
UBND TINH EAK NONG CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
CTY TNHH MTV KHAI THAC CTTL Dôc lap - Tij do - Hanh phñc 

Sé: I51/BC-KTTL Dk Nóng, ngày?-3tháng 03 nàm 2021 

BAO CÁO DANH GIA KET QUA THVC HIN 
KE HOACH SAN XUAT 03 NAM GAN NHAT (2018 — 2020) 

Kinh gi:ri: S& Kê hoach và Dâu tu 

Can ct'r Nghj djnh 81/2015/ND-CP ngày 18/9/20 15 cüa ChInh phü v 
cong bô thông tin doanh nghip Nhà nuâc; 

Cong ty TNHH MTV Khai thác cong trInh thüy 1i Däk Nông thirc hin 
báo cáo tInh hInh thirc hin kêt qua san xuât kinh doanh 03 nàm gân nhât (2018-
2020) tai don vj nhu sau: 

1. TInh hInh san xuât kinh doanh vã dâu tir phát triên 03 näm gn 
nhât 

a. Thyv hiçn các clii tiêu ké hogch 03 nám gán nhát 
- San phâm san xuât kinh doanh chü yêu: Cong ty TN}IH MTV Khai thác 

CTTL Däk Nông duçc thành 1p vd mvc  tiêu và nhim vi chInh là thrc hin 
quãn 1, khai thác và bâo v các cOng trInh thüy igi trên dja bàn tinh Däk Nông, 
thi.rc hin cung üng djch vi tithi, tiêu, cap nuóc phiic v11 san xuât nông nghip 
cüa nguôi dan trên dja bàn tinh. Kê t.r khi thành 1p den nay, Cong ty dã triên 
khai, kiêm tra, huông dan các chi nhánh, dan vj trrc thuc Cong ty tic hin 
các chInh sách ye thüy lçii, nâng cao hiu qua quail i khai thác cOng trInh thiiy 
igi, t chirc theo dOi din biên thai tiêt nguOn nurc và các giái pháp thirc hiên, 
dam bào cap nuc phc vii san xuât nOng nghip trên phm vi ca tinh. Tang 
cu?rng các hoat dng kiêm tra, rà soát, dánh giá nhüng hu hông xuông cap ciia 
cong trInh dê có phuong an sira chüa kjp thà'i phic vii tot cho san xuât... chü 
dng xây dirng các phuong an phông, chông han  ngay tr dâu müa vi, tIch c1rctu 
bô, sira cha dam bào an toàn cOng trInh trong müa mua lü. TInh den thai diem 
hiên tai  Cong ty dã duçic UBND tinh giao quán l, khai thác, vtn hành 251 cOng 
trInh trên dia bàn tinh, cung irng djch vii tuth, tiêu, cap nuâc cho 47.676,623 ha 
cay trông vt nuOi các 1oii. 

- Diên tIch tui, tiêu, cap nuâc thirc hin 03 nàm 2018 -2020 là: nãm 
2018: 40.853,8lha, näm 2019: 45.901,39 ha, näm 2020: 45.750,65 ha: vri tôc 
d tang bInh quân 3,7%/nàm. Cüng vi do doanh thu tr thirc hin nhim viii 
Cong Ich thüy igi tang tiir 38.849 triu dOng vào näm 2018 len 42.167 triu dông 
nãm 2020 (tOe d tang bInh quân 4,1%/näm). 

