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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH ( QNC) 

 (  Thực hiện theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của 
 Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc Công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán ) 

 
I/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2010: 

Năm 2010 đã trôi qua, một năm mà chúng ta đã chứng kiến có rất nhiều 
sự kiện đáng ghi nhớ, đặc biệt là dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế thế giới sau 
thời kỳ khủng hoảng tài chính và sự suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng những tác 
động của nó đã ảnh hưởng sâu rộng, trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam. Thị 
trường tài chính, tiền tệ tuy có các chính sách ưu đãi, cởi mở hơn nhưng nhìn 
chung các doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn trong việc tiếp xúc với các 
nguồn vốn. Giá cả vật tư, nguyên nhiên vật liệu, thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là 
giá nhiên liệu tăng đột biến, thị trường xi măng dư thừa đã ảnh hưởng bất lợi tới 
sự phát triển của công ty. Nhưng bằng sự nỗ lực, sáng tạo và đầy trách nhiệm 
của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần xi măng và xây dựng Quảng 
Ninh ( QNC) đã vượt qua mọi khó khăn, đã và đang phát triển để trở thành một 
tập đoàn kinh tế lớn, hoạt động và kinh doanh chủ lực trong lĩnh vực sản xuất xi 
măng, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất than, xây lắp, kinh doanh cơ sở hạ 
tầng, công trình giao thông; được khách hàng và các đối tác tín nhiệm, xã hội 
thừa nhận. Trong những năm vừa qua QNCC đã từng bước khẳng định thương 
hiệu uy tín chất lượng trên thị trường. Với hệ thống quản lý theo quy trình quản 
lý chất lượng ISO 9001: 2008 đã nâng cao tính chuyên nghiệp hoá và tạo ra 
những sản phẩm có chất lượng cao, đây cũng chính là động lực để QNCC tham 
gia và khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Với mục tiêu đề ra trong năm 
2010, Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh đã tập trung đẩy mạnh 
ổn định sản xuất, kết hợp khai thác hiệu quả hơn nguồn lực hiện tại; đồng thời rà 
soát, lập kế hoạch triển khai một số lĩnh vực trọng tâm khác. Để nâng cao hiệu 
quả sản xuất kinh doanh đồng thời tăng cường chỉ đạo, điều hành đúng tiến độ, 
chất lượng các dự án, các công trình trọng điểm trong kế hoạch phát triển, thời 
gian qua đã có những phát triển vượt bậc về cả chiều rộng và chiều sâu, đã và 
đang làm hài lòng các khách hàng, đối tác. Bước sang năm 2011, nhận thức tình 
hình kinh tế trong nước và quốc tế diễn biến còn nhiều khó khăn, công ty vẫn 
quyết tâm đạt mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do 
Đại hội đồng cổ đông đề ra. Công ty sẽ tiếp tục cân đối các nguồn lực, đặc biệt 
là nguồn lực tài chính, đổi mới các phương thức điều hành và quản trị linh hoạt, 
nhằm tối ưu hóa các nguồn vốn của Công ty, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh 
doanh theo ở hai lĩnh vực sản xuất Xi măng, sản xuất than, sản xuất vật liệu xây 
dựng và kinh doanh bất động sản ( Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công 
nghiệp, khu đô thị ) tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp phù hợp 
với tình hình mới, tiến tới đưa Công ty trở thành một tập đoàn lớn, có uy tín. 
HĐQT công ty xác định mục tiêu dài hạn là nâng cao thương hiệu QNCC, 
thương hiệu sản phẩm xi măng Lam Thạch, giữ và mở rộng chiếm lĩnh thị 
trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và từng bước mở rộng thị trường nước 
ngoài. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự nỗ lực hết mình của Ban lãnh đạo Công 
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ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên QNCC, đồng thời với sự hỗ trợ và hợp 
tác của khách hàng, các đối tác chiến lược, của các cổ đông, QNCC sẽ tiếp tục 
khẳng định được vị thế của mình trên thị trường, đồng thời đóng góp nhiều hơn 
nữa vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế của 
địa phương và đất nước. Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty xin bày tỏ 
lòng cảm ơn sâu sắc tới sự tin tưởng của các Quý cổ đông, sự năng động, sáng 
tạo của Ban Tổng giám đốc và đặc biệt là sự tận tâm, năng nổ của tập thể cán bộ 
công nhân viên công ty đã đoàn kết, nhất trí để đưa QNCC tiến lên một tầm cao 
mới.  
II/ TÓM TẮT LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY: 
1. Những sự kiện quan trọng: 

+ Sơ lược qúa trình hình thành và phát triển:  
- Thành lập ngày 11/04/1998 tiền thân là Xí nghiệp Than Uông bí được thành 
lập từ năm 1985. 
- Ngày 22/01/1997 tại Quyết định số 262/QĐ-UB của UBND Tỉnh Quảng Ninh 
Sáp nhập Xí nghiệp Xây dựng Uông bí vào Xí nghiệp Than Uông bí thành lập 
Công ty Xi măng và Xây dựng Uông Bí. 
- Ngày 11/04/1998 tại Quyết định số 1125/QĐ-UB của UBND Tỉnh Quảng Ninh 
Sáp nhập Công ty Xi măng Quảng Ninh vào Công ty Xi măng và Xây dựng 
Uông bí thành lập Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. 
- Ngày 04/02/2005 tại Quyết định số 497/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Ninh 
Phê duyệt cổ phần hoá. Tên công ty được thay đổi thành: Công ty cổ phần Xi 
măng và xây dựng Quảng Ninh.  
- Tên tiếng việt: Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. 
- Tên tiếng anh: Quang Ninh Contrucstion and Cemnt Joint Stoch Company 
- Tên viết tắt: QNCC 
- Ngày 28/03/2005 được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh số 22.03.000388, đăng ký thay đổi lần thứ 8 
ngày 26/2/2010 số: 5700100263, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 17/08/2010 . 
+ Niêm yết: 

- Ngày 10/01/2008 Cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết trên Trung tâm 
giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã: QNC 
- Ngày giao dịch đầu tiên: 17/01/2008   
+ Lĩnh vực hoạt động kinh doanh: 

- Sản xuất xi măng. 
- Sản xuất và truyền tải điện. 
- Sản xuất vật liệu xây dựng; đá xây dựng, đá xẻ ốp lát, gạch xây, tấm lợp 
xi măng. 
- Khai thác, chế biến và kinh doanh than. 
- Khai thác, chế biến phụ gia cho sản xuất xi măng. 
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- Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn; 
- Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, làm đường giao 
thông.  
- San lấp mặt bằng. 
- Vận tải thuỷ, bộ. 
- Khảo sát thăm dò, tư vấn thiết kế mỏ và xây dựng. 
- Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và dân cư. 
- Xuất nhập khẩu các loại vật tư, phụ tùng máy móc thiết bị và vật liệu 
xây dựng. 
- Xây lắp đường dây và trạm biến áp dưới 35kv. 
- Thi công xây dựng các công trình thủy lợi. 
- Kinh doanh cảng biển. 
- Kinh doanh vận tải sông, biển, kho vận. 
- Sản xuất kinh doanh bao bì đựng xi măng. 
- Kinh doanh thương mại, du lịch, khách sạn, nhà hàng. 
- Nuôi trồng thuỷ sản, kinh doanh bất động sản. 

+ Tình hình hoạt động:  
 Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đi vào hoạt động 

theo mô hình cổ phần kể từ 01/04/2005 đến nay sản xuất kinh doanh luôn giữ 
được thế ổn định và phát triển, các chỉ tiêu đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra, 
mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhịp độ sản xuất trên các lĩnh vực đều ổn định và 
tăng trưởng. 

Nguồn vốn được bảo toàn và phát triển. Công nghệ cho sản xuất luôn 
được đầu tư đổi mới, chất lượng công trình sản phẩm ngày một nâng cao, tạo 
được uy tín đối với khách hàng, đối tác. Nhiều công trình xây dựng đã được bên 
A và đơn vị sử dụng đánh giá rất cao. Với sản phẩm chính là xi măng Lam 
Thạch, năm 2010 đã đạt trên 1,2 triệu tấn. Ngành nghề phát triển, việc làm đời 
sống của người lao động luôn ổn định và được cải thiện, đảm bảo việc chi trả lợi 
tức cho các cổ đông và đóng góp đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.  
2. Định hướng phát triển: 

2.1 Các mục tiêu: 

Công ty xác định mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh cho những năm 
theo là: Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để nâng cao năng lực sản xuất sản 
phẩm, giữ vững sự tăng trưởng doanh thu hàng năm, ổn định sản xuất, đảm bảo 
năng suất, chất lượng, hiệu quả, mở rộng đại lý tiêu thụ sản phẩm. Phát triển các 
lĩnh vực sản phẩm có lợi thế đủ sức cạnh tranh trên thị trường mang lại kinh tế 
cao. Phấn đấu xây dựng QNCC trở thành một doanh nghiệp phát triển và hoạt 
động hiệu quả trong Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.  

