CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 14 tháng 11 năm 2016

Số: 216/2016/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH
V/v Bổ nhiệm Giám đốc kinh doanh phụ trách kênh tiêu thụ khách hàng công nghiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA
−

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600495818 – Công ty CP Đường Biên
Hòa;

−

Căn cứ Quy trình bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái
CBCNV;

−

Căn cứ Nghị quyết số 354/2015/NQ-HĐQT ngày 13/10/2015 v/v ban hành hệ thống phân định
quyền hạn và ủy quyền ký kết văn bản;

−

Căn cứ Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐQT ngày 29/3/2016 v/v phân công, phân nhiệm các
thành viên trong Hội đồng quản trị;

−

Căn cứ nhu cầu thực tế tại Công ty,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Bổ nhiệm Bà Dương Thị Tô Châu giữ chức vụ Giám đốc kinh doanh phụ trách
kênh tiêu thụ khách hàng công nghiệp, thuộc Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.
Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm: 36 tháng, kể từ ngày 15/11/2016 đến hết ngày 14/11/2019.
Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bà Dương Thị Tô Châu được phân công theo quy định
của Công ty.
Bà Dương Thị Tô Châu được hưởng mức thu nhập và các khoản phụ cấp, phúc lợi
khác theo quy định của Công ty.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên Ban Tổng giám đốc; Các Trưởng Đơn vị, Cán bộ công nhân viên
và Bà Dương Thị Tô Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
− Như Điều 3 (để thực hiện);
− HĐQT, BKS (để báo cáo);
− Lưu: VPCT, P.NS.

