
                  CÔNG TY CỔ PHẦN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VÀ VẬN TẢI                 Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 
                            CẦN THƠ 

  
 Số:  01/TB.HĐQT.14               TP.Cần Thơ, ngày 01 tháng 04  năm 2014 

 
THÔNG BÁO 

Về việc chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ 
 tại Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ 

 

Kính gửi:  

                   - Thủ trưởng các phòng, ban đơn vị trực thuộc công ty. 

           - Các cán bộ công nhân viên. 
 

 Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CNT ngày 10/01/2014 của Hội đồng thành viên  
Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ về việc phê duyệt chủ trương và phương án thực hiện 
giữ nguyên loại hình doanh nghiệp là Công ty cổ phần đối với một số doanh nghiệp sau 
khi rút vốn thương hiệu Vinashin. 

 Nay, Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ xin được thông báo 
đến tất cả các cán bộ, công nhân viên của công ty về việc Tổng công ty Công nghiệp tàu 
thuỷ (trước đây là Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam theo Quyết định số 3287/QĐ-
BGTVT ngày 21/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Tổng 
công ty Công nghiệp tàu thủy) sẽ thực hiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần cổ 
phần của Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ. Tất cả các cán bộ, công nhân viên của công 
ty có nguyện vọng nhận chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ 
tại Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ xin vui lòng tham khảo mẫu 
đề nghị chuyển nhượng cổ phần (được đính kèm theo thông báo này) và gửi đến Văn 
phòng  Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ trước ngày 10/04/2014. 

Các cán bộ, công nhân viên của công ty có nguyện vọng nhận chuyển nhượng cổ 
phần sẽ được đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần chính thức dựa trên 
giá trị thoả thuận giá giữa 02 bên.    

 Trân trọng. 

                                                        TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
        TỔNG GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận 
 - Như trên; 
 - Tổng Cty CNTT (thay b/c); 
 - Chủ tịch HĐQT (thay b/c); 
 - Các thành viên HĐQT;       (Đã ký) 
 - Ban điều hành Công ty; 
 - Ban kiểm soát Công ty; 
 - Đăng Wesite Công ty; 
 - Dán Thông báo 
 - Văn thư HĐQT. 



                             Mạc Văn Cương 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…., ngày      tháng    năm  2014 
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN 

Kính gửi - Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy  
- Công ty CP …. 

 

Tôi tên là:  

Sinh ngày:  

CMND số:                  do CA ……. cấp ngày   

Địa chỉ:   

Điện thoại:   

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-CNT ngày 10/01/2014 của Tổng công ty Công nghiệp tàu 

thủy phê duyệt chủ trương và phương án thực hiện giữ nguyên loại hình doanh nghiệp là Công ty 

cổ phần. Tôi đề nghị Tổng công ty chuyển nhượng lại cổ phần  tại Công ty CP ….. cho tôi, cụ thể 

như sau: 

- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: …       cổ phần; 

- Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng / 01 cổ phần. 

- Giá nhận chuyển nhượng: … /01 cổ phần 

 Thành tiền:  (Số CP) x (Giá nhận chuyển nhượng) =   … đồng 

   Kính mong Quý Tổng công ty sớm phúc đáp đề nghị của tôi. 

Trân trọng! 

 NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 

 

 

 


