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 UBND TỈNH QUẢNG TRỊ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

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

 VÀ XÃ HỘI  

Số:638/SLĐTBXH-LĐTLBHXH Quảng Trị, ngày  16 tháng 4  năm 2020 

  V/v lấy ý kiến đối với dự thảo quyết  

định của UBND tỉnh công bố hệ số điều  

chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá, đơn  

 giá sản phẩm, dịch vụ công  

 
 

   Kính gửi:  

       - Sở Tài chính; 

       - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

       - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 1484/UBND-VX ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc tham mưu giải quyết đề xuất của Công ty TNHH một thành viên 

Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy 

định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 

dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao 

động-Thương binh và Xã hội 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; 

Theo đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Quản lý khai thác công 

trình thủy lợi Quảng Trị tại Tờ trình số 11/TTr-Cty ngày 14/4/2020 về việc xin phê 

duyệt hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương cho Công ty TNHH một thành viên 

Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị và đề nghị của Công ty Cổ phần 

Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà tại Tờ trình số 05/TT-Cty ngày 

15/4/2020 về việc công bố hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương theo Thông tư số 

17/2019/TT-BLĐTBXH (đính kèm công văn này), 

 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về 

việc công bố hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá, đơn giá sản phẩm, 

dịch vụ công trên địa bàn thành phố Đông Hà và địa bàn các huyện, thị xã thuộc 

tỉnh Quảng Trị (đính kèm công văn này). Trong đó: 

 - Đối với địa bàn thành phố Đông Hà: Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 

17/2019/TT-BLĐTBXH nói trên thì hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với 

địa bàn thành phố Đông Hà không quá 0,7. Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 

29/8/2016 của UBND tỉnh về việc công bố hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương 

trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích đã quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền 

lương là 0,7. Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà đã áp 
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dụng ổn định từ năm 2016 đến nay, tiền lương của người lao động phù hợp với 

mức tiền lương bình quân trên địa bàn. Vì vậy, Sở Lao động-Thương binh và Xã 

hội đề nghị tiếp tục quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với địa bàn 

thành phố Đông Hà là 0,7. 

 - Đối với địa bàn các huyện, thị xã: Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 

17/2019/TT-BLĐTBXH nói trên thì hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với 

các huyện, thị xã không quá 0,5. Trên cơ sở đó, Công ty TNHH một thành viên 

Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị đã tính toán tiền lương của người 

lao động, với mức lương phù hợp với tính chất công việc và mức lương bình quân 

trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị quy định hệ 

số điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với địa bàn các huyện, thị xã là 0,5.  

 Đề nghị quý cơ quan tham gia ý kiến đối với dự thảo nói trên, để Sở Lao 

động-Thương binh và Xã hội hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành. Ý kiến tham 

gia xin gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 22/4/2020./. 

 
Nơi nhận:    
- Như trên, 

- Lưu: VT, LĐ-VL-ATLĐ.  

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Dương Thị Hải Yến 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 



3 

 

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

 TỈNH QUẢNG TRỊ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
   

 Số:              /QĐ-UBND Quảng Trị, ngày          tháng      năm 2020 

 
 

QUYẾT ĐỊNH   

Về việc công bố hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương 

trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công  
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ  

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

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy 

định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 

dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao 

động-Thương binh và Xã hội 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 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số    

/SLĐTBXH-LĐVLATLĐ ngày   về việc,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Công bố hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương theo quy định tại Điều 

4 Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động-Thương 

binh và Xã hội 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 trên địa bàn thành phố Đông Hà là 0,7; trên địa bàn các huyện, thị 

xã còn lại là 0,5.  

Điều 2. Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương là cơ sở xác định tiền lương 

của lao động trực tiếp sản xuất và lao động chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, 

phục vụ tính trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công để các tổ chức, cá nhân có 

liên quan thương lượng, quyết định giá sản phẩm, dịch vụ công ích theo phương thức 

đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trên 

địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc công bố hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ 

công ích hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. 
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 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành 

thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư 

và các đơn vị, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 
 

Nơi nhận:                                                            
- Như điều 3;            
- CT, các PCT UBND tỉnh;                                            
- Lưu: VT, NC, TM, VX. 

TM/UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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