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QUYET D!NH
V vic xêp 1oi doanh 'nghip; xêp Io,i kêt qua hoit dng cüa Ngirô'i
quãn 1 doanh nghip nãm 2019 cOa các Cong ty TNHH MTV do Nhà
gill' 100% von diêu 1 thuc UBND tinh Quãng Nam quãn 1
1c0NGVAU?1

UY BAN NHAN DAN TNH QUANC NAM
Can cá Lut To chic chInh quyn dja phztcing ngày 19/6/2015,' Luát
dôi, bó sung mt so diêu cia Luat To ch&c ChInh phi và Lut To cht'c
chinh quyen d,iaphzzo'ng ngay 22/11/2019,'
e- 1f- -'
Can ct Nghf djnh so 87/2015/ND-CP ngày 06/10/2015 ca ChInh phi
ye giárn sat dáu tu' vOn Nhà nithc vào doanh nghip, giOm sat tài chInh, dOn/i
AO
giO hiu quO hogt d5ng và cOng khai thOng tin tOi chInh dOi vài doanh nghip
-*
do Nhà nu'ó'c lam Chi sO' hiu vO doanh nghip CO vOn NhO nithc;
Can cz' Nghj djnh sO 97/2015/ND- C? ngày 19/10/2015 cza Ch inh Phu
ye quOn lj nglr&i git' chic dank chz'c vy t?i doanh nghip là cOng trOch
nhim hüu hQn mt thành viên mO N/ia nu'óc nàm giQ' 100% vOn diéu l.
Can ct ThOng tu s 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 ca B.O Thi
chInh hztO'ng dan mt sO ni dung ca Nghf djnh so 87/2015/ND-CP ngày
06/10/2015 crChInh p/ni ye giOm sat dOu tu' vOn N/ia nu'âc vOo doanh
nghip, giOm st 1ài chInh, dOnh giá hiu qua hogt dng vO cOng khai thOng
tin tOi chIn/i doy&i doanh nghip do NhO nu'àc lam Chi sO' hiru vO doanh
nghip cO von N/ia nithc;
Theo dé nghj cz.a Sà TOi chInh tgi TO' trInh sO 298/TTr-STC ngOy
2 5/8/2020.
QUYET D!NH:
Diêu 1. Xêp loai doanh ng1iip; xêp 1oti kêt qua hot dng cüa Ngi.thi
quán 1 doanh nghip närn 2019 cüa các Cong ty TNHI-1 MTV do Nhà nu'c
narn giU 100% von diêu 1 thuc UBND tinh Quãng Nam quán !', nhu' sau:
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Cong ty TNHH MTV XÔ
so kiOn thiêt Quãng Narn
Cong ty TN1-IH MTV Khai
thãc thüy igi Quãng Nam
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Xêp loai ngLrôi quãn 1 doanh ngh 'cp
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Hoàn thành tot

A

Hoàn thành tt nhiêm vu

A

Chü tjch HDTV: Hoãn thành tt nhiëi I VU,
Phó Giárn dc 'Ong ty:
-F Thành viên HDTV
1-bàn thành nhirn vu;
+ Phó Giárn dc Cong ty: Hoàn thành ii1 i'ni vu:
-I- K toán tru1ng: Hoàn thànhtÔtnhi1T I VI,I.
-F
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COng ty TNHII MTV Phát
triên h tAng Khu cong
nghip Chu Lai

iêm vu
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'Diêu 2. To chüc thc hin
Cu
1. Chü tjch Hi dng thành viên hoc Giám dc các Cong ty can
Quyêt djnh kêt qua xép 1oi doanh nghip; xêp 1oi kêt qua hot dng cüa
Ngu?i quán 1' doanh nghip näm 2019 ti Diêu 1, dê thrc hin chi trá tiên
nghip
.lucing, tiên thuâng và các quyên igi khác cho Ngi.thi quán 1 doanh
theo quy djnh hin hành.
2. S& Tài chmnh chju trách nhim theo dOi, hi.róng dan, giám sat cac
Công ty thirc hin chi trâ các ché d cho Nguñ quàn 1 doanh nghip và
ngui lao dng theo quy djnh.
Diu 3. Chánh Van phóng UBND tinh, Trrning Ban Quãn l Khu kinh
ts, Ni vii, Lao
té ma Chu Lai, Giám dôc các S&: Tài.chinh, Kê hoch và ?au
dng - Thiio'ng binh và Xä hi, Nông nghip và Phát triên nOng thôn, Giám
dc các COng ty TNHH mt thành viên: Xô so kiên thiêt Quâng Nam, Khai
thác thüy lçri Quãng Nam, Phát triên h tang Khu cong nghip Chu Lai và thu
truâng cc quan lien quan chju trách nhirn thi hành quyêt djnh nay.
Quyt djnh nay có hiu lirc k tr ngày
Noi nhln:
- Niur diêu 3;
- B Tài chInh (b/c);
- CT, các. PCT UBND tinh;
-CPVP;
- LLru: VT, TH, KTh, NC, KTTH.
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