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B¸o c¸o t×nh h×nh qu¶n trÞ c«ng ty 
( 6 tháng đầu năm2013) 

 

 KÝnh göi :  ñy ban chøng kho¸n nhµ níc 

Së giao dÞch chøng kho¸n Hµ Néi 

 

Tªn c«ng ty ®¹i chóng :  c«ng ty cp ®Çu t vµ x©y l¾p s«ng ®µ 

§Þa chØ :    L« 60+61 ®« thÞ V¨n Phó - Phó La- Hµ §«ng-Hµ Néi 

Điện Thoại :  04.22128782 -  Fax : 04.33820461 Email :Songdaic@Gmail.com 

Vốn Điều lệ : 

M· chøng kho¸n : SDD 

 

I.Ho¹t ®éng cña Héi ®ång Qu¶n trÞ 

-C¸c cuéc häp cña Héi ®ång Qu¶n trÞ 

STT Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n 
trÞ 

Chøc vô Sè buæi 
tham dù 

Tû lÖ Lý do 
kh«ng 
tham dù 

1 ¤ng ; §inh V¨n Nh©n Chñ tich 
H§QT- 
Gi¸m ®èc 
®iÒu hµnh 

06 100%  

2 ¤ng : Lª Qu¶ng §¹i TV 
H§QT- 
kÕ to¸n 
trëng 

06 100%  

3 ¤ng :Bïi H÷u H©n TV 
H§QT-P. 
Gi¸m ®èc 

06 100%  

4 ¤ng : Lu V¨n An TV 
H§QT-P. 
Gi¸m ®èc 

06 100%  

5 ¤ng : NguyÔn Thanh Hµ TV 
H§QT-P. 
Gi¸m ®èc 

06 100%  



 

Ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña H§QT ®èi víi ban Gi¸m ®èc( theo quyÕt ®Þnh 12/2007/ 

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị Quyết, quyết định 
của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT ; Giám sát các hoạt động của Ban giám đốc. 

- Tổ chức họp và xây dựng kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và 
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 26/4/2013. 

- Cùng Ban Giám đốc tổ chức đánh giá ;Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động sản 
xuất kinh doanh phân tích kết quả hoạt động SXKD của các quý I ; Quý II ; nhằm hỗ trợ  
các giải pháp để nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí ; Tăng hiệu quả SXKD 

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

II.C¸c NghÞ quyÕt cña H§QT( tÊt c¶ c¸c NghÞ quyÕt ph¸t sinh trong  năm) 

STT Sè nghÞ quyÕt Ngµy Néi dung 

1 01/2012/NQ-
ĐHCĐ 

26/4/2013 Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2013 

2 10-CT-HĐQT 15/1/2013 Nghị quyết HĐQT phê duyệt KHSXKD quý 
I/2013 

3 15/CT/HĐQT 6/4/2013 Nghị quyết HĐQT phê duyệt KHSXKD quý 
II/2013 

4 17CT/HĐQT 31/7/2013 Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Trần Văn Cần làm 
phó giám đốc Công ty 

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

IV.Giao dÞch cña cæ ®«ng néi bé/Cæ ®«ng lín vµ nh÷ng ngêi cã liªn quan : kh«ng cã 

STT Ngêi thùc 
hiÖn giao 
dÞch 

Quan hÖ 
víi cæ ®«ng 
néi bé/cæ 
®«ng lín 

Sè cæ phiÕu 
së h÷u ®Çu 
kú 

Sè cæ phiÕu 
së h÷u cuèi 
kú 

Lý do t¨ng, 
gi¶m( mua, 
b¸n, 
chuyÓn ®æi, 
thëng...) 

 

   Sè cæ 
phiÕu 

Tû 
lÖ 

Sè cæ 
phiÕu 

Tû 
lÖ 

 

-C¸c giao dÞch kh¸c : C¸c giao dÞch cña cæ ®«ng lín/cæ ®«ng néi bé vµ ngêi liªn quan víi 
chÝnh C«ng ty( kh«ng cã) 

V. C¸c vÊn ®Ò cÇn lu ý kh¸c : kh«ng cã 

Chñ tÞch H§QT 

( ký tªn, ®ãng dÊu) 

 
              Đinh Văn Nhân( đã ký) 
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