
          

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 
Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đồng Nai, ngày       tháng  6  năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai ban 

hành kèm theo Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 19/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của 

Chính phủ về 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 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của 

Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, 

tài sản tại doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP 

ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 

năm 2015 của Chính phủ và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 

2018 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp; 

Căn cứ Quy định số 02-QĐ/TU ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý; 
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Theo đề nghị của Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một 

thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai tại Tờ trình số 05/TTr-KTTL-

HĐTV ngày 28 tháng 4 năm 2022 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 

2356/SNV-TCCQ ngày 27 tháng 6 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đồng 

Nai ban hành kèm theo Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 

2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 18 như sau:  

“3. Tốt nghiệp đại học, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản 

trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề hoạt động của doanh nghiệp, có 

trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Chủ tịch Hội đồng thành viên phải 

có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp 

thuộc ngành, nghề kinh doanh chính hoặc ngành, nghề có liên quan đến ngành 

kinh doanh chính của Công ty.” 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 18 như sau:  

“8. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy và theo quy định của pháp luật về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên do nhà nước làm chủ sở hữu.” 

Điều 2. Điều khoản thi hành  

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

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Ban Chỉ đạo Đổi 

mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh; Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai và Thủ trưởng 

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

 
 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Chánh, các Phó VP UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;  

- Lưu: VT, KTNS, KGVX. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 
Võ Tấn Đức  
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