2.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

     Thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi ®ång cæ ®«ng ngµy 05/05/2010, nhiÖm vô cña 
Héi ®ång qu¶n trÞ nhiÖm kú 2010 - 2015 cô thÓ: 
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 -  Tèc ®é t¨ng trëng hµng n¨m ®¹t tõ 10 -15% 
  - VÒ doanh thu tõ n¨m 2010 ®Õn n¨m 2015 t¨ng tõ 10 - 15% n¨m 

     - Cæ tøc chia cho cæ ®«ng: 25% trë lªn 
- Thu nhËp b×nh qu©n t¨ng tõ 10% n¨m trë lªn 
- Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp, qu¶n lý chÆt chÏ chÊt 
lîng s¶n phÈm theo tiªu chuÈn ISO 9001 - 2008. 
- B¶o ®¶m m«i trêng trong SXKD vµ an toµn trong lao ®éng 
- B¶o toµn nguån vèn chñ së h÷u, t¨ng nguån vèn tõ lîi nhuËn ®Ó l¹i. 
- Thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t hµnh cæ phÇn t¨ng vèn §iÒu lÖ tõ 170,907 tû 
®ång, theo lé tr×nh ®Õn n¨m 2015 vèn §iÒu lÖ ®¹t møc 500 tû ®ång 

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công việc phấn đấu 
cuối năm 2011 đưa Dự án cảng biển Cái lân và Dự án bổ sung công đoạn nghiền 
xi măng công suất 140 tấn/h vào hoạt động kinh doanh. 

- Tăng cường hoạt động kinh doanh thương mại, khách sạn, nhà hàng, vận 
tải, kho vận nhằm khai thác tốt mọi tiềm năng thế mạnh của Công ty. 

- Tiếp tục lựa chọn lộ trình hợp lý để hoàn thiện việc đầu tư các dự án hạ 
tầng khu dân cư và triển khai các dự án mang lại hiệu quả kinh tế cao như: 
 * Dự án đầu tư xây dựng khu tự xây tại xã Phương Nam - Uông Bí 
 * Dự án khu đô thị Đông Yên Thanh thị xã Uông Bí  - Quảng Ninh. 
 * Dự án khu trung tâm thương mại Cầu sến Phương Đông, Uông Bí. 
 * Dự án khu đô thị tại xã Phương Nam, Uông Bí - Quảng Ninh 
 * Dự án Nhà máy phát điện nhiệt dư của dây chuyền Nhà máy Xi măng 
Lam Thạch II. 
 III/  BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY: 
1.Tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 và cơ hội thách thức cho doanh nghiệp: 

 Năm 2010, nền kinh tế Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục 
thoát ra khỏi ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới trước đó 
và có dấu hiệu hồi phục đáng kể. Tuy vậy, về phương diện vĩ mô chưa thật sự ổn 
định, vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, tình hình lạm phát, tỷ giá ngoại tệ diễn biến phức 
tạp, bội chi ngân sách, thâm hụt thương mại còn cao, giá cả đầu vào tăng 
mạnh… ảnh hưởng không thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các 
doanh nghiệp nói chung và QNCC nói riêng. 
 Nhờ sự chỉ đạo sát sao, đặc biệt là sự đoàn kết nhất trí cao trong Hội đồng 
quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và sự gắn bó của tập thể người lao 
động đã tạo ra sự gắn kết tạo thành một tập thể mạnh. Đội ngũ cán bộ quản lý và 
nhân viên đã làm việc không biết mệt mỏi để không những đảm bảo kết quả hoạt 
động kinh doanh tốt mà còn tranh thủ được cơ hội, tạo lợi thế cho Công ty, tăng 
tính ổn định và bền vững cho Công ty. Thêm vào đó Công ty luôn nhận được sự 
hỗ trợ, phối hợp và động viên kịp thời của các cấp chính quyền và Sở ban 
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ngành, là một doanh nghiệp niêm yết trong năm 2008, QNCC ghi nhận luôn 
được sự giúp đỡ nhiệt tình của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch 
chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam… 
2. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2010: 

2.1 Về doanh thu và lợi nhuận: 
  Trong tình hình khó khăn chung trong hoạt động năm 2010, nhưng với nỗ 
lực của lãnh đạo và CBCNV, điểm nổi bật là các chỉ tiêu về sản lượng và Doanh 
thu và chỉ tiêu nộp ngân sách đạt và tăng cao so với kế hoạch đã đề ra, tuy nhiên 
Lợi nhuận sau thuế, thu nhâp/cổ phiếu giảm so với 2009, do ảnh hưởng của 
khủng hoảng kinh tế, lãi suất ngân hàng, giá đầu vào tăng cao, hơn nữa chính 
sách hỗ trợ về thuế và lãi suất của ngân hàng của Chính phủ không còn áp dụng 
như trong năm 2009 cụ thể: 
 

Khoản mục ĐVT Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 So sánh 
2010/2009 

Doanh thu thuần Triệu đồng 744.445 960.632 1.418.765 147,69 
Lợi nhuận sau thuế  Triệu đồng 54.683 69.598 58.093 83,46 
Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng 4.105 4.976 3.429 68,91 
Nộp ngân sách Triệu đồng 49.004 34.951 60.842 174,07 

2.2 Kết quả thực hiện so với kế hoạch: 

Nhìn chung kết quả các chỉ tiêu của năm 2010 so với kế hoạch đề ra đều 
đạt, đặc biệt chỉ tiêu doanh thu tăng cao so với kế hoạch 120,97%: 

2.3 Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2010: 

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và kết quả sản xuất kinh 
doanhcủa năm 2010, Hội đồng quản trị đã thực hiện chi tạm ứng cổ tức hai đợt 
năm 2010 là 22% bằng tiền mặt cho các cổ đông với số tiền là 36,6 tỷ đồng. Để 
chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2011, HĐQT, BKS đã họp 
và thống nhất trình Đại hội Phương án chia cổ tức 8% còn lại của năm 2010 
bằng cổ phiếu. 

- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền mặt 10%: 17 tỷ đồng. 
- Đã tạm ứng cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền mặt 12%: 19,6 tỷ đồng. 
- Dự kiến trả cổ tức 8% còn lại năm 2010 bằng cổ phiếu. 
 
 

Khoản mục ĐVT Kế hoạch  
Năm 2010 

Thực hiện    
Năm 2010 

So với KH 
(%) 

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ Triệu 
đồng 1.172.762 1.418.765 120,97 

Lợi nhuận kế toán trước thuế Triệu 
đồng 75.000 74.175 98,90 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Triệu 
đồng 60.000 58.093 96,82 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng 3.428 3.429 100,02 
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ Triệu 

đồng 55.000 55.417 100,75 
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2.4 Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2010 của HĐQT: 
Trong năm 2010, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát QNCC đã tổ chức 

các cuộc họp thường kỳ để đánh giá tình hình kinh tế chung, đưa ra những quyết 
sách kịp thời từng thời điểm, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo 
Điều 25 của Điều lệ tổ chức hoạt động của QNCC cụ thể: 

- Triển khai việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường 
niên đến Ban tổng giám đốc và các phòng ban, đơn vị trong Công ty. 

- Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ: 
nhìn chung trong năm 2010 các cán bộ quản lý điều hành Công ty đã thực hiện 
nhiệm vụ một cách năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách 
nhiệm. Công tác quản lý điều hành cơ bản thực hiện được mục tiêu đề ra của kế 
hoạch kinh doanh năm 2010. 

- Trực tiếp khảo sát thực tế và đưa ra những nhận định, quyết định những 
vấn đề liên quan thành lập và hoạt động đầu tư của Công ty. 

-  Xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của báo cáo tài chính 
năm 2010, các báo cáo công bố đã được kiểm toán theo đúng quy định của pháp 
luật và điều lệ Công ty. 
 Do vậy, có thể nói năm 2010 là năm “bản lề” đối với hoạt động của 
QNCC với mục tiêu hàng đầu là vừa bảo đảm thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh 
đã được Đại hội đồng cổ đông giao, vừa tiến hành đổi mới bộ máy để triển khai 
dự án chiến lược phát triển mới, đặt nền móng cho giai đoạn phát triển chiến 
lược 2010-2015. Kết thúc năm tài chính 2010, QNCC đã đạt được những kết quả 
sản lượng và doanh thu có bước tăng trưởng khá. Doanh thu tăng 47,69% so với 
năm 2009. Các sản phẩm chính như xi măng, Than, đá, xây lắp và kinh doanh cơ 
sở hạ tầng dân cư tăng từ 20- 40%. Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt trên 58 tỷ 
đồng.  
3. Những thay đổi chủ yếu và sự kiện trong năm 2010: 

- Tại Đại hội đồng thương niên năm 2010 được tổ chức vào ngày 
05/05/2010 đã Bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 1010 – 1015 gồm 07 thành 
viên và Ban kiểm soát gồm 03 thành viên. 

