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THÔNG BAO
V/v CBCNV thing nghi tam hoãn HDLI)tr& 1ii lam vic trirrc tho'i htn
KInh gi:ri: Các Chi nhánh, phông ban trong toàn Cong ty

Can cü Nghj djnh 126/2017/ND-CP, ngày 16/11/2017 cüa Chinh phü v
chuyên Doanh nghip Dhà nixOc và Cong ty TNHIH MTV do Doanh nghip Nba
nisóc dâu tu 100% von diêu 18 thành Cong ty cô phân;
Can cü Quyt djnh s6 1312/QD-BCT, ngày 19/4/2018 cüa B6 Cong Thuang
v/v thrc hin cô phân hóa Cong ty TNHH MTV Apatit Vit Nam ttr 01/7/2018.
De^ dam bão quyn igi cüa CBCNV trong toàn Cong ty khi trin khai thirc
hin cong tác cô phân hóa,
Tong giám dôc Cong ty thông báo den các di tuqng CBCNV dang nghi tam
hoãn Hop dông lao dng tr& lai lam vic tri.râc th?ñ han,
Thôi gian tr& iai lam vic: trtr&c ngày 15/6/2018.
Nu qua thèi gian trên CBCNV không có mt tai Cong ty d8 tr& lai lam vic,
Cong ty s không chju trách nhim ye quyên lai cá nhân theo chê do^ chInh sách
cüa CBCNV khi thirc hin cO phân boa.
Nhân duçic thông báo nay, yêu cu các Chi nhánh, phOng ban trong toàn
Cong ty thông báo den CBCNV don vi mInh dang tam hoãn HDLD tr& lai lam viêc
theo thii gian quy djnh trên.
Trân trçng./.
Nei n/i In:
Các C.Nhánh, P.Ban toàn Cong ty(T/h);
Dáng Oy Cong ty(B/c);
Cong doàn Cong ty(P/h);
Doàn TN, CBB Cong ty(P/h),
Website Cong ty;
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