- Lçii nhun truc thuê: NAm 2018: 1.184 triu dOng; näm 2019: 277 triu 
dOng; nam 2020: 2.3 15 triu dông 

- Np ngân sách Nba nuác: Näm 2018: 97 triu dOng; näm 2019: 180 
triu dOng; näm 2020: 136 triu dông 

MOT sO Cifi TIEU HOAT BONG SXKD CUA DOANH NGHIEP 
TT Chi tiêu BVT Näm 2018 Nãm 2019 Närn 2020 

1 Sãnphârnsãnxuâtchüyêu ha 40.853,81 45.901,39 45.750,65 
2 Tngdoanhthu Tdong 38,93 42,20 42,22 



3 Lçi nhun tru'âc thud T dng 1,18 0,27 2,31 
4 Np ngân sách (bao gôm 

Ca thuê VAT duçic khâu 
trir) 

T' dng 0,09 0,18 0,13 

5 Kim ngtch xuât khâu USD 0 0 
6 SánphmdjchvitcôngIch Ha 40.853,81 45.901,39 45.750,65 
7 K hoich du tu phát trin T' dng 0 0 0 

- Nguón ngán sách ]3 dng 0 0 0 
- Nguôn vn vay T dng 0 0 0 
- Von khOc 1 dng 0 0 0 

8 Tngséi1aodng NgiRi 158 186 186 
9 Tngqutien1uang T'dng 11,69 13,14 14,496 

- Quylucrng quán lj Tj) dng 1,57 1,37 1,497 
-QujYlu'o'nglaod5ng T5'dng 10,12 11,77 12,999 
b. NhI&ig thun lcri và khó khàn 
- Thuân lo'i: 
+ Co duçc sr quan tam chi dio kjp thôi cüa U ban nhân dan tinh, Dâng 

üy khôi Doanh nghip; sir chñ dng phôi hçrp chat chë cña chInh quyên dja 
phuo'ng các cap huyn, xã trên da bàn cng vâi do là sir no 1irc, khàc phiic 
nhUng khó khän cüa tp the CB, CNV, NILD nên dA phát huy hiu qua trong vic 
quân 1, khai thác, bâo v các cong trInh thüy 1çi trên dja bàn tinh 

+ Sir thông nhât cüa Ban lãnh dto Cong ty trong vic lAnh do, chi dao, 
diêu hành tot mçi nhim vii san xuât kinh doanh, không ngüng dôi mi cong tác 
lãnh do, chi dao,  nâng cao nghip vii trong cOng tác chuyên mon m các lap 
tp huân cho can bO cong nhân lao dng ye cOng tác quãn l khai thác cong trInh 
thüy 1çi; luôn barn sat co sa chi do sat sao, kjp thai. Ban Giám dOc Cong ty 
luôn thirc hin dung chirc näng, nhim v1i, quyên hin theo diing quy djnh pháp 
lut và diêu 1 Cong ty; cüng sir no hrc, quyêt tam cao cña CBNV, NLD trong 
nhU'ng näm qua, Cong ty luôn dugc dánh giá là don vj hoàn thành tOt nhim v1j 
duc giao. 

Ben ctnh nguôn kinh phi ho trçY s'r diing san phâm djch vii cong Ich thüy 
lçii, hang nãm Cong ty duqc ho trçy mt phân kinh phi khäc phic hu qua hn 
han và nguOn dr phOng ngân sách tinh dê thirc hin tu bô, nio vet và sua chüa, 
nâng cap các cong trInh tü do khàc phic kp thai duçic hu hông cong trInh thüy 
igi dOng thai tio them cOng an vic lam và thu nhp cho nguai lao dng toàn 
cong ty cüng nhu' vic lam cho lao dng thai v san có ti dja phuong. 

- Khó khän: 
+ Nhn thirc, thtrc vai trO và trách nhim cüa dti da sO nguai dan ye 

quàn l, khai thác, bão v cong trInh thüy lgi cOn nhiêu hn chê dn den: tInh 
trtng ngixai dan do rác, tir m& nuc, phá van diêu tiêt, phá ho.i cong trInh cOn 
din ra & mt so noi trong tinh; tInh trng lan chiêm hành lang an toàn cOng 
trInh con xáy ra nhiêu nhung chua có phuong an xà 1, giài quyêt. Ben cnh do 
các cOng trInh thüy lgi näm rài rác trên dja bàn tinh din tIch tuói, tiêu khOng tp 
trung, tuyên kênh tu&i dài gay khó khän cho don vj trong cOng tác quãn l, vn 
hành; cO cong trinh din tIch phc v1i tuâi lan hon so v&i din tIch thiêt kê gay 



