
      

  

 Công ty CP Cảng Rau Qủa                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỊET NAM 
          Vegeport j . co                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Trụ sở:sô1 Nguyễn Văn Qùy,P.Phú Thuận 
             Quận 7, TP. HCM    
       SỐ:  784 /CRQ- BBHĐQT 
 

NGHỊ QUYẾT 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                          ( V/v phân công nhiệm vụ ) 
  
 Căn cứ Nghị quyết số 706/CRQ-NQcủa HĐQT ngày 27/7/2009 về việc phân công 
nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2013  
 Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 452/CRQ-NQ phiên họp thường kỳ quý II-
2012  ngày 30/7/2012 về việc phân công nhiệm vụ đối với thành viên Hội đồng quản trị mới.     
   

Sau khi bàn bạc thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí giao Ông Phạm 
Quang Bình tiếp tục theo dõi công tác đã được phân công cho Ông Nguyễn Văn Thành trước 
đó. Cụ thể như sau : 
 
 1 – Ông Đặng Như Bình :       Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điểu hành.  
            Có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch  
                      HĐQT và Giám đốc điều hành được quy định trong Điều lệ của Công ty. 
 2 – Ông  Bùi Công Giang :                                   Phó chủ tịch HĐQ 
  Phụ trách công tác đầu tư phát triển doanh nghệp ( Đầu tư &tài chính ).   
 3 – Ông  Phạm Quang Bình :                             Ủy viên HĐQT 
  Phụ trách công tác quy họach chiến lược phát triển doanh nghiệp.   
 4 – Ông  Hùynh Kim Sắt  :                                  Ủy viên HĐQT 
  Phụ trách Xây dựng cơ bản, Pháp chế.  
 5 – Bà  Nguyễn Đỗ Thanh Phương                   Ủy viên HĐQT    
     Theo dõi họat động kinh doanh Xuất nhập khẩu, Tiếp thị và thông tin quảng cáo. 
 
 Các thành viên HĐQT có trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến khi các ủy viên được 
phân công theo dõi đưa ý kiến hoặc báo cáo phần việc của mình đã được phân công theo dõi 
trong các phiên họp HĐQT. 
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