
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
T!NH QUANG TR! Dc1p-Tiydo-Hinh phüc 

S6:  J3RO  /QD-UBND QuOng Trj, ngày tháng 8 nàm 2020 

QUYET DiNH 
V vic nâng bc Jung thtrông xuyên di  vol ngtrôl quán 1 cong ty 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TRI 

Can thLu4t td chic chInh quyn djaphu'ong ngày 19/6/2015; 
Can c& Nghj djnh sO 52/2016/ND-CPngày 13/6/2016 cüa C'hInh phü quy 

djnh ye tiên luv'ng, thl lao, tiên thithng dOi vài ngu'&i quán lj. ('Ong ty TNHLI 
MTVdo Nhà nu'ác näm giui 100% vOn diéu l; 

can ct Thong tu' sO 23/2005/TTLT-BLDTBXH-BTC ngày 31/8/2005 cia b 
Lao d5ng — Thuong binh và Xã h5i, B3 Tài chmnh hu'&ng dan xêp hgng và xêp 
lwctng dOi vói thành viên chuyên trách H5i dông quán trj, TOng giám dóc, Giám 
dôc, Phó TOng giám dóc, Ké toán trirOng cOng ty nhà nu'&c; 

àn c& Thông ttr sO 27/2016/TT-BLDTBXH ngày 01/9/2016 cüa Bç5 Lao 
d5ng - Thu'crng binh và Xâ hçi ye hu'O'ng dan thyc hin ché dç5 tiên lwong, tith 
lao, tiên thtthng dOivài ngtrài quán l,i cOng ty trách nhiém hifu hin mç5t thành 
viên do N/ia nithc nám giü 100% vOn diéu l; 

Can cii' Quy djnh sO 09-QDi/TU ngày 2 0/4/2018 cia Tin/i zy Quáng Trj ye 
phán cap quOn l can bó, 

Xét dé nghj cüa Giám dOc SO' Ni vy tgi TO' trinh sO 495/TTr-SNV ngày 
05/8/2 020. 

QUYET JJ!NH: 
Iiu 1. Nâng bc lucmg thumg xuyên dôi vri ông Hoãng Ngçc Thãnh. 
Chirc v, don vj Cong tác: Chü tjch Hôi dông thânh viên Cong ty TNHH 

mt thành viên Lam nghip Ben Hái. 
Tr bâc 1, he so 6,97 len bc 2, h sO 7,30, chirc danh ChO tjch Hi dOng 

thành viên Cong ty hang I. 
Thai diem hithng bc Iucing mói kê tü' ngày 08/12/20 17. 
Diu 2. Chánh Van phông UBND tinh, Giám dOc S Ni v, Giám dOc S& 

LDTB&XH, Chü tjch Hi dOng thành viên, Giám doe Cong ty TNHH MTV 
Lam nghip Ben Hâi, Thu tnthng các co quan lien quan và Ong Hoàng Ng9c 
Thành chju trách nhim thi hánh Quyêt djnh này./i  

Noi ,,Jth,i: 
-Nhi.r Dieu2; 
- Sà Ni vu (02 bàn); 
-CtyTNHHMTV 
Lam nghip Ben Hal; 
- Liru VT, NC.ly 
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