- Thực hiện đổi mới cơ cấu tổ chức, điều chỉnh phương thức quản lý, điều 
hành kinh doanh (cụ thể:  HĐQT gồm 07 thành viên, BKS gồm 03 thành viên; 
01 chủ tịch HĐQT, 01 Tổng Giám đốc điều hành, 03 Phó tổng giám đốc;  04 
Tiểu ban hỗ trợ HĐQT gồm Tiểu ban tài chính, Tiểu ban sản xuất, Tiểu ban tiêu 
thụ và Tiểu ban đầu tư phát triển; ngoài ra HĐQT đã thành lập thêm Phòng chức 
năng nghiệp vụ Công ty là: Phòng Đầu tư kinh doanh hạ tầng,  xây dựng và ban 
hành Quy chế phân cấp quản trị phù hợp ) bám sát những nhiệm vụ mà Nghị 
quyết Đại hội cổ đồng năm 2010 đã đề ra, nhằm không chỉ đối phó được với 
những thách thức mà còn phát huy được những ưu thế vốn có, tận dụng mọi cơ 
hội để ổn định và phát triển trong môi trường cạnh tranh kinh doanh ngày càng 
gay gắt. Thông qua đó đã có những điều chỉnh quan trọng về trọng tâm chiến 
lược phát triển kinh doanh, thiết lập mô hình Công ty năng động, ổn định, phát 
triển theo hướng bền vững. 
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4. Định hướng trọng tâm năm 2011, triển vọng và kế hoạch phát triển trong 
tương lai: 

Năm 2011 là năm QNCC tiếp tục củng cố nền tảng cho giai đoạn phát 
triển nhanh, bền vững, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi chiến lược phát 
triển tới năm 2015. Tuy nhiên, năm 2011 cũng là năm kinh tế thế giới và Việt 
Nam phải đối mặt nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị Công 
ty đã thống nhất tập trung chỉ đạo, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 
2011 để tiếp tục tăng cường có hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời góp 
phần thực hiện phát triển kinh tế đất nước. 
IV/ BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY: 

Trong năm 2010, căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 
đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05/05/2010 thông qua, Ban 
Tổng giám đốc đã tiến hành triển khai thực hiện mục tiêu phương hướng hoạt 
động đã định, mặc dù tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn do hậu 
quả của cuộc khủng hoảng, nhưng cùng với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, 
Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm qua hoạt động sản xuất kinh 
doanh của QNCC đã đạt được những thành tựu đáng mừng cụ thể: 

1. Một số chỉ tiêu sản xuất chính: 

TT ChØ Tiªu §VT 
KÕt qu¶                     
n¨m 2010 

so s¸nh  
kÕt qu¶ (%) 

 KÕ 
ho¹ch n¨m 

Cïng kú                       
n¨m tríc  

1 
S¶n xuÊt vµ tiªu thô Xi m¨ng + Clinker 
c¸c lo¹i TÊn 1.209.003 100,75% 113,83% 

2 S¶n xuÊt vµ tiªu thô than c¸c lo¹i TÊn 348.110 108,11% 109,34% 

3 S¶n xuÊt vµ tiªu thô ®¸ c¸c lo¹i M3 1.071.538 102,83% 114,79% 

4 S¶n xuÊt vµ tiªu thô  G¹ch Tuynel  Viªn 28.122.517 116,70% 119,77% 

5 S¶n lîng san g¹t, bèc xóc, vËn chuyÓn 
®Êt ®¸ c¸c lo¹i 

M3 3.560.927 69,14% 329,51% 

2.  Báo cáo tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2010: 
+ Cơ cấu tài sản: 
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản: 54,38% 
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản: 45,61% 
+ Cơ cấu nguồn vốn: 
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn:87,12% 
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn:12,24% 
+ Khả năng sinh lời: 
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: 3,21% 
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần: 4,16% 
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu: 26,29% 
+ Khả năng thanh toán: 
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 - Khả năng thanh toán nhanh: 0,11% 
 - Khả năng thanh toán hiện hành: 0,14% 
+ Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2010: 
- Tổng tài sản: 1.804,1 tỷ đồng 
* Tài sản ngắn hạn: 822,9 tỷ đồng 
* Tài sản dài hạn: 981,2 tỷ đồng 
* Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn: 87,12% 
* Vốn chủ sở hữu/Tổng vốn: 12,24% 
Bảng theo dõi một số chỉ số tài chính: 
+ Khả năng sinh lời. 

Chỉ tiêu Đơn vị 
tính Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 

- Lãi gộp/Doanh thu % 23,77 23,67 20,11 
- Lợi nhuận thuần/Doanh thu % 7,78 7,09 3,61 
- Lãi dòng/Doanh thu % 9,07 8,71 5,22 
- Lãi dòng/Tổng tài sản % 5,29 5,44 4,11 
- Lãi dòng/Vốn chủ sở hữu % 35,57 40,04 33,57 

 

Do năm 2010, giá cả đầu vào tăng cao, lãi suất biến động và ảnh hưởng 
do nhiêu yếu tố khách quan khác, đặc biệt là không được hưởng các chính sách 
như giảm thuế, hỗ trợ lãi suất như năm 2009, do vậy mặc sản lượng và doanh 
thu tăng nhưng lợi nhuận có sự giảm so với cùng kỳ, suất sinh lời (ROE) là 
26,29%. 
+Khả năng thanh toán. 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

- Khả năng thanh toán nhanh Lần 0,07 0,08 0,11 
- Khả năng thanh toán hiện hành Lần 1,18 1,19 1,14 

+ Cơ cấu tài sản, nguồn vốn và năng lực hoạt động 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

1 Cơ cấu tài sản     
* Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 52,21 56,30 54,38 
* Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 47,78 43,69 45,61 
2 Cơ cấu nguồn vốn     
* Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 84,40 83,88 87,12 
* Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 14,87 13,60 12,24 
3 Tỷ suất lợi nhuận     
* Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 4,28 4,52 3,21 
* Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/DT thuần % 7,34 7,24 4,09 
* Tỷ suất lợi nhuận sau thuế 

Trên Nguồn vốn chủ sở hữu % 28,78 33,28 26,29 

+ Vốn Điều lệ: 
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 + Theo Quyết định số 161/QĐ-SGDHN ngày 22/3/2010 của Sở giao dịch 
chứng khoán Hà nội về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Xi măng và Xây 
dựng Quảng Ninh được niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức đợt 
II năm 2009 và thưởng cho cổ đông hiện hữu; 3.721.240 cổ phiếu. (Trong đó 
phát hành cổ phiếu thưởng 18%; 2.392.288 cổ phiếu; trả cổ tức đợt II năm 2009 
bằng cổ phiếu 10%; 1.328.952 cổ phiếu). Giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung: 
37.212.400.000 đồng. 

- Tổng số cổ phiếu: 17.090.729 cổ phiếu. 
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 17.090.729 cổ phiếu phổ thông. 
- Cổ phiếu quỹ của Công ty: 76.000 cổ phiếu. 
- Dự kiến chia cổ tức năm 2010: 30%/vốn điều lệ. 

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010: 
(Trích: Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 đã 
được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán 
ngày 28/02/2011) 

Đơn vị tính: VNĐ 

 
 
 
 

Stt Chỉ tiêu Mã số Năm 2009 Năm 2010 
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 960.632.227.719 1.418.765.134.063 
3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
10 960.632.227.719 1.418.765.134.063 

4 Giá vốn bán hàng 11 733.208.749.481 1.133.322.62.196 
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
20 227.423.478.238 285.443.071.867 

6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 14.397.416.929 22.736.405.209 
7 Chi phí tài chính 22 73.637.572.067 126.153.962.513 
8 Chi phí bán hàng 24 38.313.078.777 48.094.249.107 
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 61.675.222.337 82.700.154.552 

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 68.195.021.986 51.231.110.904 
11 Thu nhập khác 31 23.971.353.747 44.392.540.587 
12 Chi phí khác 32 8.919.354.177 21.448.028.648 
13 Lợi nhuận khác 40 15.051.999.570 22.944.511.939 
14 Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên 

doanh 
 497.364.097  

15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 83.744.385.653 74.175.622.843 
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 

hành 
51 

14.145.984.379 16.082.266.933 

18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 
nghiệp 

60 69.598.401.274 58.093.355.910 

18.1 Lợi ích cổ đông thiểu số  4.284.017.749 2.675.682.317 
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công 

ty mẹ 
 65.314.383.525 55.417.673.593 
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+ Giá trị tài sản tại thời điểm 31/12/2010 
(Trích: Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 đã được kiểm toán 
bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán ngày 28/02/2011) 

Đơn vị tính: VND 

Mã 
TÀI SẢN Thuyết 

minh 
TK 12/31/2010  31/12/2009 

 số  
100 A . TÀI SẢN NGẮN HẠN   822,910,511,576  671,602,562,199  
      
110 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 03  95,697,653,210  60,752,679,694  
111 1. Tiền    95,697,653,210  60,752,679,694  
130 III. Các khoản phải thu ngắn hạn   397,955,038,456  287,472,394,084 
131 1. Phải thu khách hàng  131 302,021,502,737  234,876,290,962  
132 2. Trả trước cho người bán  331 76,194,068,077  336,734,250  
133 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn   11,858,622   
135 5. Các khoản phải thu khác 05 138 19,688,017,258  52,327,417,451  
139 6.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)   ( 60,408,238) ( 68,048,579) 
140 IV. Hàng tồn kho 06  211,503,794,889  182,953,024,267  
141 1. Hàng tồn kho   211,503,794,889  182,953,024,267  
150 V. Tài sản ngắn hạn khác   117,854,025,021  140,424,464,154  
151 1. Chi phí trả trước ngắn hạn  142 38,024,008,478  19,841,603,465  
152 2. Thuế GTGT được khấu trừ   46,327,247  162,086,887  
158 4. Tài sản ngắn hạn khác   79,783,689,296  120,420,773,802  
200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN   981,251,503,797 865,608,873,917  
      
