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THÔNG BÁO  
Về việc thực hành tiết kiệm giảm chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị 

Công ty cổ phần công nghiệp tàu thuỷ và vận tải Cần Thơ. 
 

 
 
 

     Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần công nghiệp tàu thuỷ và vận tải Cần Thơ. 

  

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công nghiệp tàu thuỷ và 
vận tải Cần Thơ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 21/04/2008; 

 Thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-CNT ngày 06/03/2012 của Hội đồng thành viên 
Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam nhằm tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành 
sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 
của Công ty trong các tháng đầu năm 2012. Hội đồng quản trị Công ty yêu cầu các các 
đơn vị trong Công ty tăng cường thực hành các biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản 
xuất, hạ giá thành sản phẩm và dịch vụ. Trước tiên Hội đồng quản trị thực hiện tiết giảm 
chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2012, cụ thể như sau: 

 1. Giảm 50% chi phí thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ tháng 03/2012. 

 2. Giảm 30% công tác phí và chi phí tiếp khách theo dự toán chi phí đã được Đội 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua. 

Trên đây là thông báo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp tàu thuỷ 
và vận tải Cần Thơ về việc thực hành tiết kiệm giảm chi phí hoạt động của Hội đồng 
quản trị trong năm 2012. Nay thông báo đến tất cả các cổ đông biết. 
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