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BÁO CÁO 

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18 đã được Đại 

hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 17/11/2005 và được sửa đổi bổ sung ngày 

19/4/2017; 

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-HĐQT ngày 12/7/2017 của Công ty cổ phần 

COMA18 về việc thôi giữ chức vụ cán bộ; 

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-HĐQT ngày 12/7/2017 của Công ty cổ phần 

COMA18 về việc bổ nhiệm chức vụ cán bộ; 

Xét năng lực của ông Đỗ Quang Khuê; 

Trên cơ sở thúc đẩy các hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2018 và các 

năm tiếp theo, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông nội dung sau: 

Ngày 12/7/2017 HĐQT đồng thuận nhất trí bổ nhiệm: 

- Ông Đỗ Quang Khuê 

- Sinh ngày: 15/6/1978 

- Trình độ: Kỹ sư xây dựng cầu đường 

- Kinh nghiệm làm việc: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Videc 

Bổ nhiệm chức vụ: Tổng giám đốc Công ty cổ phần COMA18 

Thời hạn giữ chức vụ: 5 năm 

Vậy Hội đồng quản trị báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2018 biết. 

      Xin trân trọng cảm ơn! 

 T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch HĐQT 

Đã ký 

Bùi Quang Đông 

 