210 I- Các khoản phải thu dài hạn   118,532,371  47,787,526  
218 4. Phải thu dài hạn khác   118,532,371  47,787,526  
219 5.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)  139D   
220 II . Tài sản cố định   972,080,560,140  857,022,209,603  
221 1. Tài sản cố định hữu hình 10  802,601,900,692  794,684,487,574  
222     - Nguyên giá  211 1,268,011,758,200  1,192,981,733,786  
223     - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)  214 (465,409,857,508)  (398,297,246,212)  
224 2. Tài sản cố định thuê tài chính 11  3,441,009,985  3,555,126,002  
225     - Nguyên giá  212 7,863,954,695  9,268,807,671  
226     - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)  2142 (4,422,944,710)  (5,713,681,669)  
227 3. Tài sản cố định vô hình 12  5,576,925,725  6,478,166,177  
228  - Nguyên giá  213 13,055,628,878  13,549,686,020  
229  - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)  2143 (7,478,703,153)  (7,071,519,843)  
230 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 13 241 160,460,723,738  52,304,429,850  
250 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn   5,355,190,756  6,088,443,253  
251 1. Đầu tư vào công ty con  221      
252 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh     3,032,392,993  
   223   
258 3. Đầu tư dài hạn khác 15 228 5,355,190,756  3,056,050,260  
260 V. Tài sản dài hạn khác   3,697,220,530  2,450,397,535  
261 1. Chi phí trả trước dài hạn 16 242 3,697,220,530  2,450,397,535  

270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN   1,804,162,015,373  1,537,211,400,116  
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+ Giá trị nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2010 
(Trích: Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 đã được kiểm toán 
bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán ngày 28/02/2011) 

Đơn vị tính: VND 
Mã  

NGUỒN VỐN Thuyết 
minh  31/12/2010  31/12/2009                                                       

số 
     
300 A . NỢ PHẢI TRẢ   1,571,834,385,807  1,316,550,538,470  
     
310 I. Nợ ngắn hạn  799,293,020,797  700,953,574,230  
311 1. Vay và nợ ngắn hạn 17 486,435,862,383  358,439,323,418  
312 2. Phải trả người bán  114,674,264,584  76,704,730,899  
313 3. Người mua trả tiền trước  21,638,185,763  48,278,073,265  
314 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 18 23,708,616,229  18,140,694,905  
315 5. Phải trả người lao động  6,138,336,333  12,699,793,899  
316 6. Chi phí phải trả 19 1,579,210,070  3,449,070,624  
319 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn 

khác 20 
141,590,202,550  179,060,283,422  

320 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn    
323 11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi  3,528,342,885  4,181,603,798  
     
330 II. Nợ dài hạn  772,541,365,010  615,596,964,240  
333 3. Phải trả dài hạn khác  43,094,722,126    
334 4. Vay và nợ dài hạn 22 693,806,356,190  585,852,162,420  
336 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm  4,001,699,967  2,711,037,249  
338 8. Doanh thu chưa thực hiện  31,638,586,727  27,033,764,571  
     
400 B . VỐN CHỦ SỞ HỮU   220,953,747,056  209,100,685,882  
     
410 I. Vốn chủ sở hữu 24 220,953,747,056  209,100,685,882  
411 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu  170,907,290,000  133,694,890,000  
412 2. Thặng dư vốn cổ phần  3,141,260,000  27,064,140,000  
414 4. Cổ phiếu quỹ (*)  (2,117,260,484)  (2,117,260,484)  
416 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái  (1,010,220,027)  (335,030,173)  
417 7. Quỹ đầu tư phát triển  3,992,646,023  3,643,923,213  
418 8. Quỹ dự phòng tài chính  11,584,553,530  6,183,078,672  
420 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  33,775,300,014  40,286,766,655  
421 11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản  680,178,000  680,178,000  
 III. Lợi ích cổ đông thiểu số  11,373,882,510  11,560,175,764  
440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  1,804,162,015,373  1,537,211,400,116  
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+ Tình hình nghĩa vụ nộp thuế năm 2010 
(Trích: Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 đã được kiểm toán bởi 
Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán ngày 28/02/2011) 

Đơn vị tính: VND 

STT Chỉ tiêu Mẫ 
số 

Số còn phải 
nộp năm 

trước chuyển 
qua 

Số phát sinh 
phải nộp trong 

năm 

Số đã nộp trong 
năm  

Số còn phải 
nộp chuyển 

qua năm sau 

A B C 1 2 3 4=(1+2-3) 

I Thuế  10 15 851 667 331 63 778 446 922 57 842 546 732 21 787 567 521 

1 
Thuế GTGT hàng nội 
địa  11 3 382 148 514 36 965 173 510 34 002 086 151 6 345 235 873 

5 
Thuế thu nhập doanh 
nghiệp  15 9 368 685 275 14 918 210 404 14 527 120 209 9 759 775 470 

6 Thuế tài nguyên 16 1 255 315 307 5 065 447 135 4 284 881 316 2 035 881 126 
7 Thuế nhà đất 17  679 099 938 5 539 865 101 3 787 460 297 2 431 504 742 
8 Tiền thuê đất 18  34 832 691  66 817 649  66 817 649  34 832 691 
9 Các loại thuế khác 19 1 131 585 606 1 222 933 123 1 174 181 110 1 180 337 619 

  
Thuế thu nhập cá 
nhân    94 952 259  678 376 371  586 044 788  187 283 842 

  Thuế  nhà thầu   1 012 439 807  406 895 793  513 311 646  906 023 954 
  Các loại thuế khác 

   24 193 540  137 660 959  74 824 676  87 029 823 
II  Các khoản phải nộp 

khác 30  892 777 998 2 755 694 777 3 000 000 000  648 472 775 
1 Các khoản phụ thu  31         
2 Các khoản phí, lệ phí 32  457 968 200 2 048 472 775 1 857 968 200  648 472 775 
3 Các khoản khác 33  434 809 798  707 222 002 1 142 031 800    

  Tổng cộng 
(40=10+30)    16,744,445,329   66,534,141,699   60,842,546,732  22,436,040,296  

Nhìn chung tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 
2010 cơ bản vẫn giữ được thế ổn định và phát triển, các chỉ tiêu về sản phẩm 
đều đạt và vượt kế hoạch năm đặt ra. Doanh thu đạt 120,98% so với kế hoạch 
năm, tăng 47,70% so với năm 2009. Lợi nhuận trước thuế đạt 88,57% so với 
cùng kỳ. Tỷ lệ tạm ứng trả đã cổ tức hai đợt là 22% đạt 73,33% so với kế hoạch 
của Nghị quyết Đại hội cổ đông. 
3. Những tiến bộ và thành tích Công ty đạt được: 
 Năm 2010 Công ty đã tiếp tục tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt 
các lĩnh vực quản lý, điều hành sản xuất nhất là công tác chuẩn bị và tổ chức sản 
xuất, kỹ thuật công nghệ nên đã tạo ra sự ổn định đồng bộ trong sản xuất kinh 
doanh, phù hợp với tình hình thực tiễn, đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, áp 
dụng chính sách một cách linh hoạt cho các đại lý và các khách hàng lớn truyền 
thống từ đó tiêu thụ được sản phẩm. Ngoài ra Công ty còn áp dụng một số biện 
pháp dự trữ nguồn nguyên liệu sẵn có để hạn chế ảnh hưởng biến động của giá 
đầu vào, nâng cao khả năng cạnh tranh. 
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 - Luôn cải tiến máy móc thiết bị, áp dụng những tiến bộ kỹ thuật mới vào 
sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí 
nguyên nhiên, vật liệu, điện năng. 
 - Tăng cường quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn  ISO 9001-2008, quản lý 
môi trường, quản lý nguồn tài nguyên mỏ. Xây dựng các biện pháp công nghệ 
thi công hợp lý, nâng cao ý thức quản lý của người lao động. 
   Víi nh÷ng kÕt qu¶ ®ã, n¨m 2010 C«ng ty ®· ®¹t ®îc c¸c thµnh tÝch, danh hiÖu vµ 
gi¶i thëng nh:  

-  UBND TØnh Qu¶ng Ninh tÆng b»ng khen cho ®¬n vÞ ®· cã thµnh tÝch xuÊt s¾c 
trong phong trµo thi ®ua yªu níc 05 n¨m ( 2006 - 2010). 
- UBND tØnh Qu¶ng Ninh tÆng b»ng khen lµ ®¬n vÞ ®· cã thµnh tÝch xuÊt s¾c 
trong viÖc ®ãng gãp x©y dùng Quü B¶o trî trÎ em cña TØnh Qu¶ng Ninh 3 n¨m ( 
2008 - 2010). 
- Lµ Doanh nghiÖp ®øng trong Top 483/ 1000 doanh nghiÖp nép thuÕ thu nhËp 
doanh nghiÖp lín nhÊt ViÖt Nam do Tæng côc thuÕ b×nh chän vµ c«ng nhËn. 
- §øng trong Top 26/100 Doanh nghiÖp tiªu biÓu ®¹t Gi¶i thëng Th¬ng m¹i vµ 
DÞch vô ViÖt nam n¨m 2010 cña Bé C«ng th¬ng. 
- §øng trong Top 1/30 Doanh nghiÖp xuÊt s¾c ®¹t Gi¶i thëng Héi nhËp vµ ph¸t 
triÓn ®îc tÆng B»ng khen cña Héi ®ång gi¶i thêng ( do Ban tuyªn gi¸o Trung 
¦¬ng chñ tr×). 
- UBND tØnh tÆng B»ng khen ®· cã thµnh tÝch trong phong trao b¶o vÖ an ninh tæ 
quèc n¨m 2010. 
- UBND TØnh tÆng Danh hiÖu ®¬n vÞ lao ®éng xuÊt s¾c n¨m 2010. 
- B»ng khen cña Bé x©y dùng tÆng ®¬n vÞ cã thµnh tÝch xuÊt s¾c n¨m 2010. 

