
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:            /QĐ-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày        tháng 11 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Công ty trách nhiệm  

hữu hạn một thành viên Tài nguyên và Môi trường miền Nam 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, 

cơ quan ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 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 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của 

Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công 

ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân 

chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo; 

Căn cứ Quyết định số 2188/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 7 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và 

hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài nguyên và Môi 

trường miền Nam; đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 2986/QĐ-

BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2018; 

Xét nhu cầu công tác và năng lực, phẩm chất của cán bộ; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Bổ nhiệm ông Đào Đức Hưởng, Phó Tổng giám đốc Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên Tài nguyên và Môi trường miền Nam giữ chức 

Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài nguyên và Môi trường 

miền Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019. 

Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019. 



Điều 2. Ông Đào Đức Hưởng được hưởng lương bậc 1/2 Chủ tịch Công ty 

chuyên trách Công ty hạng I, hệ số 6,97 và các chế độ khác theo quy định hiện 

hành của Nhà nước. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, 

Tổ chức cán bộ; Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài 

nguyên và Môi trường miền Nam; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và ông 

Đào Đức Hưởng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng; 

- Các Bộ: Tài chính,  
  Lao động-Thương binh và Xã hội; 

- Ban Cán sự đảng Bộ; 

- Đảng ủy Bộ; 

- Đảng ủy Khối cơ sở Bộ tại 
  thành phố Hồ Chí Minh; 

- Công đoàn Bộ,  

  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ,  
  Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ; 

- Lưu: VT, TCCB, HSNS.ĐT(65). 

 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Hồng Hà 
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