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QUYET D!NH 
Xp hing cong ty Mi vói Cong ty trách nhim hiiu hin 

M9t thanh vien Xo so kien thiet Quang Tn 

UY BAN NHAN DAN T!NH QUANG TR! 

C'án ciLut i'd chic chInh quyn djaphucmg ngày 19/6/2015; 

can czNghi djnh sd 52/2016/ND-CP ngày 13/6/2016 cza chInhphz quy 
djnh tiên hro'ng, thu lao, tiên thzthng dói vol ngwOi quán ljc6ng ty trách nhim 
ht?u hgn mç3t thành viên do Nhà nzthc nám giI 100% von diêu lc 

Can ci Thông tir Lien tjch sd 23/2005/TTLT-BLDTBXH-BTC ngày 
31/8/2005 ciaB Lao dng- Thitong binh và Xâ hi - Bó Tài chInh htróng dan 
xep hgng và xep hrong dói vo'i thành vien chuyên trách Hi dóng quán trj, Tong 
giám dôc, Giám dôc, Phó Tong giám dóc, PhO Giám dôc, Kê toán tru-Ong cOng 
ty nhà nwO'c; 

Gán ci C!ong  van sd 4401/BTC'-TGNH ngày 05/4/2011 cüa Bç5 Tài chInh 
ye vic hwO'ng dan xêp hgng doanh nghip kinh doanh xO so;  Cong van so 
1 159/LDTBXH-LDTL ngày 18/4/2011 Bó Lao dng-Thu-o'ng b inh và Xd h5i ye 
vic tiêu chuán xep hgng doanh nghifr 

Xét d nghj cza SO' Lao dng - Thicang binh và Xd h3i tgi Cong van sd 
1218/SLDTBXH-LDVLATLD ngày 06/7/2020 và Biên bàn cza To thâm d/nh lien 
ngành: SO Lao dng - Thuvng binh và Xã hç3i, SO Tài chInh, SO Nói vi, Van 
phOng UBND tinh. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Xp cong ty hang I! (hai) di vói Cong ty trách nhim hu hn 
Mt thành vién X s kin thi& Quãng Trj. 

Thii gian giü hang là 03 näm, k tü ngày quyt dnh có hiu hrc. 

Diu 2. Chü tjch và Giám dc Cong ty trách nhim hüu hn Mt thành 
viên X s kin thit Quàng Trj eó trách nhim thirc hin ch d tin lucing, thu 
lao theo các quy djnh hin hành cüa Nba nuâc di vâi các chirc danh trong cOng ty. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tr ngày k3 ban hành. 
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VöVàn Htrng 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các S&: Lao dng- Thrnng binh 
va Xâ hôi, Tài chInh, Ni vu, Thu trrnng các Co quan lien quan, Chü tjch và 
Giám dc Cong ty trách nhim hUu hn Mt thãnh vién X s kin thit Quãng 
Trj chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!. 

No'i nhân: 
-NhirDiêu3; 
- ChCi tjch, các PCT; 
- CVP, PVP; 
- Luu VT, TMT, VXT. 
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