Ngoµi ra C«ng ty còng lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ®îc ghi nhËn ®· ñng hé 
tµi trî gãp phÇn vµ sù thµnh c«ng chung cña §¹i lÔ 1000 n¨m Th¨ng Long - Hµ 
Néi vµ nhiÒu gi¶i thëng, danh hiÖu kh¸c… 

V/  HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAT CÔNG TY: 

 Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh về 
quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát. 
     Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình, Ban kiểm soát duy trì họp định kỳ, 
kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực của các hoạt động sản xuất kinh 
doanh trong công tác kế toán và lập báo cáo tài chính, thẩm định báo cáo tình 
hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý 
của Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông. Thường xuyên thông báo với Hội 
đồng quản trị về kết quả hoạt động, kiến nghị biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải 
tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Tham 
gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ hàng quý của Hội đồng Quản trị. 
    Trong năm 2010 Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát 
của mình cụ thể: 
- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT để theo dõi và giám sát hoạt động 
của HĐQT. 



 c«ng ty cæ phÇn xi m¨ng vµ x©y dùng qu¶ng ninh ( qnc) 

Báo cáo thường niên năm 2010  ( QNC ) 
 

15 

- Trưởng ban kiểm soát đã chỉ đạo các kiểm soát viên bám sát tình hình hoạt 
động, thực hiện công tác kiểm tra, hỗ trợ các phòng ban đơn vị hạch toán kế toán 
đúng quy định, đồng thời thực hiện chính sách với người lao động cũng như các 
hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị. 
- Kịp thời tham mưu cho HĐQT Công ty về công tác tài chính, nhân sự và các 
chính sách đối với người lao động, đảm bảo nội bộ Công ty luôn đoàn kết. 
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng tháng, quý , năm của đơn vị trước khi trình 
HĐQT, đồng thời phối hợp thường xuyên với đơn vị kiểm toán độc lập. 
1. Về tình hình hoạt động của Công ty: 

 Căn cứ vào báo cáo quyết toán tài chính năm 2010 do Công ty cổ phần xi 
măng và xây dựng Quảng Ninh lập và Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính 
kế toán và kiểm toán ngày 28/01/2011. 
 Ban kiểm soát xin báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
năm 2010 của QNCC như sau: 

Tình hình tài chính năm 2010 của Công ty đã được thể hiện đầy đủ, rõ 
ràng trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư 
vấn tài chính kế toán và kiểm toán, trong đó: 

 Khoản mục ĐVT Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 
Doanh thu thuần Triệu đồng 744.445 960.632 1.418.765 
Lợi nhuận sau thuế  Triệu đồng 54.683 69.598 58.093 
Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng 4.105 4.976 3.429 
Nộp ngân sách Triệu đồng 49.004 34.951 60.842 

2. Nhận xét và kiến nghị của ban kiểm soát: 

Qua xem xét một số báo cáo và tình hình thực tế của công ty, Ban kiểm 
soát nhận xét một số vấn đề sau: 
- Các hoạt động của Công ty trong năm 2010 đều tuân thủ theo các quy định 
pháp luật hiện hành, các quy trình, quy chế, quy định của công ty đang  áp dụng 
có hiệu quả. 
- Tuy doanh thu tăng so với năm 2009, vượt cao so với kế hoạch, nhưng lợi 
nhuận sau thuế lại thấp hơn so với năm 2009: Là do ảnh hưởng lớn của khủng 
hoảng kinh tế, lãi suất, giá đầu vào tăng cao và đặc biệt năm 2010 các doanh 
nghiệp nói chung và QNCC nói riêng không còn được hưởng chính sách hỗ trợ 
thuế, lãi suất như năm 2009, cho nên  nộp ngân sách năm 2010 tăng 74,07 % so 
với cùng kỳ và tăng 20% so với kế hoạch năm. 

Kiến nghị: 

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và xây dựng các định mức kinh 
tế kỹ thuật làm căn cứ để kiểm soát. 
- Tăng cường công tác quản lý và điều hành, đầy mạnh triển khai công tác đầu 
tư các dự án như dự án nghiền xi măng, dự án cầu cảng, các dự án có sở hạ tầng 
đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả kinh tế . 
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VI/ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2011: 

Bước vào những tháng đầu của năm 2011, chúng ta đã phải đối mặt với 
hàng loạt khó khăn thách thức ( Lãi suất, tỷ giá biến động mạnh, giá đầu vào 
tăng mạnh, giá than, điện, xăng dầu... thời tiết khắc nghiệp, sự tiết giảm năng 
lượng điện trong sinh hoạt và sản xuất... Mặc dù Đảng, Chính phủ đã chủ động, 
kiên quyết đưa ra chủ trương và triển khai nhiều giải pháp, biện pháp nhằm thực 
hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 như kiềm chế lạm phát, 
chính sách thắt chặt tiền tệ, giảm chi tiêu công, hoãn giảm việc đầu tư cho các 
công trình dự án liên quan đến nguồn ngân sách..... Do vậy hoạt động của các 
doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị sản xuất xi măng, sản xuất vật liệu xây 
dựng, xây lắp... sẽ phải đối mặt nhiều khó khăn, thử thách hơn, bởi lẽ tình hình 
sản lượng xi măng ngày một dư thừa, giá điện, than.. tăng cao dẫn đến việc canh 
tranh trong công tác tiêu thụ sản phẩm sẽ ngày càng gay gắt. 

Trước tình hình kinh tế chung và trên cơ sở kết quả đã đạt được của năm 
2010. Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Công ty xác định trong năm 2011 
cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, đồng 
thời có những bước đột phá để tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhằm thực 
hiện thành công chiến lược kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, 
đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả phù hợp với quy mô và năng lực của Công 
ty. 

1/  Một số chỉ tiêu chính năm 2011: 
- Sản xuất xi măng và Clinke: 1,2 triệu tấn. 
- Sản xuất than các loại: 350 ngàn tấn. 
- Sản xuất đá các loại: 1,196 triệu M3 
- Sản xuất gạch Tuynel: 28 triệu viên. 
- Sản lượng san gạt, bốc xúc đất đấ: 3,72 triệu M3. 
- Giá trị xây lắp, san gạt bốc xúc vận chuyển và KDCSHT: 248,5 tỷ đ. 
- Doanh thu: 1.425 tỷ đồng. 
- Nộp ngân sách: 58 tỷ đồng. 
- Lợi nhuận sau thuế: 40 tỷ đồng trở lên. 
- Cổ tức dự kiến: 20 %. 
- Số lao động: 3.150 người. 
- Thu nhập bình quân người lao động: 3,75 triệu đồng/người/tháng.  
(Ghi chú: Các chỉ tiêu trên đã được HĐQT Công ty phê duyệt và trình 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua). 
2/ Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch năm 2011: 

- TiÕp tôc tËp trung mét c¸ch ®ång bé, linh ho¹t trong c«ng t¸c ®iÒu hµnh qu¶n 
lý, chØ ®¹o l·nh ®¹o trªn c¸c mÆt s¶n xuÊt, rµ so¸t bè trÝ s¾p xÕp tæ chøc, ph©n 
cÊp qu¶n lý, s¾p xÕp ®iÒu chØnh nh©n sù phï hîp víi tr×nh ®é chuyªn m«n vµ tÝnh 
chÊt c«ng viÖc, bªn c¹nh chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o båi dìng chuyªn m«n 
nghiÖp vô cho CBCNV- L§, nh»m tiÕp cËn kiÕn thøc nghiÖp vô, c«ng nghÖ míi, 
m« h×nh míi vµo qu¶n lý còng nh s¶n xuÊt. 
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- X©y dùng vµ triÓn khai c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý vµ sö dông thiÕt bÞ m¸y mãc, d©y 
chuyÒn s¶n xuÊt, kü thuËt c«ng nghÖ. Rµ so¸t, ®iÒu chØnh c¸c ®Þnh møc chØ tiªu 
kinh tÕ kü thuËt phï hîp vµ kÞp thêi, s¸t víi t×nh h×nh thùc tÕ . 

