
Miu 02-CBTT/SGDHN
(Ban hdnh kim theo Quy€t dinh s,i AOA\)O-SCDHN ngdy 29/09/2016 cua T6ng Gidm d6c So Ciao ttich Cht).ng kho(tn Hit NQi vi Qtty

chO COng bii th6ng tin tai So Giao dich Chrimg khoan Hd NQi)

C6Nc TY Co PHAN cAu ua CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc lap - Tg do - H4nh phric

36 487ICT-CBTT

H6i An , ngdy 0l thdng 0B ndm 2022

THONG BAo THAY DoI NHAN STI

Kinh gfri: - Uy ban chrfrng khorin Nhi nufc

- S& Giao dich Chring khofn Hn NQi

. Cdn cri theo Quy6t dinh sd 4S2CTIHEQT/QD lgdy 3110712022 cria COng ty cd phAn
CAm Hd, chring t6i trdn trong th6ng b6o viQc thay ddi nh6n su cria C6ng ty cO phAn CAm Hd
nhu sau:

Trrdng hqp bd nhiQm (*):

- Bd :Nguy6n Thi Bich Xi

- Chr?c vu trudc khi b6 nhiQm : Ph6 phong kti to6n tdi chinh

- Chric vu duoc bd nhiQm : Phu trSch phong k0 to6n tdi chinh

- Thdi han b6 nhiQm : tir ngdy 0110812022

- Ngdy bit dAu c6 hiQu luc : 0l/0812022

Trudng h,yp mi6n nhiQm:

- 0rg : TrAn Trung HuAn

- Kh6ng cdn d6m nh6n chric vu : K6 to6n trudng

- Ly do mi6n nhiQm : vd huu theo ch6 dQ .

- Ngdy bat ddu c6 hiQu lgc : 0ll}8l2}22
Th6ng tin ndy duoc c6ng b6 tr6n trang th6ng tin di6n t[r cfra c6ng ty vdo ngdy 0110812022 tai
duorrg ddn : www. cu m hct-futr n ilure. c o nt

*Tdi liQu dinh kim

- Quytit tlinh stl :48ZICTIHDQT/QD ngdy
3U0712022;

Dli diQn t6 chr?c
heo phrip lu4t

NguySn Chi Dfrng



CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ 

Số: 482/CT/HĐQT/QĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 
 

 Hội An, ngày 31 tháng 07 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH 

“V/v Bổ nhiệm cán bộ” 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ 

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà, sửa đổi lần 

thứ bảy, được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua ngày 21/04/2022; 

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và 

hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà; 

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cẩm Hà; 

- Căn cứ Nghị quyết số: 398/CT/HĐQT/NQ ngày 20/06/2022 của HĐQT Công ty 

cổ phần Cẩm Hà; 

- Xét năng lực, phẩm chất đạo đức; 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Nay bổ nhiệm bà: Nguyễn Thị Bích Xi  -  MNV: F0058 

 Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kế toán. CCCD số: 048180004694, 

ngày cấp: 10/5/2021; 

Địa chỉ thường trú: 248 Nguyễn Tri Phương, Phường Cẩm Nam – TP Hội An - 

Tỉnh Quảng Nam. 

     Chức vụ công tác hiện nay: Phó phòng kế toán tài chính. 

     Giữ chức: Phụ trách phòng kế toán tài chính công ty cổ phần Cẩm Hà. 

     Thời gian bổ nhiệm được tính từ ngày 01 tháng 08 năm 2022. 

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Bích Xi được hưởng phụ cấp chức vụ và chế độ tiền lương 

theo qui định của Công ty; 

Điều 3: TV HĐQT, Ban điều hành, Trưởng, phó, phụ trách các phòng ban, Quản đốc, 

Phó quản đốc các phân xưởng, các bộ phận có liên quan và bà Nguyễn Thị Bích Xi 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

* Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- TV HĐQT. 

- BKS 

- Lưu HC-QT-NS,VT. 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 


