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BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

( N¨m 2012) 
 

Kính gửi: - UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 
  - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 
 
I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

- Các cuộc họp của HĐQT: 

 

STT 

 

Thành viên HĐQT 

 

Chức vụ 

Số buổi 

họp 

tham 

dự 

Tỷ lệ Lý do 

không 

tham dự 

1 Vũ Đức Tiến Chủ tịch HĐQT 06   

2 Vũ Duy Hậu  Uỷ viên HĐQT 06   

3 Hoàng Biên Cương Uỷ viên HĐQT 06   

4 Nguyễn Thị Dung Uỷ viên HĐQT 06   

5 Ngô Bá Mận Uỷ viên HĐQT 06   

 - Ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña H§QT ®èi víi Ban gi¸m ®èc: N¨m 2012 lµ n¨m 

rÊt khã kh¨n ®Æc biÖt lµm ®èi víi C«ng ty Cæ phÇn Constrexim sè 8, Ccs kho¶n 

thu  håi khã ph¶i chê thñ tôc bµn giao thanh quyÕt to¸n, Ng©n hµng th¾t chÆt 

®«n ®èc c¸c kho¶n nî cò. C¬ quan thuÕ cã c¸c biÖn ph¸p thu thuÕ tån ®äng, 

c«ng viÖc ph¶i chê cã nguån vèn tr−íc. Tr−íc t×nh h×nh nµy Héi ®ång qu¶n trÞ 

®D häp vµ ®−a ra NghÞ quyÕt c¾t cö c¸c øng viªn Héi ®ång qu¶n trÞ. Th−êng 

xuyªn gi¸m s¸t sù ®iÒu hµnh cña Ban gi¸m ®èc ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh 

doanh c¸c Chi nh¸nh, XÝ nghiÖp, §éi x©y l¾p, c«ng tr×nh trùc thuéc C«ng ty 

ph¸t hiÖn nh÷ng khiÕm khuyÕt, th−êng xuyªn kiÓm tra ho¹t ®éng tµi chÝnh cña 

C«ng ty, kÞp thêi uèn n¾n ®iÒu chØnh cho phï hîp víi ho¹t ®éng SXKD cña ®¬n 

vÞ. 

 - KÞp thêi ®Ò ra nh÷ng chñ tr−¬ng ®Þnh h−íng ®óng ®Ó chØ ®¹o Ban gi¸m 

®èc ®iÒu hµnh nh»m æn ®Þnh vµ gi÷ v÷ng ®¬n vÞ cã biÖn ph¸p phßng ngõa rñi ro 



tr−íc t×nh h×nh suy tho¸i kinh tÕ toµn cÇu vµ l¹m ph¸t t¹i ViÖt nam,  ®Æc biÖt chó 

träng c«ng t¸c tiÕp thÞ, t×m kiÕm thËn träng trong viÖc dÞch chuyÓn dÇn sang 

lÜnh vùc ®Çu t− kinh doanh bÊt ®éng s¶n, dÞch vô khi ®iÒu kiÖn cho phÐp ®Ó thùc 

hiÖn ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ SXKD. 

         - Ho¹t ®éng cña c¸c tiÓu ban thuéc Héi ®ång qu¶n trÞ: kh«ng cã. 

II. C¸c nghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ 

STT Sè nghÞ quyÕt Ngµy Néi dung 

1  17/05/2012 NghÞ quyÕt cuéc häp H§QT 

  12/05/2012 NghÞ quyÕt ®¹i héi cæ ®«ng th−êng 

niªn n¨m 2012 

    

    

 

III. Thay ®æi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ: ( bao gåm lý do thay 

®æi) 

- ChÊp thuËn ®¬n xin th«i Uû viªn H§QT ®ång chÝ Ng« V¨n ThÞnh  

- §¹i héi bÇu bæ sung «ng Hoµng Biªn C−¬ng - Uû viªn H§QT 

IV. Giao dÞch cña cæ ®«ng néi bé/cæ ®«ng lín vµ ng−êi cã liªn 

quan  

- Giao dÞch cæ phiÕu: 

STT Ng−êi thùc hiÖn 

giao dÞch 

 

Quan hÖ víi cæ ®«ng néi 

bé/ cæ ®«ng lín 

 

