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QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY V/v: Bổ nhiệm

      

                                  

CÔNG TY    ……………………..

              

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

          

                        

----------------

Số:            /TB-………….

              

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------- *****   --------

          

          

 

  

…………….., ngày ……. tháng  …….  năm ……..

  

 

  

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………………..

  

(V/v: Bổ nhiệm……………….)

  

 

  

GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………………….
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-          Căn cứ Điều lệ công ty ……………….

  

-           Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc công ty;

  

-          Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh của công ty;

  

-          Xét năng lực, phẩm chất cán bộ.

  

 

  

QUYẾT ĐỊNH

  

Điều 1 : 

  

Bổ nhiệm Ông, bà …………………………….

  

Sinh ngày: ……….     Dân tộc: ……………          Giới tính: ……………..

  

Quốc tịch: ……………………

  

CMND số ……… Do Công an …….cấp ngày ………..
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Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………

  

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………..

  

Giữ chức vụ …………………………….

  

Điều 2 : Ông, bà ……………... được hưởng các quyền và nghĩa vụ têo quy định của công ty

  

Điều 3 : Các Ông, bà Giám đốc, Trưởng các phòng ban có liên quan và Ông, bà

…………………… chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

  

Điều 4 :  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

  

 

                                

Nơi   nhận

- Ban   giám đốc;

  - Như điều 1; 

- Lưu   VP./.
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TM   CÔNG TY …………………..

Giám   đốc

 

 

 

 

                    …………………………………..
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