
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH  QUANG  TR! D(Ic 1p - Tir do - Hnh phüc 

S:  .2349 /QD-UBND Quáng Trf, ngày  .J  tháng 8 nàni 2020 

QUYET DLNEI 
V vic nâng bc hro'ng thuô'ng xuyên di  vó'i ngirô'i quãn 1 cong ty 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TRI 

Can ci'Lu2t t chi'c chInh quyn djaphu'ong ngày 19/6/2015, 
Can cii' Nghj d/nh so 52/2016/ND-CT ngày 13/6/2016 cith C'hInh phi quy 

djnh ye tiên hing, thi lao, tiên thtthng doi vO'i ngw&i quán lj Cong ty TNHJ-I 
MTVdo Nhà nithc nãm giü' 100% vOn diêu l 

Can th Thông hr so 23/2005/ITLT-BLDTBXH-BTC ngày 31/8/2005 cia b5 
Lao d5n?  — Thu'crng binh và Xä hi, Bó Tài chInh hu'O'ng dan xêp hçing và xép 
hrnng dôi v&i thành viên chuyên trách Hôi dóng quán trj, TOng giám dôc, Giám 
dôc, Phó TOng giám ã'Oc, Ké toán trithng cOng ty nhà nuc; 

Can c& Thông ttr sO 27/2016/Trr-BLDTBXH ngây 01/9/2016 cüa B.5 Lao 
dng -' Thwo'ng binh và Xä h5i ye hu'ó'ng dan thy'c hin chê d$ tiên iuv'ng, tith 
lao, tién thu'thg dOivO'i ngwài quán lj cOng ty trách nhim hfru hgn ,n5t thành 
viên do Nhà rnr&c nám gii- 100% vOn diêu l 

Can th Quy dinh sO 09-QDi/TU ngày 2 0/4/2018 cia Tinh üy Quáng Trj ye 

phOn cap quán lj can b5; 
Xét dé nghj cia Giám dOc SO' N5i vy tgi TO' trInh so 495/TTr-SNV ngày 

05/8/2020. 
QUYET DNll: 

Diu 1. Nâng bc lwmg thithng xuyên di vói ông Nguyn Xuân Mmli. 
Chüc viii, dan vj cong tác: Tong Giám doe Cong ty TM-JR mt thành viên 

Lam nghip Ben Hái. 
Ttir bc 1, h so 6,64 len bc 2, h so 6,97, chirc danh Tong Giám dOc Cong 

tyhngI. 
Thai diem huâng bc hang mOi ké tlr ngày 18/10/20 16. 

P P A A' 'P A Dieu 2. Chanh Van phong UBND tinh, Giam doc Sa Nçi v'i, Giam doe Sa 
LDTB&XH, Chü tjch HOi  dông thãnh viên, Giám doe Cong ty TNTIH MTV 
Lam nghip Ben Hãi, Thu tnrO'ng cac co quan lien quan và ông Nguyen Xuân 
Minh chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. - 

No'i n1,n: 
- NIu.r Dieu 2; 
- S Ni vu (02 bàn); 
-CtyTNHH MTV 
Lam nghip Ben Hãi; 
-LuuVT,NC. 
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