Sè cæ phiÕu së h÷u 

cuèi kú 

Lý do t¨ng 

gi¶m ( mua, 

b¸n, chuyÓn 

®æi, th−ëng) 

  Sæ cæ 

phiÕu 

Tû lÖ Sè cæ 

phiÕu 

Tû lÖ  

Kh«ng thay ®æi 

       

- C¸c giao dÞch: ( c¸c giao dÞch cña cæ ®«ng néi bé /cæ ®«ng lín vµ ng−êi 

liªn quan víi chÝnh C«ng ty) 

V. VÊn ®Ò l−u ý kh¸c: 

- C¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ ho¹t ®éng SXKD n¨m 2011 - n¨m 2012 tr−íc 

khã kh¨n cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ thÕ giíi ¶nh h−ëng tíi khu vùc vµ ViÖt 

Nam ®Æc biÖt lµ ngµnh x©y dùng ®Çu t− BÊt ®éng s¶n H§QT ®D chØ ®¹o Ban 



gi¸m ®èc x©y d−ng ph−¬ng ¸n S¶n xuÊt kinh doanh chi tiÕt cô thÓ xem xÐt tõng 

c«ng viÖc cô thÓ nh− vÒ nguån vèn vay, huy ®éng khã kh¨n lDi suÊt cao. MÆt 

kh¸c rñi ro lín khi s¶n l−îng gia t¨ng khi nguån vèn Ng©n s¸ch Nhµ n−íc c¾t 

gi¶m theo nghÞ quyÕt 11 cña ChÝnh phñ. CÇn ph¶i thÈm tra râ nguån vèn tr−íc 

khi ký kÕt hîp ®ång ®Ó tr¸nh rñi ro, chó träng c¸c dù ¸n gÇn trô së, thÞ tr−êng 

truyÒn thèng h¹n chÕ c¸c dù ¸n xa khã qu¶n lý kÐm hiÖu qu¶. 

- ChuyÓn dÞch dÇn sang mét sè lÜnh vùc kinh doanh hiÖu qu¶ h¬n vµ ch¾c 

ch¾n ®¶m b¶o tÝnh bÒn v÷ng cho C«ng ty më ra mét sè thÞ tr−êng míi, vÒ dÞch 

vô riªng dù ¸n ®Çu t− tiÕp tôc triÓn khai phª duyÖt c¸c thñ tôc sÏ thùc hiÖn 

chuÈn bÞ cho c«ng t¸c t¸i cÊu tróc s¾p xÕp tæ chøc cña Doanh nghiÖp khi ®iÒu 

kiÖn phï hîp, kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng cña C¸n bé c«ng nh©n viªn, b¶o 

toµn nguån vèn, gia t¨ng cæ tøc cho cæ ®«ng. 

- N¨m 2013 tiÕn hµnh rµ so¸t chÊn chØnh bé m¸y s¶n xuÊt cho phï hîp 

víi yªu cÇu æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña C«ng ty. 

- T¹o dÇn vµ n©ng cao th−¬ng hiÖu Constrexim trªn thÞ tr−êng ®Æc biÖt 

lÜnh vùc kinh doanh chøng kho¸n, tõng b−íc t¹o nguån vèn cho Ho¹t ®éng s¶n 

xuÊt kinh doanh. 

- Cã gi¶i ph¸p cô thÓ gi¶i quyÕt døt ®iÓm c¸c thñ tôc cña c¸c c«ng tr×nh 

dù ¸n t¹i MiÒn Nam, bµn giao quyÕt to¸n thu håi vèn ®Çu t−, c¶i tiÕn c«ng t¸c 

qu¶n lý c¸c c«ng tr×nh ®Êu thÇu míi t¹i Hµ Néi vµ c¸c ®Þa ph−¬ng miÒn B¾c 

®¶m b¶o tiÕn ®é kü, mü thuËt chÊt l−îng cã hiÖu qu¶. 

Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty xin ®−îc b¸o c¸o víi Uû ban chøng kho¸n, Së 

giao dÞch chøng kho¸n Hµ néi vµ KÝnh mong tiÕp tôc ®−îc sù quan t©m gióp ®ì. 

 

N¬i göi: 

- Nh− trªn 

- Ban kiÓm so¸t, Ph¸p chÕ(b/c) 

- L−u VP H§QT 

- BG§( T/H) 

T/M H§QT C«ng ty 
Chñ tÞch H§QT 
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