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c«ng ty cæ phÇn CMC 

 

Sè:  18  /NQ -H§QT-2014 
 

 

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
 
 

                   ViÖt Tr×, ngµy  19 th¸ng 9 n¨m 2014 

NghÞ quyÕt 

cña  héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty cæ phÇn CMC 

  

C¨n cø vµo LuËt Doanh nghiÖp sè 60/2005/QH11 ®· ®îc Quèc héi níc 
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Kho¸ XI, kú häp thø 8 th«ng qua ngµy 29 
th¸ng 11 n¨m 2005; 

C¨n cø vµo QuyÕt ®Þnh 489/Q§-BXD ngµy 23 th¸ng 3 n¨m 2006 cña Bé 
trëng Bé X©y dùng vÒ viÖc chuyÓn C«ng ty c«ng nghiÖp bª t«ng vµ vËt liÖu x©y 
dùng thµnh C«ng ty cæ phÇn CMC; 

 C¨n cø §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn CMC ®îc §¹i 
héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn söa ®æi bæ sung th«ng qua lÇn thø 5 ngµy 13 th¸ng 
6 n¨m 2013; 

 C¨n cø Biªn b¶n sè: 17/ BB – H§QT/2014 ngµy 19 th¸ng 9 n¨m 2014 cña 
Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty cæ phÇn CMC vÒ viÖc th«ng qua ®¬n xin th«i gi÷ chøc 
Chñ tÞch H§QT ®¬ng nhiÖm vµ bÇu Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ míi. 

Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty Cæ phÇn CMC ®îc tæ chøc t¹i phßng häp Héi 
®ång qu¶n trÞ C«ng ty cæ phÇn CMC, Phè Anh Dòng, Phêng, Thµnh Phè ViÖt 
Tr×, TØnh Phó Thä.  

  

QuyÕt nghÞ: 

 

§iÒu 1. Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty Cæ phÇn CMC thèng nhÊt biÓu quyÕt th«ng 

qua néi dung sau: 
 

1. Bổ nhiệm :  

- Ông : Nguyễn Quang Huy 

- Chức vụ hiện tại: Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc 

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng 

Giám đốc của Công ty cổ phần CMC  
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2014 

 

2. Miễn nhiệm: 

- Ông: Kiều Văn Linh 

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Làm ủy viên HĐQT 
- Lý do miễn nhiệm : Sức khỏe không đảm bảo, xin nghỉ đi chữabệnh 

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2014 
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§iÒu 2.   Héi ®ång qu¶n trÞ giao cho ¤ng Tæng Gi¸m ®èc, c¸c «ng Uû viªn Héi ®ång 

qu¶n trÞ, Ban kiÓm so ţ C«ng ty c¨n cø chøc n¨ng nhiÖm vô ®iÒu hµnh vµ triÓn khai thùc 
hiÖn c¸c néi dung trªn theo ®óng quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng 
cña C«ng ty. 

 

§iÒu 3. QuyÕt nghÞ nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký . ¤ng Tæng Gi¸m ®èc, c¸c «ng 

Uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so ţ C«ng ty Cæ phÇn CMC theo nghÜa vô vµ 
quyÒn h¹n chiÓu theo QuyÕt nghÞ nµy thùc hiÖn. 

Th ký H®qt  

 

 

 

 

 

NguyÔn Ngäc Hoµn  

Tm. Héi ®ång qu¶n trÞ 

Q.chñ tÞch  

 

 

 

NguyÔn Quang Huy 

N¬i nhËn: 

- H§QT, Ban kiÓm so¸t C«ng ty; 
- Ban Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty; 
- C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty; 
- Lu VP H§QT, TCHC. 
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