ra tInh trng qua tãi cong trInh khO khän trong vic luân phiên nguOn nixOc; 
nhiêu cong trInh chua có kênh ni dông hotc kênh ni dông bang dat chua duçic 
kiên cô cüng gay khó khãn cho vic diêu tiêt nguôn nuâc phiic vit san xuât và 
that thoát nuc; cong trInh phài phitc v tui cho nhiêu loai cay trông thi diem 
và nhu câu tithi khác nhau gay khó khän cho cOng tác vtn hành, quân 1, khai 
thác. 

± Nguôn kinh phi ho tr sir ding san phâm djch vii cOng Ich thüy 1i hang 
näm cap cho dn v mi dt 86% kinh phi thrc hin, phân kinh phi con thiêu 
dugc bô sung vào các närn sau. Vic chm tré trong ho trçi kinh phi cling gay 
nhiêu khó khAn cho doanh nghip trong qua trInh thirc hin nhim vii. 

+ Do dãc diem dia hInh, dia chat, tinh chat dâu tu thüy lçii truóc day chua 
hoàn chinh h thông kênh mucing cOng trInh thüy igi thumg xuyên bj bôi lap täc 
nghen dOng chây. Các cong trInh thüy igi trên dja bàn tinh da so dugc xây dçrng 
trên 15 näm, cOng trInh bj xuOng cap nghiêm tr9ng, tiêm an nhiêu nguy ca gay 
mat an toàn nhung thiêu nguOn de dâu tu, nâng cap cong trInh cUng nhu không 
có nguOn dê thirc hin kiêm djnh dánh giá an toàn cOng trInh. H thông thiêt bj 
dóng m, 4n hành bj hu hông nhiêu và gp khó khán trong cOng tác si:ra chli'a, 
khàc phiic và thay the. Them vào do nhu câu tuâi tiir các cong trInh thüy igi vu't 
nàng luc thiêt kê ca câu cay trông, mua vu thuang xuyên biên dông mat kh 
nguôn kinh phi dê Cong ty dâu tu nâng cap, hoan thien he thông cOng trinh 
lçii gp nhieu khó khãn. Trong näm, Cong ty dã ducc chinh quyên dja phu 
quan tam h trci 18 000 triêu dông dê thuc hiên dâu tu sua chüa nâng cap 06 d ). 
an, tuy nhiên nguOn ho trg nay mi chi dáp rng dugc mt phân nhO nhu câu vOG%/ 
thuc te cua dan vi. 

+ Vic mi rng hott dng san xuât kinh doanh ra ngoài hoit dng cuii 
üng dch vii thüy igi cüa Cong ty cüng gp nhiêu khó khàn nhu: tO chrc, cá nhân 
sü diing nu'óc không thuc dOi tuçYng duçc h trg giá djch vii thüy igi nhu'ng 
khOng thçrc hin chi trà tiên nithc theo quy djnh cüa Chinh phü, thu tiic cap phép 
sir ding mt thoáng hO chra nuOi trông thüy san khó, phirc tp không thirc hin 
thrgc 

+ Vic thay dOi chInh sách lien quan den thüy igi nhung chua cóhung 
dn dOng b gay nhiêu khó khàn cho doanh nghip trong qua trInh triên khai 
thrc hiên. 

± Các tO chüc thüy nOng co s con mang tinh hInh thirc hoat dng khOng 
hiu qua, phó mc cho dan vj quân 1; thieu sr phOi hgp trong cOng tác tiêp 
nhtn phân phOi và sir dçing nuôc tuói mtt rung. Da sO các cOng trInh không có 
to chirc thüy nOng ca s, COng ty phài dam nhn toàn b h thOng chInh và h 
thOng ni dOng nên chi phi cho cOng tác quân 1 4n hành là rat 1n. 

