 
Công ty.  

2. Sau khi UBND tỉnh công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp và đánh giá kết 
quả hoạt động của người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên năm 2022, trường hợp 
không đạt so với quy định thì Công ty có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính điều 
chỉnh cho phù hợp theo quy định, báo cáo UBND tỉnh.  

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.     
    

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- CT, PCT Ng. Tự Công Hoàng;  

- CVP, PVP KT;  

- Lưu: VT, K3. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Tự Công Hoàng 
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