
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày      tháng      năm 2021 
  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Thủy, giữ chức Chủ tịch Hội đồng 

thành viên Công ty TNHH một thành viên Sông Chu 

 

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 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 

về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp;  

Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 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 Thanh Hóa quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND 

tỉnh ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, 

miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 483/TTr-SNV ngày      

04/6/2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lê Văn Thủy, Thành viên Hội đồng thành viên, 

Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sông Chu, giữ chức vụ Chủ tịch 

Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Sông Chu. 

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Công ty 

TNHH một thành viên Sông Chu; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và 

ông Lê Văn Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:   
- Như Điều 3 Quyết định; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Lưu VT, THKH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Đỗ Minh Tuấn 
 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-10T14:29:16+0700
	HÀ NỘI
	Đỗ Minh Tuấn<tuandm@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2021-06-10T14:46:15+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2021-06-10T14:46:27+0700


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2021-06-10T14:59:02+0700