+ Mt so din tich cay trông chua có bàn do giài thira, mc dü dà dugc 
COng ty triên khai k hgp dông cung rng nuc den h dung nuc và có xác 
nhn cüa chInh quyen dja phuang nhirng van chua dü co s d dugc thanh quyêt 
toán kinh phi h trg sIr diing san phâm djch vii cong Ich thüy igi gay ra rat nhiêu 
khó khãn cho dan vi. 

c. Miic tiêu và phuüng hu'ó'ngphát triên trong thô'i gian tó'i 



- Tiêp tçic n djnh và bn vüng xác djnh miic tiêu nhim v san xut kinh 
doanh chInh cüa Cong ty là quãn l và khai thác Cong trInh thüy lqi có hiu qua 
vri mvc  tiêu chInh dé dam bào cho vic cung 1rng nuOc tui, tiêu phiic vi san 
xuât nông nghip cüng nhu' sinh hot cüa ngithi dan trông tinh. Chü tr9ng day 
manh dâu tu rng dung khoa h9c, cong ngh trong lTnh virc quãn l, khai thác 
cong trInh thüy lgi nhãrn mc tiêu sir dctng tiêt kim và có hiu qua nguOn nrnc. 

- Day mnh khai thác da miic tiêu h thông các cong trInh thüy lqi diên 
hInh: phát triên mô hInh sü diing mt ho cht'ra nuOi trông thüy san, phát triên du 
ljch, cap nithc sinh hot, lien danh, lien kêt vói các don v, tO chrc, doanh 
nghip lien quan cung rng may móc, thiêt bj, vt tix nOng nghip gän vâi li ich, 
thu câu thiêt thirc cüa nhà nông, gop phân tIch circ trong vic thirc hin chrnmg 
trInh miic tiêu quOc gia ye xây dmg nOng thôn mói 

- Tiêp tVc  tfing biicc dôi mi cOng tác quàn l, nâng cao hiu qua, trách 
nhiêm, khaithác cOng trInh thüy lgi; 

- Thiêt 1p co chê quân l tài san dugc Nhà rnthc giao tot nhât; dam bão 
hn chê mirc hu hOng, xuông cap den mirc thâp nhât cüa h thông các cOng trInh 
thüy igi, phát huy tOi da náng 11rc phiic vi, hiu qua khai thác; 

- Thiêt 1p co chê, chInh sách dam bào Cong ty, hot dng hiu qua nhât, 
dOng thai to dng lirc khuyen khIch, thu hiit ngthi lao dng Co näng lirc, trInh 
d chuyên môn, nâng cao hiu suât và chat luqng cong vic; 

- Tang cu?ng cOng tác kiêm tra vic chap hành, thirc hin mçi chê d, ni 
quy, quy chê cüa Cong ty i cac don vj, chi nhánh trirc thuc. DLra hot dng cüa 
toàn Cong ty vào nê nêp, dam bâo hoàn thành kê hoch dugc giao. 

2. TInh hInh dãu tir tii các cong ty con 
Cong ty TNHH MTV Khai thác CTTL Däk NOng khOng Co cOng ty cOn. 
Trên day là báo cáo dánh giá ket qua thirc hin kê hoch san xuât kinh 

doanh 03 nãm gân nhât cüa Cong ty TNIHH MTV Khai thác CTTL Dk Nông. 
Vy, COng ty báo cáo de qu' So triên khai các cOng vic có lien quan./. 

