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+ Tên đơn vị: Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh. 
+ Mã chứng khoán: QNC. 
+ Địa chỉ: KCN Cái Lân – Phường Giếng Đáy – TP Hạ Long –  Quảng Ninh; 
+ Điện thoại: 033.3841640  - Fax: 033.3841643. 
+ Website: www.qncc.com.vn      
+ Nội dung công bố thông tin: 

- C¨n cø NghÞ quyÕt sè: 20/NQ-§HC§, ngµy 15/4/2013 cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng 
thêng niªn C«ng ty n¨m 2013; 

 Ngày 03/05/2013, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng 
Ninh (QNC) đã tiến hành họp và thống nhất thông qua một số nội dung sau: 
1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và 
Báo cáo tài chính Quý I/2013 (Có báo cáo chi tiết kèm theo). 
2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên 
Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015: 
2.1 Ông: Cao Quang Duyệt – Chủ tịch HĐQT Công ty: Phụ trách chung Hội đồng quản 
trị Công ty và là Trưởng Tiểu ban đầu tư phát triển mới. 
2.2 Ông: Đinh Đức Hiển – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty: Điều hành toàn 
bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Phụ trách Tiểu ban Sản xuất; Tiểu ban 
Tiêu thụ Xi măng và Tiểu ban Tài chính. 
2.3 Ông: Phạm Văn Điện – Thành viên HĐQT – Phó tổng giám đốc Công ty: Phụ trách 
khối xây lắp của Công ty và tham gia vào Tiểu ban sản xuất Xi măng. 
2.4 Ông: Linh Thế Hưng – Thành viên HĐQT – Phó tổng giám đốc Công ty: Đại diện 
quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh tại Công ty 
cổ phần xây dựng Phương Nam 135. 
2.5 Ông: Nguyễn Trường Giang – Thành viên HĐQT – Giám đốc Xí nghiệp than Uông 
Bí: Phụ trách Xí nghiệp Than Uông Bí. 
2.6 Bà: Đào Thị Đầm – Thành viên HĐQT Công ty: Tham gia Tiểu ban tiêu thụ xi măng 
của Công ty. 
2.7 Ông: Nguyễn Long Giang – Thành viên HĐQT: Tham gia Tiểu ban Tiêu thụ Xi 
măng và Phụ trách Tiểu ban nhân sự và lương thưởng của Công ty. 
3. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kiện toàn lại các Tiểu ban giúp việc cho 
Hội đồng quản trị cụ thể:  
3.1 Tiểu ban Đầu tư phát triển mới gồm: 

1. Ông: Cao Quang Duyệt – Chủ tịch HĐQT: Trưởng tiểu ban. 

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước; 
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; 
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. 



2. Ông: Đinh Đức Hiển – Tổng giám đốc: Thành viên. 
3. Ông: Phạm Văn Điện – Phó tổng giám đốc: Thành viên. 
4. Ông: Linh Thế Hưng – Phó tổng giám đốc: Thành viên. 

3.2 Tiểu ban Sản xuất Xi măng gồm: 
1. Ông: Đinh Đức Hiển – Tổng giám đốc Công ty: Trưởng tiểu ban. 
2. Ông: Phan Ngô Chứ - Phó tổng giám đốc: Thành viên. 
3. Ông: Phạm Văn Điện – Phó tổng giám đốc: Thành viên. 
4. Ông Trần Ngọc Hưng – Giám đốc Nhà máy XM Lam Thạch 2: Thành viên. 
5. Ông: Phạm Xuân Hiệu – TP Kế hoạch vật tư Công ty: Thành viên. 

3.3 Tiểu ban Tiêu thụ Xi măng gồm: 
1. Ông: Đinh Đức Hiển – Tổng giám đốc Công ty: Trưởng tiểu ban. 
2. Bà: Đào Thị Đầm – Thành viên HĐQT: Thành viên. 
3. Ông: Ngô Văn Tuệ - TP. Tiêu thụ: Thành viên. 
4. Ông: Nguyễn Long Giang – TV HĐQT Công ty: Thành viên. 

3.4 Tiểu ban Tài chính gồm: 
1. Ông: Đinh Đức Hiển – Tổng giám đốc Công ty: Trưởng tiểu ban. 
2. Bà: Đặng Thu Hương – Kế toán trưởng Công ty: Thành viên. 
3. Ông: Hoàng Kông – TP. Tổ chức Hành chính: Thành viên. 

3.5 Tiểu ban Nhân sự, lương thưởng gồm: 
1. Ông: Nguyễn Long Giang – Thành viên HĐQT: Trưởng tiểu ban. 
2. Ông: Cao Quang Duyệt – Chủ tịch HĐQT: Thành viên  
3. Ông: Đinh Đức Hiển – Tổng giám đốc: Thành viên. 
4. Ông: Hoàng Kông – TP. Tổ chức Hành chính: Thành viên. 

4. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kiện toàn lại Tổ công bố thông tin của 
Công ty gồm: 

1. Ông: Hoàng Kông –  TP. Tổ chức Hành chính Công ty: Tổ trưởng. 
2. Ông: Nguyễn Thành Lê – Thư ký HĐQT Công ty: ủy viên. 
3. Bà: Đặng Thu Hương – Kế toán trưởng Công ty: ủy viên. 
4. Ông: Nguyễn Ngọc Anh – TV Ban kiểm soát: ủy viên. 
5. Bà: Phạm Thị Thân – Cán bộ Phòng Đầu tư Kinh doanh hạ tầng: ủy viên. 

5. Hội đồng quản trị Công ty thèng nhÊt chÊm døt ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®èi víi Nhµ 
m¸y xi m¨ng Hµ Tu kÓ tõ ngµy 15/05/2013:  

Do s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ vµ thùc hiÖn chñ tr¬ng cña ChÝnh 
phñ, UBND TØnh vÒ viÖc dõng ho¹t ®éng ®èi víi c¸c Nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng lß ®øng. 
6. Hội đồng quản trị Công ty thèng nhÊt giao Tæng gi¸m ®èc C«ng ty thùc hiÖn: 

 Tæ chøc triÓn khai thñ tôc víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng vÒ viÖc chÊm døt ho¹t ®éng 
s¶n xuÊt ®èi víi Nhµ m¸y Xi m¨ng Hµ Tu; Thùc hiÖn chµo b¸n tµi s¶n, thiÕt bÞ; chuyÓn 
®æi môc ®Ých; gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é víi ngêi lao ®éng vµ triÓn khai c¸c néi dung liªn 
quan cña Nhµ m¸y Xi m¨ng Hµ Tu theo luËt ®Þnh. 

7. Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty thèng nhÊt tiÕn hµnh cæ phÇn c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p trùc 
thuéc C«ng ty theo NghÞ quyÕt §¹i héi ®ång cæ ®«ng n¨m 2013 ®· ®Ò ra. Cô thÓ:  



Gi¶i thÓ XÝ nghiÖp x©y dùng U«ng BÝ, lµ ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty vµ thèng nhÊt 
Thµnh lËp C«ng ty con cña C«ng ty cæ phÇn Xi m¨ng vµ x©y dùng Qu¶ng Ninh, víi c¸c 
néi dung chÝnh sau: 

+ Tªn c«ng ty con: C«ng ty cæ phÇn ®Çu t X©y dùng U«ng BÝ. 
+ Trô së chÝnh: T¹i Phêng Quang Trung, Thµnh phè U«ng BÝ, Qu¶ng Ninh. 
+ Vèn ®iÒu lÖ dù kiÕn: 7.000.000.000 ®ång (b¶y tû ®ång). 
+ Ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh: x©y l¾p, ®Çu t kinh doanh h¹ tÇng vµ 

mét sè ngµnh nghÒ kh¸c theo giÊy ®¨ng ký kinh doanh cña C«ng ty mÑ. 
+ C¬ cÊu cæ ®«ng: Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh chiếm từ 

51%/ tổng vốn điều lệ trở lên, số vốn còn lại sẽ được huy động từ CBCNV-LĐ, các cổ 
đông và cá nhân trong và ngoài Công ty. 

+ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền cho Ông: Phạm Văn Điện: 
Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty: Đại diện quản lý phần vốn góp của 
Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh tại Công ty cổ phần đầu tư Xây 
dựng Uông Bí. 

+ Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Uông Bí chịu trách nhiệm tiếp nhận, bố trí, 
sắp xếp toàn bộ số lao động của Xí nghiệp xây dựng Uông Bí. 

+ Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Uông Bí chịu trách nhiệm kế thừa, giải quyết 
các công việc còn tồn đọng của Xí nghiệp xây dựng Uông Bí như thanh quyết toán, thu 
hồi công nợ và chịu trách nhiệm về pháp luật đối với các khoản nợ của Xí nghiệp xây 
dựng Uông Bí với Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh. 
8. Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty thèng nhÊt s¸p nhËp XÝ nghiÖp x©y dùng Mãng C¸i 
vµo XÝ nghiÖp x©y dùng H¹ Long. 
9. Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty thèng nhÊt giao Tæng gi¸m ®èc C«ng ty: 
+ Tæ chøc triÓn khai ph¬ng ¸n b¸n, kho¸n, cho thuª ®èi víi Nhµ m¸y xi m¨ng Lam 
Th¹ch 1. 
+ Tæ chøc kho¸n ®iÖn ®èi víi XÝ nghiÖp ®¸ U«ng BÝ. 
10. Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty thèng nhÊt giao Tæng gi¸m ®èc C«ng ty tiÕp tôc thùc 
hiÖn t¸i c¬ cÊu bé m¸y, tinh gi¶m nh©n sù vµ triÓn khai thùc hiÖn tiÕt gi¶m 30% 
quü l¬ng V¨n phßng C«ng ty so víi n¨m 2012. 

 Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố./. 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu VP. 
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