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xi m¨ng vµ x©y dùng Qu¶ng Ninh 

 
Sè: 112A/Q§-H§QT 

Céng hoµ x·  héi chñ nghÜa viÖt nam 
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

 
H¹ Long, ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2015 

 
quyÕt ®Þnh  

" v/v Th«i gi÷ chøc vô Phó Tổng Giám đốc Công ty " 
 

héi ®ång qu¶n trÞ 
c«ng ty cæ phÇn xi m¨ng vµ x©y dùng qu¶ng ninh  

 
- C¨n cø  §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng vµ X©y 

dùng Qu¶ng Ninh ®îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua ngµy 21/10/2007 vµ néi 
dung söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña §iÒu lÖ ®· ®îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng 
qua ngµy 26/04/2015; 

- C¨n cø ®¬n xin nghØ hu ®Ò ngµy 14/10/2015 cña ¤ng Phan Ng« Chø – Phã 
Tæng gi¸m ®èc C«ng ty; 

- C¨n cø biªn b¶n gi¸m ®Þnh kh¶ n¨ng lao ®éng ngµy 11/11/2015 cña Héi ®ång 
gi¸m ®Þnh y khoa tØnh Qu¶ng Ninh; 

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè: 531/Q§-TCHC ngµy 15/11/2015 cña Tæng gi¸m ®èc 
C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng vµ X©y dùng Qu¶ng Ninh vÒ viÖc nghØ viÖc ®Ó hëng chÕ 
®é B¶o hiÓm x· héi; 

- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị C«ng ty Cæ 
phÇn Xi m¨ng vµ X©y dùng Qu¶ng Ninh. 

quyÕt ®Þnh 

§iÒu 1: QuyÕt ®Þnh Ông Phan Ngô Chứ thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc 
C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng vµ X©y dùng Qu¶ng Ninh kÓ tõ ngµy 01/12/2015, ®Ó 
hëng chÕ ®é hu trÝ theo quy ®Þnh. 

§iÒu 2: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

§iÒu 3: C¸c ¤ng (bµ)Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty, thµnh viªn Ban 
kiÓm so¸t, Tæng gi¸m ®èc, c¸c Phã Tæng gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng C«ng ty, Gi¸m 
®èc c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, Trëng c¸c phßng ban nghiÖp vô C«ng ty vµ c¸ nh©n cã 
liªn quan c¨n cø QuyÕt ®Þnh thi hµnh. /. 

N¬i nhËn:                                                                        
- H§QT,BKS C«ng ty;                                                         
- TT §U, TTC§ C«ng ty; 
- TG§, c¸c PTG§ C«ng ty; 
- Nh ®iÒu 2 (T/h); 
- Lu TKH§QT, PTCHC, VP. 
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