No'i nhân: 
- Nhtx trên; 
- Chñ tich, KSV Cty; 
- Ban Giárn doe; 
- Lu'u: VT, KHTCCV 
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U T!CH 

UBND TfNH DAK NONG CONG HOA XA HQ! CHU NGHA VIT NAM 
CTY TNHH MTV KHAI THAC CTTL DAK NONG Doe lap - Tir do - Hanh phñc 

MST: 6400204746 
S: 54 /BC-KTTL 

BAO CÁO KET QUA THIIC HIN CAC NHIM VU CONG iCH NAM 2020 

Chi tiêu DVT K hoch Thtrc hin 
T I so väi 

KH 
(%) 

T 1 so vol 
cung k' 

nãm truo'c 

1. Khôi liicing, san krcng san phm dich vu cong Ich thiic hiên trong näm? ha 47.490,47 45.750,65 96,34% 99,67% 

2. Khi lucmg, san lucmg san ph.m, djch vçi cong Ich bj 1i, không dat  yêu 
cu? 

ha - 
- 

3. S lugng kin phãn hi v chit lixcmg san phm, djch vii cüa doanh 
nghip không dat  yêu c.u? 

kin - - 

4. Chi phi phát sinh lien quan dn cac san phm, djch vii cong Ich thirc 
hin trong näm 

Tr.d 43.948,86 39.905,58 90,80% 95,11% 

5. Kinh phi h trçi sü diing san ph.m djch vi cong Ich thüy lçii NSNN cAp 
bü trong nãm (bao gm cAp bñ cho näm 2016)  

Tr.d 43.948,86 42.167,52 95,9% 100,02% 

Noi nhân: 

- S KH&DT; 
- Chü tjch, KSV Cty; 
- Ban Giám dc; 

- Liru: VT, KHTC,1f 



Däk '.-; pçn ...9 iháng 3 näm 2021 
IJ,U T!CH 

tEVIiT THUIN 

No'i n/ian: 
- Si Kê hoach và dâu tu; 
- ChIt tich, KSV; 
- Ban Giám dôc; 
- Lu'u VT, KHTC 

UBND T]IN}I DAK NONG CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
CTY TNHH MTV KHAI THAC CTTL DAK NONG Doe 1p - Tir do - Hanh phüc  

T!NH HiNH THUC HIIN SAP XEP DOI MO! DOANH NGHP NAM 2020 

S 
TT 

TEN DOANH NGHIEP 
Glir 
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Thoáivôn 
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cong ho 
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duyt 

I 
CONG TV ME TRONG NHOM CONG 
TYMECONGTYCON 
Các cOng ty con do cong ty mc 
nãm gi 100% vn diu 1 (cap 2) 

2 
Cáccongtycondocongtyrnç 
nãm gill cô phn chi phôi 

3 Các cOng ty lien kt (cp 2) 
II Các cong TNHH MTV do NN lam chü so hüu 

Cong ty TNHH MTV Khai thác cong trInh 
thOylgi Dk NOng 

Stp 
xp 
dOi 
mói 

1003/QD-UBND 
ngày 09/7/20 14 
dUa UBND tinh 

Dk Nông 

100% 

gift 
nguyen 
cOng ty 

HH 
MTV 



UBND TINH DAK NONG CONG HOA XA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
CTY TNHH  MTV KHAI  THAC CTTL JJc 1p  - Tir do - Hnh phüc 

S: 5 /BC-KTTL Dk Nóng, ngày 2S tháng 3 nám 2021 

BAO CÁO CHE DQ TIEN LU'€NG, TIEN THU NG 
CUA DOANH NGHI1P 

KInh g1ri: S Kê hoach và Dâu tu 

Can cü Ngh djnh 81/201 5/ND-CP ngày 18/9/2015 cüa ChInh phü ye 
cong bô thông tin doanh nghip Nhà nuc; 

Cong ty TN}]IH MTV Khai thác cOng trInh thüy lçii Däk Nông báo cáo 
ch d tin luong tin thithng cüa doanh nghip näm 2020 nhu sau: 

