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D-UBND Quáng Nam, ngàyo'/f'tháng 5 nám 2021 

QUYET DJNH 
Vê viêc bi nhiêm cán bô 

CONG VAN DEN 
..... 
........kc-i 

ct.. 

— ) &-tL'; Can th Lut T chtc chinh quyn dfa phwcing ngày 19/6/2015, Ludt tha "
' doi, bó sung m7 so diêu cia Luçt TO chi'c GhInh phá và Lut TO' ch&c chInh 

uyên djaphu'o'ng ngày 22/11/2019, 

— j-  C'àn th Lut Doanh nghip ngày 26/11/20]4, 

7' Jän th Nghj djnh s 159/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 cia GhInh phz v quán 
hguOi gilt' chic danh, ch&c vy và dcii din phân vOn nhà nicàc ti doanh nghip, 

Can th Quyet djnh sO' 12/20]8/QD-UBND ngày 22/11/2018 cia UBND ti'nh 
Quáng Nam ban hành quy dinh ye quán lj can bó, cOng cht'cc, lao d5ng hçip dOng 
trong cc' quan hành chInh nhà nzthc và ngu'&i quán lj doanh nghip do nhà nithc 
lam chi th hfru thu5c UBND tinh Quáng Nam; 

án th Quyé't cl/nh sd 2395/QD.-UBND ngày 05/7/2016 cia UBND tinh 
'	 Quáng Nam phê duyt £Jiêu l tO chic và hoit dç5ng cia Ong ty TNHH mt thanh 

viên Khai thác thiy lçii QuOng Nam; 

Theo d ngh/ cia COng ty TNHH mç5t thânh viên Khai thác thiy lçti QuOng 
Nam tçti T& trInh sO 845/TTr-CT ngây 22/4/202]; SO' NOng nghip và Phát triên 
nOng thOnti TO' trinh sO 131/TTr-SNN&PTNT ngày 23/4/2021 và SO' Nç5i vy tçii 
TO' trinh sO 904/TTr-SNV ngày 29/4/202 1. 

QUYET DINH: 

Diu 1. B nhim cO thyi hn ông Nguyn Van Dn, Phó Giám dc Cong ty 
TNHH mt thành viên Khai thác thüy 1çi Quãng Nam, git chirc vi Thành viên 
HOi dng thành viên Cong ty TNHH mt thành viên Khai thác thñy 1i Quãng 
Nam, kê tü ngày 05/5/2021. 

Diêu 2. Lucing va các khoãn phii chp khác cua ông Nguyn Van Dn duçc 
thirc hin theo quy djnh hin hành cüa Nhà nuâc. 

Diu 3. Chánh Van phOng UBND tinh, Giám dc các Si: Ni vi, Nông 
nghip và Phát triên nông thon; Cong ty TNHH mt thânh viên Khai thác thüy 1çi 
Quáng Nam, Thu tnrOng các Ca quan, dcm vi có lien quan và ông Nguyen Van Den 
can ctr Quyêt dinh thi hànhJ. 

Noi nhân: U TJCH 
-NhuDiêu3; 
- Chü tich,  các PCT UBND tinh; 
- Ban To chirc Tinh üy; 
- CPVP; 
- Liiu: VT, NC. 
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