- Lùa chän vµ qu¶n lý tèt chÊt lîng ®èi víi nguyªn nhiªn liÖu, vËt t ®Çu vµo  
®a tiªu chÝ tiÕt kiÖm vËt t nguyªn nhiªn liÖu, n¨ng lîng trong s¶n xuÊt lªn 
hµng ®Çu, t×m kiÕm, ¸p dông vµ ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt, nh»m t¨ng n¨ng 
suÊt lao ®éng, n©ng cao hiÖu qu¶, gi¶m chi phÝ trªn tõng c«ng ®o¹n tõ cung øng, 
s¶n xuÊt, lu th«ng ®Õn tiªu thô… B¶o ®¶m chÊt lîng, h¹ gi¸ thµnh, n©ng cao 
søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm c¶ vÒ gi¸ c¶ vµ chÊt lîng, ®ång thêi b¸m s¸t t×nh 
h×nh thÞ trêng, gi÷ v÷ng vµ më réng thªm kh¸ch hµng tiªu thô s¶n phÈm. 

- N©ng cao hiÖu qu¶ cña c¸c lÜnh vùc träng t©m, t¨ng cêng tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n 
ë tõng vÞ trÝ, tõng lÜnh vùc cô thÓ nh: Xi m¨ng,Than; §¸, G¹ch, x©y dùng, lÜnh 
vùc thi c«ng, x©y l¾p vµ c¸c dù ¸n kinh doanh h¹ tÇng vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c, 
nh»m ph¸t huy thÕ m¹nh, n©ng cao n¨ng suÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ vµ n©ng cao 
tÝnh c¹nh tranh. 

- Tranh thñ sù quan t©m gióp ®ì vµ t¹o ®iÒu kiÖn cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn vµ c¸c 
Së ban ngµnh, tranh thñ sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña c¸c cÊp uû ®¶ng, t¨ng cêng sù 
phèi kÕt hîp trong c«ng t¸c chuyªn m«n tõ c¸ nh©n ®Õn tËp thÓ, tõ Phßng ban 
®Õn c¸c ®¬n vÞ, xÝ nghiÖp trùc thuéc vµ ®Õn c¸c tæ chøc ®oµn thÓ trong C«ng ty. 

- Coi träng c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng, an toµn lao ®éng, c«ng t¸c b¶o vÖ m«i 
trêng, duy tr× vµ n©ng cao hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng ISO 9001-2008 vµ coi ®ã 
lµ nh÷ng môc tiªu, nhiÖm vô thêng xuyªn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 
§Ò cao c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông tµi nguyªn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ . 

- VËn dông linh ho¹t c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch, c¸c chÕ ®é nh: vÒ thuÕ, l·i suÊt 
ng©n hµng vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan kh¸c, tõ ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p phï hîp vµ kÞp 
thêi, ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt, gãp phÇn hoµn thµnh vµ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô 
vµ c¸c chØ tiªu kinh tÕ n¨m còng nh chiÕn lîc l©u dµi cña C«ng ty ®· ®Ò ra. 

VII/  BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010: 

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về 
kế toán: Do Đơn vị kiểm toán độc lập ( Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính 
kế toán và kiểm toán ) ngày 28/02/2011; 

1. Báo cáo tài chính riêng của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng 
Quảng Ninh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010. 

2. Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng 
Quảng Ninh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010. 
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1. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán. 
1.1 Kiểm toán độc lập. 
 - Đơn vị kiểm toán độc lập: 
Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) 
Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu – Hà Nội -Việt Nam 
Tel: (84-4).824.1990/1 Fax: (84-04) 38253973.  
Email: aaschn@hn.vnn.vn   Website: www.aasc.com.vn 
Văn phòng đại diện tại Quảng Ninh: Cột 2 Đường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố 
Hạ Long, Quảng Ninh. 
Tel: (84-33) 3627571     Fax:(84-33) 3627572. E-mail:aascqn@aasc.com.vn  
 Quyết định chấp thuận tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán các tổ 
cức phát hành và kinh doanh chứng khoán số 50/2000/QĐ-UBCKNN cấp ngày 
19/6/2000. 

- Ý kiến kiểm toán độc lập 

Căn cứ theo Báo cáo kiểm toán số 146/2011/BC.TC-AASC.VPQN ngày 
28 tháng 02 năm 2011 của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và 
kiểm toán về báo cáo Tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 của Công ty cổ phần 
xi măng và xây dựng Quảng Ninh cụ thể: 

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và 
hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty cổ 
phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, cũng 
như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết 
thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt 
Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. 
1.2 Kiểm toán nội bộ: không có 
2. Các công ty con hợp nhất trong báo cáo: 
2.1 Công ty cổ phần Phương mai Quảng Ninh. 
 - Vốn điều lệ:                                              4.216.419.903 đồng 
 - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ:                              36,91% 
 - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: Công ty mẹ có quyền quyết định mọi 
hoạt động của công ty cổ phần Phương Mai Quảng Ninh. 
2.2 Công ty cổ phần Bê tông Hải Long. 

-  Vốn điều lệ:                                           8.500.000.000 đồng  
- Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ:                             56,27% 
- Quyền biểu quyết của Công ty mẹ:                    56,27% 

2.3 Công ty cổ phần gốm xây dựng Thanh Sơn. 
 - Vốn điều lệ:                                            6.162.336.013  đồng 
 - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ:                             61,52% 
 - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ:                    61,52% 
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VIII/  VỀ TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ: 

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty: 

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại 
hội đồng cổ đông bầu ra HĐQT của Công ty, HĐQT là cơ quan quản lý cao nhất 
giữa hai kỳ đại hội cổ đông, có trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện các 
nghị quyết của đại hội cổ đông cùng kỳ, có toàn quyền nhân danh công ty, thay 
mặt cổ đông để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của 
Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được 
quy định trong Điều lệ của Công ty. 

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra và chịu trách nhiệm trước 
các cổ đông và pháp luật về những kết quả công việc của Ban kiểm soát với 
Công ty 
 Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty bao gồm: Chủ tịch HĐQT, Tổng 
giám đốc điều hành, ba phó Tổng giám đốc và một Kế toán trưởng do HĐQT bổ 
nhiệm, là cơ quan tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh 
hàng ngày của Công ty theo mục tiêu, định hướng chiến lược và kế hoạch mà 
HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. 

* Tổ chức bộ máy của Công ty hiện nay được phân chia theo chức năng 
gồm: 

- 11 phòng nghiệp vụ. 
- 01 Ban quản lý dự án. 
- 12 đơn vị trực thuộc: 
Trong đó:  
- Có 03 Nhà máy sản xuất xi măng : 
+  Nhà máy xi măng Hà Tu; 
+  Nhà máy xi măng Lam Thạch; 
+  Nhà máy xi măng Lam Thạch II. 
- Có 02 xí nghiệp Than: 
+  Xí nghiệp Than Uông Bí; 
+ Xí nghiệp Than Đông Triều. 
- Có 03 Xí nghiệp xây dựng : 
+  Xí nghiệp xây dựng Uông Bí; 
+  Xí nghiệp xây dựng Hạ Long; 
+  Xí nghiệp xây dựng Móng Cái. 
- Có 01 xí nghiệp đá: 
+  Xí nghiệp đá Uông Bí. 
-  01 Xí nghiệp Thi công cơ giới. 
-  01 Khách sạn Hồng gai. 
-  01 Đội cơ giới Công ty 
- Công ty cổ phần thành viên: 
+ Công ty cổ phần Hải Long; 
+ Công ty cổ phần gốm xây dựng Thanh Sơn; 
+ Công ty cổ phần Phương Mai; 
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Ban Tổng giám đốc Công ty: 
1. Ông: Đinh Đức Hiển  - Tổng giám đốc Công ty. 
2. Ông: Phan Ngô Chứ  - Phó tổng giám đốc Công ty. 
3. Ông: Phạm Văn Điện - Phó tổng giám đốc Công ty. 
4. Ông: Linh Thế Hưng - Phó tổng giám đốc Công ty. 
5. Bà: Đoàn Thị Dung  - Kế toán Trưởng Công ty. 

2. TÓM TẮT LÝ LỊCH CỦA CÁC CÁ NHÂN TRONG BAN ĐIỀU HÀNH 

1. Ông: Cao Quang Duyệt  
Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Xây 
dựng Quảng Ninh. 
Giới tính: Nam 
Sinh ngày 17 tháng 08 năm 1947. 
Quê quán: Hoa lư – Đông Hưng – Thái Bình 
Quốc Tịch: Việt Nam 
CMTND số: 100626747 
Trình độ văn hóa: 10/10 
Số điện thoại cơ quan: 033. 3841 648 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ 
Quá Trình công tác: 

* 01/1965 đến 5/1967: tổ trưởng sản xuất Mỏ than Vàng Danh. 
* 06/1967 đến 11/1968: Thực tập sinh tại Liên xô cũ. 
* 12/1968 đến  9/1974 : Phó quản đốc, Đảng ủy viên Mỏ than Vàng Danh. 
* 10/1974 đến 8/1982: Theo học tại trường bổ túc văn hóa Trung ương và 

Trường Đại học Mỏ địa chất Hà Nội. 
* 09/1984 đến 5/1986: Thường trực Đảng uỷ Mỏ Than Vàng Danh.  
* 06/1988 đến tháng 06/1988 Học viên Trường Đảng cao cấp. 
* 07/1988 đến tháng 05/1990: Phó giám đốc xí nghiệp than Uông Bí.  
* 06/1990 đến tháng 12/1996: Giám đốc xí nghiệp Than Uông Bí. 
* 01/1997  đến tháng 03/1998: Giám đốc Công ty Xi măng và Xây dựng 

Uông Bí. 
* 04/1998  đến tháng 03/2005: Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Công ty Xi 

măng và Xây dựng Quảng Ninh. 
* 04/2005 đến tháng 05/2010: Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐQT - Tổng 

Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. 
* Từ tháng 06/2010 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xi măng 

và Xây dựng Quảng Ninh. 

