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CONG TY CP ĐAU T ư  CANG CAI LÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

s 0:44 /2017/QĐ-CPI
Hạ long, ngày 15 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
'V/v: Chấm dứt Hợp đồng lao động”

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY cồ PHẦN ĐẦU Tư CẢNG CÁI LÂN
- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH ngày 261 l ì  12014 của Quốc hội, có hiệu lựcưigày

01/7/2015; * * <8 y
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân (sửa đổi lần 3 

ngày 22 tháng 4 năm 2016);
- căn cứ Nội quy lao động, Thoả ước lao động tập thể hiện hành của Công ty ■
- Cặn cứ Nghị quyêt, Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị công ty cổ phẩn đầu tư cảng Cái 

Lân ngày 15/5/2017 về việc miên nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc-
- Xét Đơn xin chấm dítt hợp đồng lao động của Ông Trần Nam Trung-

QUYẾT ĐỊNH

Đ Ịềul: Nay Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân đồng ý chấm dứt Hợp đồng lao động 

đối với Ông Trần Nam Trung:

- Ngày, tháng, năm sinh: 30/12/1979;

- Noi đăng ký thường trú: Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh;

- Chức danh công việc khi chấm dứt HĐLĐ: Phó Tổng giám đốc-

- Làm việc theo Hợp đổng lao động số: 14/2013/HĐQT ký ngày 04/12/2013-

- Hợp đồng lao động trên được chấm dứt kể từ ngày 15/5/2017.

Đị£u_2: Ông Trần Nam Trung có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài sản và trang 

thiết bị làm việc cho Công ty, được thanh toán các khoản lương, phụ cấp, thu nhập khác 
(nếu có) theo quy định của Công ty.

ĐỊềụ_3: Các ông (bà) Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Tổ chức hành chính, Đội trưống

Đọi vạn tai, Trương phong Đâu tư kinh doanh và Ong Trần Nam Trung chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này.


