
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:14/2019/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày   09   tháng  9  năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, cho từ chức, miễn 

nhiệm và quy hoạch đối với người quản lý doanh nghiệp, trưởng phòng,  

phó trưởng phòng và tương đương thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn  

Một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ  

thuộc UBND tỉnh Quảng Nam 
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Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Luật Kế toán ngày 20/11/2015; 

Căn cứ Nghị định số 19/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ ban 

hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước 

làm chủ sở hữu; 

Căn cứ Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về 

quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP  ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật kế toán; 

Căn cứ Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về 
thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1431/TTr-SNV ngày 
12/7/2019 và Báo cáo số 1640/BC-SNV ngày 07/8/2019. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về điều kiện, tiêu 

chuẩn bổ nhiệm, cho từ chức, miễn nhiệm và quy hoạch đối với người quản lý 

doanh nghiệp, trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn Một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND 

tỉnh Quảng Nam. 
 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2019. 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=24/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=319/TTr-SNV&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, 

ngành; các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ thuộc UBND tỉnh Quảng Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                           
 - Như Điều 3;                                                                        

 - Bộ Nội vụ (b/c); 

 - Văn phòng Chính phủ (b/c); 

 - Bộ Tư pháp (Cục KTVBPPL); 

 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c); 

 - TT. HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; 

 - Ban Tổ chức Tỉnh ủy;   

 - Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam;                                            

 - CPVP;     

 - Các Công ty TNHH MTV: Xổ số kiến thiết 

Quảng Nam, Khai thác thủy lợi Quảng Nam,  

Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai;                                 

  - Công báo tỉnh;  

  - Lưu: VT, KTTH, TH, NC 
G:\Dropbox\2019.VanAnh\So Noi vu\Cán bộ\Quy định bổ nhiệm 

 trong DN\SNV trình lại 03.9.2019\Quyết-định-ban-hành.doc 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
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Đinh Văn Thu 

 


	loai_1
	loai_1_name
	dieu_1
	dieu_1_name
	dieu_2
	dieu_3

		2019-09-10T07:44:50+0700
	Việt Nam
	Đinh Văn Thu<pctdinhvanthu-quangnam@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2019-09-10T07:45:02+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam<ubnd@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