2. Ông: Đinh Đức Hiển: 
Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xi măng và 
Xây dựng Quảng Ninh. 
Giới tính: Nam 
Sinh ngày 14 tháng 01 năm 1956. 
Quê quán: Hiệp hòa – Yên Hưng – Quảng Ninh 
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Quốc tịch: Việt Nam 
CMTND: 100003873 
Địa chỉ thường trú: Trương Vương – Uông bí – Quảng Ninh 
Số điện thoại cơ quan: 033.3841 656 
Trình độ văn hóa: 10/10 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng 
- Quá trình công tác: 
*  Từ tháng 04/1975 đến tháng 04/1976 : Thực tập sinh tại Thiên tân Trung 
Quốc. 
*  Từ tháng 05/1980 đến tháng 04/1985:  Sinh viên Trường Đại học Xây dựng 
Hà nội.  
* Từ tháng 05/1985 đến tháng 09/1994 : Cán bộ kỹ thuật Ban quản lý công trình 
Sở xây dựng Quảng Ninh, Phó, Trưởng phòng kinh tế kế hoạch Công ty xây 
dựng Nhà ở Uông Bí. 
* Từ tháng 10/1994 đến tháng 10/1996: Phó Giám đốc, Uỷ viên Ban chấp hành 
Đảng uỷ Công ty xây dựng nhà ở Uông Bí. 
* Từ tháng 11/19996 đến tháng 03/1997: Phó Giám đốc Công ty kinh doanh nhà 
ở Quảng Ninh. 
* Từ tháng 04/1997 đến tháng 03/1998: Phó giám đốc Công ty xi măng và xây 
dựng Uông Bí.  
* Từ tháng 04/1998 đến tháng 03/2005:  Phó giám đốc Công ty Xi măng và Xây 
dựng Quảng Ninh. 
* Từ tháng 04/2005 đến tháng 05/2010: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xi 
măng và Xây dựng Quảng Ninh. 
* Từ tháng 06/2010 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng và Xây 
dựng Quảng Ninh. 

3. Ông: Phạm Văn Điện 
Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Xi măng 
và Xây dựng Quảng Ninh. 
Giới tính: Nam 
Ngày/tháng/năm sinh: 25/02/1960 
Quê quán: Hưng đạo – Chí Linh  – Hải Dương. 
Quốc tịch: Việt Nam 
CMTND: 100740561 
Địa chỉ thường trú: C8 ngõ 156 Lạc Trung, Phường thanh lương-Hai Bà Trưng -
Hà Nội 
Số điện thoại cơ quan: 033.3819 089  
Trình độ văn hóa: 10/10 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng 
- Quá trình công tác: 
 * Từ tháng 01/1990 đến tháng 04/1992 :  Tiểu đoàn trưởng 
 * Từ tháng 05/1992 đến tháng  02/1997:  Phó giám đốc Xí nghiệp xây 
dựng Uông Bí. 
 * Từ tháng 03/1997 đến tháng 07/2009:  Giám đốc Xí nghiệp xây dựng 
Uông Bí. 
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 * Từ tháng 08/2009 đến nay: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Xi 
măng và Xây dựng Quảng Ninh. 

4. Ông: Phan Ngô Chứ 
Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc công ty CP Xi măng và Xây dựng 
Quảng Ninh 
Giới tính: Nam 
Ngày/tháng/năm sinh: 02/02/1958 
Quê quán: Vũ Chính – Vũ Thư – Thái Bình 
Quốc tịch: Việt Nam 
CMTND: 100786565 
Địa chỉ thường trú: Thanh Sơn – Uông bí – Quảng Ninh 
Số điện thoại cơ quan: 033.3841 646 
Trình độ văn hóa: 10/10 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ hầm lò 
- Quá trình công tác: 
  * Từ tháng 12/1988 đến tháng 12/1989: Cán bộ phòng thiết kế Công ty 
Than Uông Bí - Phó  Ban kỹ thuật mỏ Trường CNKT mỏ Việt Xô. 

* Từ tháng 01/1990 đến tháng 12/1996:  Trưởng phòng Kỹ thuật xí 
nghiệp Than Uông Bí - Phó ban quản lý công trình Nhà máy xi măng Lam 
Thạch 

* Từ tháng 01/1997 đến tháng 10/1997:  Giám đốc Nhà máy Xi măng 
Lam Thạch. 

* Từ tháng 11/ 1997 đến tháng 09/2001:  Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty 
Xi măng và xây dựng Quảng Ninh. 

* Từ tháng 10/2001 đến tháng 03/2005:  Phó Giám đốc Công ty Xi măng 
và Xây dựng Quảng Ninh. 

* Từ tháng 04/2005 đến nay:  Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xi 
măng và xây dựng Quảng Ninh. 

5. Ông: Linh Thế Hưng 
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc công ty CP Xi 
măng và Xây dựng Quảng Ninh. 
- Giới tính: Nam –  Quốc tịch: Việt Nam 
- Ngày tháng năm sinh: 25/01/1958 
- Địa chỉ thường trú: Khu 9 - Phường Bãi Cháy - TP Hạ Long - Quảng Ninh 
- Trình độ văn hóa: 10/10 
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng 
- Trình độ lý luận: Cao cấp lý luận 
+ Quá trình công tác: 
- Từ năm 1977 đến năm 1983: Cán bộ kỹ Thuật - Viện Thiết kế kiến trúc Quảng 
Ninh. 
- Từ năm 1983 đến năm 1985:  Cán bộ Kỹ thuật - Công ty Xây dựng Số 2 
Quảng Ninh. 
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- Từ năm 1985 đến năm 1987:  Phó phòng nghiệp vụ - Trường công nhân Kỹ 
thuật xây dựng Quảng Ninh . 
- Từ năm 1987 đến năm 1995: Đội trưởng Thi công - Công ty xây dựng Uông Bí 
Quảng Ninh. 
- Từ năm 1995 đến năm 1998: Phó ban quản lý dự án -  Xí nghiệp than Uông Bí. 
- Từ năm 1998 đến năm 2000: Trưởng phòng Kỹ thuật xây dựng - Công ty Xi 
măng và xây dựng Quảng Ninh. 
- Từ năm 2000 đến năm 2007: Giám đốc Xí nghiệp xây dựng Hạ Long - Công ty 
cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh. 
- Từ năm 2007 đến năm 2009:  Giám đốc Xí nghiệp xây dựng Móng Cái – Công 
ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh. 
- Từ năm 2009 đến tháng 6/200 – Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Phương 
Nam 135. 
- Từ tháng 6 năm 2010 đến nay: Giữ chức vụ:  

+ Thành viên HĐQT; Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần xi9 măng và 
xây dựng Quảng Ninh. 

+ Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công ty cổ phần Xi măng 
và xây dựng Quảng Ninh. 

6. Bà: Đoàn Thị Dung: 
Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng 
Quảng Ninh 
Giới tính: Nữ 
Ngày/tháng/năm sinh: 10/10/1956 
Quê quán: Quỳnh Lương – Quỳnh Phụ – Thái Bình 
Quốc tịch: Việt Nam 
CMTND: 100554984 
Địa chỉ thường trú: Thanh Sơn – Uông Bí – Quảng Ninh. 
Số điện thoại cơ quan: 033.3841 655 
Trình độ văn hóa: 10/10 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 
- Quá trình công tác: 
 * Từ tháng 01/1984 đến 12/1984:  Phó phòng kế toán Công ty ăn uống 
dịch vụ Uông Bí. 
 * Từ tháng 01/1985 đến 12/1990:  Kế toán trưởng Công ty ăn uống dịch 
vụ Uông Bí. 
 * Từ tháng 01/1990 đến tháng 12/1995:  Nhân viên phòng Tài chính thị xã 
Uông Bí. 
 * Từ tháng 01/1995 đến tháng  01/1997:  Phó phòng kế toán Xí nghiệp 
Than Uông Bí. 
 * Từ tháng 02/1997 đến tháng 03/2005:  Kế toán trưởng Công ty Xi măng 
và Xây dựng Quảng Ninh. 
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 * Từ tháng 04/2005 đến nay:  Kế toán Trưởng Công ty cổ phần Xi măng 
và Xây dựng Quảng Ninh. 
3. Thay đổi Tổng giám đốc điều hành trong năm. 
- Ông Cao Quang Duyệt – Chủ tịch HĐQT – Kiêm Tổng giám đốc Công ty đến 
ngày 31 tháng 05 năm 2010. 
- Từ ngày 01 tháng 06 năm 2010 Ông Đinh Đức Hiển – Thành viên HĐQT – 
Làm Tổng giám đốc điều hành Công ty. 
4. Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc: 

Tiền lương, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Ban Tổng giám đốc 
được hưởng theo chế độ và quy định của Công ty. 
    
