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TỒNG C.TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
C.TY CP ĐÂU TU CẢNG CÁI LÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố : 0 Ĩ  /TTr-HĐQT Hạ Long, ngày,Ị j)  tháng Mì năm 2019

- Càn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCNVN' thông 
qua ngày 26/11/2014 và các văn ban hướng dẫn, sửa đỗi, bố sung;

- Căn cứ Điểu lệ tô chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân (sửa đổi 
lần 5 ngày 21/4/2018);

- Căn cứ công văn sổ 2004/HHVN-TCNS ngày 03/9/2019 của Tổng công ty Hùng hải Việt 
Nam về việc công tác cán bộ tại CPI;

- Căn cứ công văn số 2005/HHVN-TCNS ngày 3/9/2019 của Tổng Công ty Hàng Hải Việt 
Nam để nghị về việc giói thiệu cún bộ tham gia Hội đồng quan trị CPI,

Ngày 03/9/2019, Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam có công văn số 2004/HHVN- 

TCNS và công văn số 2005/1IHVN-TCNS về công tác nhân sự tại CPI và giới thiệu cán 

bộ tham gia Hội đồng quản trị CPI. Để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị theo 

đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông 

xem xét thông qua một số nội dung cụ thổ như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quán trị
Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị CPI của những ông bà có ten 

dưới đây:

- Ông Lê Minh Khôi, Phó trưởng Ban Kiêm tra-Kiếm soát nội bộ Tổng công ty

- Ông Nguyễn Đẳng Song, Phó Trưởng Ban QLCB & DVIIH Tổng công ty.
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2.3. Danh sách ứng cử viên:

Tống công ty Hàng Hải Việt Nam, sở hữu 56,58% vốn điều lệ, đề cử các ứng viên

sau:

- Ông Lê Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty H àng iỉả i  Việt Nam.

- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Cán bộ Ban QLCB & DVHH Tổng công ty Hàng 
hải Việt Nam.

2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
2.1. Số lượng bầu cử: 02 thành viên

2.2. Tiêu chuẩn

- Tiêu chuấn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại



(Lý lịch trích ngang đính kèm)

Kính trình Đại hội đông cô đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và Danh sách 
ứng viên để tiến hành bầu cử.

Trân trọng!

Nơi gửi:
- Như trên;
- Lưu VT, thư kỷ HĐQT,

Minh Khôi

TM. HỘI ĐÒNG QUẨN TRỊ 
Chủ tịch
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