
Lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ 
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Lễ Công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV XSKT Quảng
Nam

  

Ngày 20 tháng 10 năm 2016, Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam đã long trọng tổ chức buổi
lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ;
Về tham dự lễ Công bố và trao quyết định về công tác cán bộ có các đồng chí Nguyễn Hữu
Sáng -TUV, Giám đốc Sở nội vụ; Phan Văn Chín - TUV,Giám đốc Sở Tài chính; cùng tập thể
lãnh đạo và toàn thể cán bộ chủ chốt Công ty;
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Đ/c Nguyễn Hữu Sáng (áo trắng) thay mặt UBND tỉnh trao Quyết định
và tặng hoa chúc mừng ông Đinh Văn Sơn- Chủ tịch Công ty

  

Trên cơ sở các tờ trình đề nghị của Công ty, Sở Tài chính, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng
Nam có Công văn số 5043/CV-UB của UBND tỉnh thống nhất ông Đinh Văn Sơn - Chủ tịch
Công ty bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Sương – Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc
Công ty từ ngày 15/10/2016; ông Nguyễn Phúc – Phó trưởng Phòng Tài chính Doanh nghiệp Sở
Tài chính và ông Lê Trung Vũ – Trưởng chi nhánh Điện Bàn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty
kể từ ngày 15/10/2016;

  

  

Ông Đinh Văn Sơn- Chủ tịch Công ty trao Quyết định bổ nhiệm
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và tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Thu Sương – Giám đốc Công ty

  

  

Ông Đinh Văn Sơn- Chủ tịch Công ty trao Quyết định bổ nhiệm
và tặng hoa chúc mừng Ông Nguyễn Phúc và Ông Lê Trung Vũ – Phó Giám đốc Công ty

  

Phát biểu tại buổi lễ Công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ bà Nguyễn Thị Thu
Sương - Giám đốc thay mặt Ban giám đốc Công ty cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Sở Tài
chính, Sở nội vụ, UBND tỉnh trong thời gian qua và mong rằng tiếp tục nhận được sự quan tâm
hơn nữa của các cấp lãnh đạo trong thời gian đến; cám ơn sự tín nhiệm ủng hộ của tập thể lãnh
đạo Công ty và toàn thể CBCNVLĐ Công ty, mong rằng tập thể lãnh đạo, CNVLĐ Công ty đoàn
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kết hỗ trợ lẫn nhau để xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh và phát triển hơn nữa.

  

  

Tập thể Ban điều hành Công ty

  

Kết thúc buổi lễ Công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ, ông Đinh Văn Sơn – Chủ tịch
Công ty cảm ơn sự quan tâm của UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Tài chính, lãnh đạo Sở Nội vụ đã
đến dự, công bố các Quyết định và chứng kiến; đề nghị các đồng chí đã được bổ nhiệm trên
cương vị công tác mới phát huy năng lực, đáp ứng sự kỳ vọng mong mỏi của lãnh đạo cũng
như niềm tin của CNVLD gửi gắm, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt các
nhiệm vụ được giao, xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

 4 / 5



Lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ 

Viết bởi Biên tập viên
Thứ hai, 24 Tháng 10 2016 10:24 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 24 Tháng 10 2016 12:36
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