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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc nâng bậc lương đối với Giám đốc Công ty TNHH  

một thành viên thuỷ lợi Bắc Sông Mã Thanh Hoá 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy 

định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty TNHH một 

thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

Căn cứ Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền 

lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty TNHH một thành viên 

do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên 

chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty TNHH một 

thành viên thủy lợi Bắc Sông Mã Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 5458/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của Chủ tịch 

UBDN tỉnh về việc xếp hạng Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Sông 

Mã Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Sông Mã tại 

Tờ trình số 411/TTr-BSM ngày 21/6/2022; của Sở Nội vụ tại Công văn số 

1617/SNV-TCBC ngày 27/7/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nâng bậc lương đối với ông Đặng Đình Tuấn, Giám đốc Công ty  

TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Sông Mã Thanh Hóa: 
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- Lương hiện hưởng: Bậc 1, hệ số 6,64, Công ty hạng I, hưởng từ ngày 

02/7/2019; 

- Được nâng lên: Bậc 2, hệ số 6,97, Công ty hạng I, kể từ ngày 02/7/2022. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Công ty 

TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Sông Mã Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan và ông Đặng Đình Tuấn chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                             
- Như Điều 2 QĐ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, THKH.                                                                         

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đầu Thanh Tùng 
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