1. ChInh sách tiên Iu'o'ng, tiên thirong cüa doanh nghip 
1.1. Nguyen täc xác dnh trã Itro'ng, thtr&ng cüa doanh nghip 
a. Nguyen tàc xác dinh trá lzing, thzthng dói vó'i ngzthi lao &ng 
- Tin 1uong trâ cho nguii lao dng phái theo nguyen the lam vic nào, 

giü chüc vi.i gI duçc trá luong theo cong vic và chüc viii do; khuyên khIch 
ngui lao dông có trInh d gn bó lâu dài vi Cong ty và hoàn tOt nhim v1i 

duqc giao; 
- Tin luong, tin thung trá cho ngui lao dng tuong rng khôi lu'çmg 

din tIch tui, tiêu, cp nuóc thirc hin và mirc d dóng gop cüa cá nhân tp th 
ngi.thi lao dng, dam bâo sr cOng bang minh bach  gifla tp the và cá nhân; 7CONC 

- Tin luong, tin thung trá cho ngui lao dng phii thuc váo qu' ti 
luong thirc hin, qu khen thuOng doanh nghip duçc xác dnh theo Quy dj  . KHH 

tai các Nghj djnh 51/2016/ND-CP ngày 13/6/2016; Nghj dinh so 91/2015/ND-' 
CP ngày 13/10/2015; Thông tu 178/2014/TT-BTC ngáy 26/11/2014 cüa Bô Tâi 
chInh. 

- Nghiêm cm hành vi sir dirng qu tin lmmg cüa ngui lao dng vào 
muc dich khác. 

b. Nguyen tác xác djnh trá luv'ng, thzthng, thu lao dói vó'i ngu'ô'i quán lj 
doanh nghip. 

- Tiên luong, tiên thuâng, thá lao dOi vi ngui quán 1 doanh nghip 
duçc xác dnh theo nguyen tc quy djnh tai  Ngh djnh sO 52/201 6/ND-CP ngày 
13/6/2016 cüa ChInh phü và ducic tách rôi qu5 tiên luong cüa nguOi lao dng 
trong Cong ty; 

- Tin luong, tin thuing trá cho ngui quán l doanh nghip phi thuc 
yào din tIch tui, tiêu, cp nithc thçrc hin hang nam và ket qua dánh giá xp 
'°ai hang näm cüa COng ty do UBND tinh quyêt djnh. 

1.2. Qu5 tiên luong ké hoch 
- Qu tiên luang ké hoach nam 2021 cüa ngui lao dng: 

15.256.93O.00Oding (Mu'ài lam tj', hai tram näm mu'o'i sáu triu, chin tram ba 
miroi nghIn dóng); 

- Qu5 tin luo'ng k hoach näm 2021 cüa ngtthi quán l doanh nghip: 
1.572.00O.00Odling (Mç5t , nam tram bay mu'o'i hai triu dóng,); 



1.3. ChInh sách phn phi tin ltro'ng, tin thirong thu lao cüa doanh 
nghip 

a. ChInh sách phán phi tién lu'o'ng, tiên thu'âng di v&i ngzthi lao d5ng 
- Can ci.ir k hoch san xut kinh doanh, Cong ty quy& djnh tam  üng mtrc 

85% qu5 tiên 1uang k hoach dé chi trâ hang tháng cho nguôi lao dng; 
- Can cü qu tiên luong thirc hin, Cong ty thirc hin trIch 1p qu dir 

phông d b sung vào qu5 tiên lirong nãm sau không vuçrt qua 17% qu9 ltrcrng 
thirc hin sau khi Co kiên thông nhãt cüa Ban chap hành Cong doàn. Qu tin 
lucrng thirc hin cOn iai  Cong ty thirc hin phân phôi trrc tiêp cho ngui lao 
dng duOi hInh thrc tháng luang 13. 

