CÔNG TY CỔ PHẦN
PIN ẮC QUY MIỀN NAM (PINACO)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 349/NQ-HĐQT/2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về việc ông Đào Ngọc Minh Tiến – Phó Tổng Giám đốc Công ty hưởng chế độ hưu trí
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam;
Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 2019 và Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin
Ắc quy miền Nam;
Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Phiếu
lấy ý kiến số 528/PLYK-HĐQT-PAC ngày 09 tháng 8 năm 2021 của HĐQT Công ty Cổ
phần Pin Ắc quy miền Nam,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Chấp thuận đề nghị của Tổng giám đốc PINACO về việc thực hiện các thủ
tục giải quyết chế độ hưu trí gồm ban hành văn bản Thông báo thời điểm nghỉ hưu,
Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí và những văn bản liên quan khác để ông
Đào Ngọc Minh Tiến – Phó Tổng Giám đốc Công ty được nghỉ hưu theo quy định (có
tài liệu kèm theo).
Điều 2. Giao Tổng giám đốc PINACO chỉ đạo Phòng ban/ bộ phận chuyên môn,
ông Đào Ngọc Minh Tiến thực hiện việc chuẩn bị, bàn giao, nhận bàn giao hồ sơ công
việc và thủ tục cần thiết khác để giải quyết chế độ hưu trí cho ông Đào Ngọc Minh
Tiến theo đúng quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, chế độ khác theo quy định của
Công ty và quy định hiện hành có liên quan.
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng
quản trị, Tổng Giám đốc Công ty; các Phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
-

Như Điều 3;
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (để b/c);
Ban kiểm soát;
Các Phó Tổng Giám đốc;
Bộ phận Công bố thông tin, KT-TC;
Lưu: HC, NS, Thư ký Công ty.
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