Đôi nét về Công ty cổ phần cung ứng tàu biển Quảng Ninh
Administrator
Chủ nhật, 28 Tháng 6 2009 09:29 - Lần cập nhật cuối Thứ tư, 26 Tháng 2 2020 20:38

Địa chỉ: Số 2, Đường Hạ Long - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
Tel: (84 - 33) 3846479 - 3846507
Fax: (84 - 33) 3847666
Email: qnshipcorp@hn.vnn.vn Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần
kích hoạt Javascript để xem nó.

Công ty cổ phần Cung ứng tầu biển Quảng Ninh, tên giao dịch “ Quangninh shipchanco” được
thành lập trên cơ sở cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước- Công ty Cung ứng tầu biển Quảng
Ninh, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Quảng Ninh cấp ngày 18 tháng 12 năm 2003.

Kể từ khi thành lập vào những năm 1970, gần 50 năm qua, Quảng Ninh Shipchanco đã có
những phát triển quan trọng; tốc độ tăng trưởng cao, ổn định, danh tiếng của Công ty tăng lên
đáng kể với các mạng lưới thương mại và dịch vụ được mở rộng và phát triển trong và ngoài
nước.

Ngày nay, Công ty đã trở thành một trong các doanh nghiệp hàng đầu kinh doanh đa ngành
bao gồm nhiều lĩnh vực, trọng tâm là kinh doanh xuất nhập khẩu, dịch vụ thương mại, kho
ngoại quan, kinh doanh hàng miễn thuế, khách sạn, Nhà hàng, cung ứng dịch vụ và hàng hóa
cho các tàu; du lịch lữ hành quốc tế và nội địa, đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản,
cơ sở hạ tầng; đại lý phân phối hàng hóa.
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Với đội ngũ cán bộ công nhân viên có nghiệp vụ, tay nghề cao, giàu kinh nghiệm, tận tụy trách
nhiệm cao với công việc, được đào tạo chuyên sâu, và cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ
sản xuất kinh doanh không ngừng được bổ sung hoàn thiện, Công ty cổ phần Cung ứng tầu
biển Quảng Ninh luôn khẳng định được vị trí của mình trên thương trường và uy tín đối với
khách hàng. Phương châm hoạt động của Công ty là:

UY TÍN-HIỆU QUẢ- TRUNG THỰC.

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

CỔ PHẦN CUNG ỨNG TẦU BIỂN QUẢNG NINH

A- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Hà Hồng Chi

Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ông Nguyễn Hữu Hòa

Thành viên

3. Bà Lưu Thị Hoàng Loan

Thành viên

4. Bà Nguyễn Thị Việt

Thành viên
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B- BAN KIỂM SOÁT:

1. Bà Đinh Thị Mai Phương

Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Cẩm

Kiểm soát viên

2. Ông Trịnh Minh Dũng

Kiểm soát viên

C- BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

1.

Ông Hà Hồng Chi

Tổng giám đốc

2.

Ông Nguyễn Ngọc Chiến

Phó tổng giám đốc

3.

Ông Nguyễn Hữu Hòa

Phó tổng giám đốc
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