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CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VI1T NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

Quáng Tn, ngày  Ae  tháng 8 iiàm 2020 

QUYET D!NH 
V vic nãng bc luong thu'ông xuyên di  vói ngu'ô'i quãn 1' cong ty 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN TNH QUANG TRI 

Can cii' Lut td chic chInh quyn diaphirong ngày 19/6/2015; 
Can ci Nghj djnh so 52/2016/ND-C'Pngày 13/6/2016 cüa Chhih phi quy 

djnh ye tiên luring, thI lao, tiên thu'ông dôi v&i ngwài quán l Cong ty TNHH 
MTVdo N/ia nu'&c nám giü' 100% von diêu lç 

Can ci Thông tu so 23/2005/TTLT-BLDTBXH-BTC ngày 31/8/2005 cia bô 
Lao d3ng — Thirnng binh và Xâ hói, B Tài chIn/i hithng dan xêp hong và xêp 
hicing dOi vài than/i viên chuyên trách Hi5i dOng quán tn, TOng giám dOc, Giá,n 
dOc, Phó Tong giám dOe, Kê toán tru'àng cOng ty nhà nufc; 

Can ci Thông tu' sO 27/2016/TT-BLDTBXJJ ngày 01/9/2016 cüa B5 Lao 
d5ng - Thu'cing binh và Xã h5i ye hu'óng dan thc hin chê do tiên lu'cing, thu 
lao, tiên thithng dOivái ngirài quán lj cOng ty trách nhim hfru hgn m5t thành 
viên do Nhà nu&c nám g1e7' 100% vOn diêu l 

Thy'c hin Quy a'jnh so 09-QDi/TU ngày 2 0/4/2018 cüa Tin/i iy Quáng Tn 
vêphán cap quán lj can b5; 

Xét dé nghj cüa Giám dOc S& Nç5i vy tgi TO' trInh sO 495/TTr-SNV ngOy 
05/8/2020. 

QUYET DINH: 
Diu 1. Nâng bc Ii.rong thi.r&ng xuyên dôi vi ông Nguyn Hông Thai. 
Chrc vi, dn vj cong tác: Chü tjch Hi dOng thành viên kiêm Giám dôc 

Cong ty TNT-JR mtthành viên Lam nghip Dithng 9. 
Tü bc 1, h so 6,31 len bc 2, h so 6,64, chüc danh Chü tjch Hi dông 

thành vién Cong ty hang II. 
Th&i diem hring bc h.ro'ng mâi kê t1r ngày 11/3/2019. 

Diêu 2. Chánh Van phOng UBND tinh, Giám doe S& Ni vii, Giám dOe S& 
LDTB&XH, Chü tjch Hi dOng thành viên, Giárn doe Cong ty TN}H-I MTV 
Lam nghip Di.r&ng 9, Thu tnräng cac ca quan lien quan và ông Nguyen Hông 
Thai chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nãy./.6' 

No'i n/ian: 
- Nirn Diêu 2; 
- S& Nii vu (02 bàn); 
- Cty TNHH MTV 
Lam nghip Duang 9; 
-Liru VT, NC. 
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