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TỜ TRÌNH 
Về việc giới thiệu cơ cấu, số lượng, nhân sự - Hội đồng quản trị và  

Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy  
và vận tải Cần Thơ  nhiệm kỳ tiếp theo 

    

 
 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông. 

 

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 21/4/2008; điều 
chỉnh sửa đổi bổ sung ngày 10/10/2014; 

Căn cứ Quyết định 381/QĐ-CNT ngày 12/05/2015 của Tổng công ty Công nghiệp 
tàu thủy về việc ủy quyền đại diện vốn của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại Công ty 
cổ phần công nghiệp tàu thuỷ và vận tải Cần Thơ; 

Căn cứ Công văn số 1219/TB-CNT ngày 12/05/2015 của Tổng công ty Công nghiệp 
tàu thủy về việc ủy quyền người đại diện quản lý vốn và đề cử nhân sự tham gia Ban kiểm 
soát Công ty; 

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-HHHG ngày 01/04/2015 của Công ty TNHH MTV 
Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang về việc cử người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH 
MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang tại Công nghiệp tàu thủy tại Công ty cổ phần công 
nghiệp tàu thuỷ và vận tải Cần Thơ; 

Căn cứ Công văn số 32/CV-HHHG ngày 06/04/2015 của Công ty TNHH MTV Dịch 
vụ Hàng hải Hậu Giang về việc cử người đại diện phần vốn góp và tham gia ứng cử Hội 
đồng quản trị. 

Căn cứ Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty gồm 05 
thành viên. Hội đồng quản trị xin giới thiệu danh sách đề cử gồm các ông (bà) sau đây: 



+ Ông Lê Hồng Quang; Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu và 
Công nghiệp hàng hải Sài Gòn; 

+ Ông Mạc Văn Cương; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công nghiệp tàu thuỷ và 
vận tải Cần Thơ; 

+ Ông Trần Tuấn Nhã; Phó trưởng Ban Tổ chức nhân sự và đào tạo Tổng công ty 
Công nghiệp tàu thủy; 

+ Ông Phạm Duy Linh; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải 
Hậu Giang; 

+ Ông Đồng Việt Quốc; Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty TNHH MTV 
Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang 

Căn cứ Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty gồm 02 
thành viên. Hội đồng quản trị xin giới thiệu danh sách đề cử gồm các ông (bà) sau đây: 

+ Ông Trần Văn Hiện; Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển 
CNTT Hậu Giang; 

+ Ông Vũ Văn Hạo; Chuyên viên Ban Tài chính kế toán Tổng công ty Công nghiệp 
tàu thủy. 

Rất mong được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. 

                                                                    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                        CHỦ TỊCH 
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