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QUYẾT ĐỊNH
Về việc Sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý và sử dụng các Quỹ
áp dụng trong EVNNPT
TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của EVNNPT ban hành kèm theo Quyết
định số 186/QĐ-EVN ngày 11/10/2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện
lực Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc
gia (EVNNPT) ban hành kèm theo Quyết định số 284/QĐ-EVN ngày 18/10/2018
của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
Căn cứ Quy định quản lý và sử dụng các Quỹ áp dụng trong EVNNPT ban
hành kèm theo Quyết định số 0867/QĐ-EVNNPT ngày 25/5/2018 của EVNNPT;
Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-EVN ngày 27/4/2020 của Hội đồng thành viên
Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc bổ sung nội dung trong Quy chế tài chính của
EVNNPT;
Căn cứ văn bản số 156/EVNNPT-HĐTV ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Hội
đồng thành viên EVNNPT về việc sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý và sử dụng
các Quỹ áp dụng trong EVNNPT;
Theo đề nghị của Kế toán trưởng, Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 tại Quy định
quản lý và sử dụng các Quỹ áp dụng trong EVNNPT ban hành kèm theo Quyết
định số 0867/QĐ-EVNNPT ngày 25/5/2018 của EVNNPT như sau:
Điều 6. Quỹ Khen thưởng của EVNNPT.
Khoản 4 Điều 6: Sửa “Quỹ Khen thưởng của EVNNPT được phân bổ như
sau” thành: Quỹ Khen Thưởng của EVNNPT sau khi trích 2% nộp về Quỹ khen
thưởng Tập trung của EVN được phân bổ như sau:
- Trích 50% vào Quỹ Khen thưởng Tập trung của EVNNPT.
- Trích 50% còn lại để phân phối cho các đơn vị, theo chỉ tiêu: Hệ số
thành tích đóng góp của từng đơn vị; lao động thực tế bình quân năm; hệ số lương
cấp bậc thực tế bình quân.
Điều 7. Quỹ Phúc lợi của EVNNPT.
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Khoản 2 Điều 7: Sửa “Quỹ Phúc lợi của EVNNPT được phân bổ như sau”
thành: Quỹ Phúc lợi của EVNNPT sau khi trừ các khoản chi chung cho CBCNV
toàn EVNNPT vào dịp các ngày lễ, tết, mừng tuổi đầu năm, hỗ trợ người lao động
nghỉ hưu trước tuổi ,... theo Quyết định của Tổng giám đốc EVNNPT số còn lại
được phân bổ như sau:
- Trích 50% Quỹ phúc lợi Tập trung của EVNNPT.
- Trích 50% phân phối cho các đơn vị, theo chỉ tiêu: Lao động thực tế,
bình quân năm; hệ số lương cấp bậc thực tế bình quân.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Phó Tổng giám
đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban EVNNPT, Giám đốc các
đơn vị trực thuộc EVNNPT chịu trách nhiệm thi hành theo Quyết định này./.
Nơi nhận:

TỔNG GIÁM ĐỐC

- Như điều 2;
- HĐTV (để b/c);
- KSVPTC;
- VPĐU, CĐ, ĐTN EVNNPT;
- Lưu: VT, TCNS, TCKT.

Nguyễn Tuấn Tùng
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