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CONG BO THONG TIN

Kinh gui: - uv BAN cIIirNGKHoAN NHA xrroc
- Sa GlAODICH cIIirNGKHoAN HA NOI. .

Cong ty : CDNG TY CO PHAN DAI LY HANG HAl VI-BTNAM

(VOSA CORPORATION)
:VSA

: L~u 5, s6 12 Tan Trao, P. Tan Phu, Q. 7, TP. HCM

: (028) 54161820 154161821/54161822
: (028) 54161823 /54161824

Ma chirng khoan

Dia chi tru sa chinh

Dien thoai
Fax
Dai dien cong b6 thong tin: Ong Tr~n Cong Toan
Dia chi : L~u 5, s6 12 Tan Trim,P. Tan Phu, Q. 7, TP. HCM

Dien thoai co quan
Loai thong tin cong b6

: (028) 54161820/54161821/54161822

o Dinh ky IiI 24h o 72h o Theo yeu c~u 0 Khac

NQI DUNG CONG BO THONG TIN:

Thong qua hop dAng, giao djch gifra Cong ty vOi ngu-iri nQi bQ, ngu-iri eo lien
quan ciia nguiri nQi bQ ho~e ngu-iri eo lien quan ciia Cong ty nlnr sau:

- Ngay 3115/2022, HQi d6ng quan tri Cong ty c6 phan Dai ly hang hili Viet
Nam (VOSA) da co Nghi quyet s6 13/2022INQ- THIHDQT v/v Thong qua hQP
d6ng, giao dich gitra Cong ty voi ngiroi nQi bQ, nguoi co lien quan cua ngiroi nQi bQ
hoac nguoi co lien quan cua Cong ty.

- Thong tin nay da duQ'c cong b6 tren trang thong tin di~n til cua Cong ty c6
ph~n D?i ly hang hili Vi~t Nam ngay 3115/2022.

Chung toi xin cam k~t cac thong tin cong b6 tren day la dung Sl,l' th~t va hoan
toan chiu trach nhi~m tru6c phap lu~t v~ nQi dung thong tin da cong b6.

NO"i nMn:
- Nhutren;

. - HDQT vaSA;
- Dang Website VaSA;
- Luu QLCD, VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM 

 

Số: 13/2022/NQ-TH/HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2022 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ,  

người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty  
 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (sau đây gọi là 

Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ 

sung, sửa đổi ngày 27/04/2021; 

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được ban hành 

kèm theo quyết định số 92/QĐ-VOSA/HĐQT ngày 27/04/2021 của Hội đồng quản 

trị; 

- Căn cứ Quy chế Công bố thông tin của Công ty ban hành kèm theo Quyết 

định số 39/QĐ-VOSA/HĐQT ngày 02/3/2022 của Hội đồng quản trị; 

- Căn cứ Tờ trình số 145/TTr-VOSA/THPC ngày 27/5/2022 của Phó TGĐ 

Công ty v/v ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên 

quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty; 

- Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT số 

13/2022/BB-TH/HĐQT ngày 31/5/2022, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ 

của Công ty với đối tác, như sau:  

 

1. Ký kết hợp đồng và các phụ lục hợp đồng giữa Công ty cổ phần Đại lý hàng 

hải Việt Nam và Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 

nắm cổ phần chi phối 75% VĐL của Cảng Quy Nhơn) về việc cung cấp dịch vụ  

Đại lý tàu nội địa, giao nhận kiểm đếm container và khai báo Hải quan. 

2. Ủy quyền cho ông Võ Minh Toàn – Giám đốc chi nhánh VOSA Đà Nẵng 

thay mặt Công ty tiến hành việc ký kết hợp đồng và các phụ lục hợp đồng cung cấp 

dịch vụ nói trên giữa Công ty (Chi nhánh VOSA Đà Nẵng) với Công ty cổ phần Cảng 

Quy Nhơn. 



Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết này, Chủ tịch HĐQT, các thành viên 

HĐQT và Phó Tổng Giám đốc phụ trách chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của 

pháp luật và của Công ty. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Thành viên HĐQT; 

- Ban kiểm soát; 

- Lưu VT, PTQTCT. 
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