2. Đối tượng áp dụng: Người lao động, người quản lý doanh nghiệp tham gia
thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công; doanh nghiệp, cơ quan, t ch c, cá nhân
c liên quan đ n việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quy t định giá, đơn giá
sản phẩm, dịch vụ công và thanh toán kinh phí thực hiện sản phẩm, dịch vụ công.
Điều 2. 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:
1. Hệ số 0,7 đối với địa bàn: thành phố Ngã Bảy, thành phố Vị Thanh,
huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A.
2. Hệ số 0,5 đối với địa bàn: thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ, huyện
Phụng Hiệp, huyện Vị Thủy.
Điều 3. Quy t định này c hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 năm 2021.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở, Thủ trưởng
cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố;
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và t ch c, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quy t định này.
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