5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động 

              5.1 Cơ cấu lao động: 

Tổng số người lao động trong Công ty tính đến ngày 31/12/2010 là: 3.194 người 
 + Trong đó cơ cấu theo trình độ lao động như sau: 
 

STT Trình độ lao động Số lượng Tỷ lệ (%) 
1 Trình độ Đại học và trên Đại học 356 11,14 
2 Trình độ Cao đẳng và Trung cấp 358 11,20 
3 Công nhân kỹ thuật 1.779 55,69 
4 Lao động phổ thông 701 21,94 

 
   5.2 Chính sách đối với người lao động: 

 

Công ty xác định nguồn nhân lực là nền tảng cho sự phát triển, do vậy các 
cán bộ công nhân viên của Công ty đều được đào tạo đầy đủ, Công ty thường 
xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho công nhân, 
thợ vận hành, hàng năm tổ chức hội thi tay nghề, nghiệp vụ nhằm khuyến khích 
động viên tinh thần học tập, nâng cao trình độ tay nghề của công nhân lao động. 
Đối với cán bộ quản lý công ty tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình 
độ quản lý cho cán bộ và mời các chuyên gia có kinh nghiệm và giảng viên của 
các trường đại học lên lớp. 

Công ty có các chính sách quan tâm, đãi ngộ thỏa đáng nhằm khuyến 
khích động viên người lao động như: 

+  Hàng năm có trên 30% người lao động được đi thăm quan nghỉ mát. 
+ Hàng năm được nghỉ phép theo tiêu chuẩn và được công thêm ngày 

nghỉ thâm niên theo quy định của Bộ Luật lao động. 
+ Hàng năm Công ty đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao 

động. 
+ Việc trích nộp Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và Bảo hiểm xã hội 

cho người lao động luôn được Công ty thực hiện tốt theo quy định. 
+ Công ty thực hiện chế độ làm việc 40h/tuần. Thực hiện việc trích bồi 

dưỡng và chế độ ăn ca, chống nóng và tiền chè nước cho người lao động. 
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+ Tổ chức diều dưỡng, phục hồi chức năng cho người lao động có sức 
khỏe từ loại III trở lên hoặc mới ốm dạy. 

6. Thay đổi thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng   

Tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đại hội đã bầu ra HĐQT 
công ty mời gồm 07 thành viên ( giảm hai thành viên so với nhiệm kỳ trước ): 
trong đó có một thành viên mới đó là Ông Nguyễn Trường Giang – Thành viên 
HĐQT – Giám đốc Xí nghiệp Than Uông Bí. 
- HĐQT Công ty nhiệm kỳ đã bầu Ông Cao Quang Duyệt làm Chủ tịch HĐQT 
công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015. 
- Và bổ nhiệm Ông Đinh Đức Hiển – Thành viên HĐQT – Giữ chức vụ Tổng 
giám đốc điều hành Công ty từ tháng 06 năm 2010. 
-Ban tổng giám đốc được bổ sung thêm một người: Ông Linh Thế Hưng – 
Thành viên HĐQT – giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty. 
- Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015 gồm 03 thành viên. ( giảm hai 
thành viên so với nhiệm kỳ trước ). 
- Kế toán trưởng giữ nguyên, không thay đổi: Bà Đoàn Thị Dung – Kế toán 
trưởng Công ty. 
IX. THÔNG TIN VỀ CÔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY: 

1. Hội đồng Quản trị: 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh 
gồm có 07 thành viên  trong đó có 02 thành viên độc lập không tham gia điều 
hành. 

1. Ông: Cao Quang Duyệt - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty 
2. Ông: Phạm Văn Chính - TV HĐQT -  Không tham gia điều hành. 
3. Ông: Đinh Đức Hiển - TV HĐQT - Tổng giám đốc 
4. Ông: Phạm Văn Điện - TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc 
5. Bà:   Đào Thị Đầm - TV HĐQT - Không tham gia điều hành. 
6. Ông: Linh Thế Hưng - TV HĐQT – Phó tổng giám đốc 
7. Ông: Nguyễn Trường Giang - TV HĐQT – Giám đốc  XN than Uông Bí 

 

2. Ban kiểm soát: 
 Ban kiểm soát Công ty gồm có 03 thành viên. 
 

1. Ông : Hoàng Văn Thụy - Trưởng Ban kiểm soát Công ty 
2. Ông : Trần Quang Tịnh - Thành viên – Chủ tịch Công đoàn Công ty. 
3. Ông : Nguyễn Ngọc Anh - Thành viên - Nhân viên văn phòng Công ty. 

3. Thư ký công ty: 
   Gồm 01 thành viên: - Ông: Nguyễn Thành Lê – Phó phòng TCLĐTL Công ty. 
* Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

 HĐQT Công ty gồm 07 thành viên ( trong đó có 05 thành viên kiêm 
nhiệm ) các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt 
động của Ban giám đốc thông qua: Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc 
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họp quan trọng của Ban giám đốc về việc triển khai các Nghị quyết của Đại hồi 
đồng cổ đông, quyết định của HĐQT, xây dựng các đề án, dự án kinh doanh...; 
Tham dự và có ý kiên chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của 
Ban giám đốc; theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các 
báo cáo, văn bản.... 

Trong năm 2010, hoạt động của Hội đồng quản trị đã tập trung vào việc 
giữ ổn định sản xuất kinh doanh, tổ chức họp định kỳ, kiểm điểm phân tích đánh 
giá tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty, tình hình 
thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể hóa việc triển khai nhiệm 
vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh theo quý và giao cho Tổng Giám đốc điều hành 
tổ chức thực hiện với mục tiêu phát triển bền vững. 
 Hội đồng quản trị đã ban hành 106 văn bản các loại ( 63 Quyết định, 08 
Nghị quyết và 35 văn bản tài liệu công văn khác).  

- Quyết định Bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành . 
- Quyết định bổ nhiệm thêm 01 Phó tổng giám đốc. 
- Quyết định Thành lập 04 Tiểu ban Hỗ trợ HĐQT . 
- Quyết định bổ nhiệm lại Trưởng các Phòng ban, đơn vị trực thuộc . 
- Quyết định Thành lập mới 01 Phòng nghiệp vụ Công ty ( Phòng 

Đầu tư kinh doanh hạ tầng ). 
Đánh giá chung: Trong bối cảnh nền kinh tế Thế giới nói chung và Việt 

Nam nói riêng còn nhiều khó khăn, hậu quả từ những bất ổn kinh tế , nhưng với 
nỗ lực cố gắng của tập thể và CBCNV, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ được 
giao. 

* Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên Hội đồng Quản trị và 
thành viên Ban kiểm soát: 

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua  mức thù lao 
cho HĐQT và BKS là từ 1-1,5% lợi nhuận sau thuế , căn cứ  lợi nhuận sau thuế 
đã được kiểm toán là 58 tỷ đồng, tạm tính mức thù lao bằng mức năm 2009 là 
1,36% thì tổng thu lao cho HĐQT, BKS năm 2010 tạm tính là 788 triệu đồng, 
đến 01//03/2011. HĐQT đã tạm ứng tổng thù lao cho thành viên HĐQT và thành 
viên BKS là 420 triệu ( Gồm thành viên HĐQT 310 triệu, thành viên BKS 110 
triệu đồng ). 
* Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của từng thành viên HĐQT (tính đến 31/12/2010) 

Họ và tên Tổng số cổ phần Nhà nước Cá nhân 
Cao Quang Duyệt 536.566  536.566 
Phạm Văn Chính 3.037.224 3.037.224  
Đinh Đức Hiển 213.506  213.506 
Phạm Văn Điện 209.561  209.561 
Đào Thị Đầm 168.753  168.753 
Nguyễn Trường Giang 134.191  134.191 
Linh Thế Hưng 165.995  165.995 
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* Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của từng thành viên BKS ( tính đến 31/12/2010) 
 

Họ và tên Tổng số cổ phần Nhà nước Cá nhân 
Hoàng Văn Thụy 68.480 0 68.480 
Nguyễn Ngọc Anh 18.741 0 18.741 
Trần Quang Tịnh 13.696 0 13.696 

 
4. Các dữ liệu thống kê về cổ đông (31/12/2010): 

- Vốn điều lệ: 170.907.290.000, VND (17.090.729 cổ phần) 
- Cổ đông là cá nhân: 13.080.381 cổ phần 

Trong đó:  + Trong nước: 13.046.016 cổ phần 
                  + Nước ngoài: 34.365 cổ phần 

 - Cổ đông là tổ chức: 4.010.348 cổ phần 
 - Tỷ lệ sở hữu của thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát công 
ty nắm giữ 4.566.713 cổ phần chiếm  26,72% vốn điều lệ. 
 
Nơi nhận: 
- Sở GDCKHà Nội; 
- Ủy ban CKNN; 
- Lưu VP, Thư ký HĐQT. 

 
 
 
 
  


