Sáng ngày 18/12/2019, công ty Qun lý cu ng à Nng t chc i hi ng c ông ln th nht chuyn i thành
công ty c phn vi s tham gia ca 50 c ông i din y quyn ca 137 c ông. Công ty n v s nghip công lp trc
thuc S Giao thông Vn ti, hot ng trong lnh vc qun lý, sa cha, bo trì các công trình giao thông ng b,
ng thy ni a, cng và bn cng. Theo phng án c phn hóa Công ty c phê duyt ti Quyt nh s 2399/Q-UBND
ngày 30/5/2019 ca UBND thành ph, trong ó nhà nc nm gi 30% vn iu l. Ông Võ Thành c, nguyên
Giám c Công ty Qun lý cu ng c UBND thành ph c làm ngi i din phn vn nhà nc ti công ty c phn.
i hi ã bu ra 03 thành viên Hi ng qun tr gm: Ông Võ Thành c – Ch tch Hi ng qun tr kiêm Tng Giám
c, ông Trnh Mnh Tun – Phó Ch tch Hi ng qun tr, ông Trn T Hi – thành viên Hi ng qun tr. Ban Kim
soát c i hi bu gm 03 thành viên: Ông Nguyn Thành Nam là Trng Ban Kim soát, 02 thành viên
không chuyên trách là bà Nguyn Th Thúy Hng (chuyên viên S Giao thông Vn ti) và ông Nguyn
Phm Nguyên.

Ông Lê Vn Trung, Giám c S Giao thông Vn ti, Trng Ban Ch o c phn hóa Công ty Qun lý cu ng à
Nng
tng hoa chúc mng các thành viên Hi ng qun tr và Ban Kim soát
Phát biu ti i hi, ông Lê Vn Trung – Giám c S Giao thông Vn ti, Trng Ban Ch o c phn hóa Công ty
Qun lý cu ng à Nng ngh ban lãnh o Công ty bt tay ngay vào hoàn thin t chc, trin khai hot ng ca n v
theo Lut Doanh nghip. Ông nhn mnh Công ty phi m bo quyn li ca ngi lao ng sau c phn hóa. Ông
cng cho bit UBND thành ph ã thng nht ch trng tip tc t hàng Công ty nhim v qun lý cu ng ca thành
ph trong 06 tháng u nm 2020 to iu kin hot ng trong thi gian u chuyn i. Sau ó, vic cung cp dch v
công ích v qun lý h thng giao thông ng b s c u thu theo quy nh.
Nh vy trong nm 2019 thành ph à Nng ã hoàn thành c phn hóa 02 n v s nghip công lp là Công ty
Qun lý cu ng và Công ty Qun lý vn hành in chiu sáng. T nay n nm 2025 thành ph à Nng s tip tc c
phn hóa các n v iu kin, chuyn dn vic cung cp dch v công ích cho khu vc ngoài nhà nc thc hin./.
Bùi Thu Linh

