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Kỉnh sử i'. Đại hội đồng cổ  đông thường niên Công ty năm 2016

Ông Hoàng Văn Tại sinh ngày 15/8/1959, là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ 
phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2010-2014, được Hội đồng quản trị bổ nhiệm 
giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2010-2014. Trong nhiệm kỳ 5 năm (2010- 
2014), trên cương vị thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty, ông Hoàng Văn 
Tại đã hoàn thành tốt các nhiệm được giao, cùng HỘI đồng quản trị lãnh đạo Công ty hoàn 
thảnh toàn diện và vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh được ‘Đại hội đồng cổ đông giao 

trong từng năm và trong cả nhiệm kỳ 2010-2014. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công 
ty năm 2015, ông Hoàng Văn Tại đã được Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên HỘI đồng 
quàn trị Công ty, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đe kiện toàn bộ máy cán bộ lãnh đạo của Công ty nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch 
sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao; tại cuộc họp HỘI đồng quản trị Công ty 
ngày 05/8/2015, Hội đồng quản trị đã triển khai quy trình bổ nhiệm lạx nhân sự giữ chức vụ 
Tổng giám đốc Công ty có thời hạn đối với ông Hoàng Văn Tại. 100% cán bộ quản lý chủ của 
Công ty tham dự cuộc họp đã nhất trí bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức vụ Tổng giám đốc Công 
ty có thời hạn đối với ông Hoàng Văn Tại. Do vậy, Hội đồng quản tpị đã ban hành Quyết đinh 
số 92/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2015 về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Văn Tại giữ chức 
vụ Tổng giám đốc Công ty. ông Hoàng Văn Tại đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 
cùng Hội đồng quản tri lãnh đạo Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kmh doanh năm 2015.

\  Kính ừ ình Đại hội xem xét, thông qua việc bổ nhiệm nêu trên ./.
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