- Tin thuàng cüa nguii lao dng dugc trIch tü qu khen thiRrng cüa 
Cong ty theo quy djnh cüa ChInh phü, kt qua dánh giá xp loai doanh nghip 
hang nãm và thirc hin theo quy chê khen thu&ng cüa Cong ty. 

b. ChInh sách phán phó'i tin lwo'ng, tién thzthng, thu lao do'i vó'i ngzthi 
quán l doanh nghip 

- Can cü vào qu5' tiên luang, thu lao kê hoach cüa nguôi quãn l doanh 
nghip, hang tháng Cong ty thirc hin tam  l'rng 80% tiên luang, thu lao tim tInh 
cho tháng d chi trâ cho ngi.thi quân 1 doanh nghip; 20% cOn lai se ducc quy& 
toán chi trá sau khi có van ban phê duyt qu tiên hang thixc hin cüa S& Lao 
dng thuang binh xã hi tinh; 

- Qu5' tin thu&ng hang näm cüa ngi.thi quán l duçc thrc hin theo quy 
djnh tai  Nghj djnh 91/20151ND-CP ngày 13/10/2015 cüa ChInh phü v du tu 
vn Nba nrnc vào doanh nghip. Hang näm can cir vào kêt qua dánh giá xp 
loai doanh nghip và ban Giám dôc do UBND tinb Däk Nông dánh giá, Cong ty 
thirc hin trIch 90% d thithng cui näm cho nguñ quân l doanh nghip và 
10% cOn 'aj  ducrc 1p thành qui thung nhim kS'  dung dê thu&ng khi kt thüc 
nhim kS'  theo muc d hoàn thành nhim vii câ nhim kST cña tirng ngi.thi quân l 
doanh nghip. 

- Tiên hang, tiên thi.thng cüa Kiêm soát viên, Cong ty dtrgc xác djnh vâ 
chi trâ theo diing quy djnh cüa pháp 1utt Va huOng dn cüa tinh Dk NOng. 

2 Bao cao qu5 tiên luong, thu lao, tiên thuo'ng cüa doanh nghiêp 

s 
TT Chi tiêu Don vi tInh 

S báo cáo näm 2020 Qu Iuong 
K112021 

Kêhoch Thychién 

HiNG CONG TV DUQC XEP ii ii H 

TIEN LUNG Ncllcfl 
LAO DONG 

Lao dng NgiRi 190 172 197 

2 Mirc tin 1ung bInh quân 1.000/tháng 6,102 6,3 6,45 

Qutin1ucng Tr.dng 12.172 12.999 15.256,93 

Qu tin thung, phüc igi 
phân phi trirc tiêp cho NLD Tr.dng 

Thu nhp bInh quân 1.000/tháng 6,1 6,3 6,45 



o2O47 U U TICH 
 C;:. 

'/CONGT 
/1RAcH NHIE H 
' MT THAN 

* KHAITHACCO 

\ THUYLØI 

VEN  V G lAIN 

ci\.nA NO 

itEVIET THUiN 

III 
TIEN LUONG NG!f5I 
QUAN LV DOANH 
NGHIIP 

1 
So ngixxi lao dng quãn 1 
doanh nghip 

Ngui 6 5,83 6 

2 
Müc tin luong ccx ban bInh 
quân 

Tr.dng/thá 
n 

2 1,83 21,83 21,83 

3 Qu5tienhxong Tr.dông 1.572 1.497,35 1.572 

Mirc tin hrong bInh quân 
Tr.dng/thá 

n 
21,83 21,40 21,83 

3 Qu tin thrxng Triu dng 131 0 131 

4 Tin ththng, thu nhâp Tr.dng 

Müc thu nhp blnh quân cüa 
vienchircquãn1 

Tr.dông/ 
tháng 

23,65 21,40 23,47 

Trên day là báo cáo chê d tiên lucmg, tiên thithng cüa Cong ty TNHH 
MTV Khai thác cong trInh thüy lçri Däk NOng. Vy Cong ty báo cáo dê Qu S 
triên khai các cong vic có lien quan.!. 
No'i nhân: 
- Nhr trên; 
- Chti tjch, KSV; 
- Ban Giárn doe; 
- Liiu: VT, KHTC 

iU 
VfEN. 
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