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H¹ Long, ngµy 17 th¸ng 10 n¨m 2014 

NghÞ quyÕt héi ®ång qu¶n trÞ  
 c«ng ty cæ phÇn xi m¨ng vµ x©y dùng qu¶ng ninh  

* Thêi gian häp: Tõ 9 h 00' ®Õn 11h 30' ngµy 17 th¸ng 10 n¨m 2014. 
* §Þa ®iÓm: V¨n phßng C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng vµ X©y dùng Qu¶ng Ninh.  

(KCN C¸i L©n - Phêng GiÕng §¸y - TP. H¹ Long - TØnh Qu¶ng Ninh) 
* Thµnh phÇn dù häp: 
  - Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ: 7/7 thµnh viªn. 
  - Thµnh viªn ban kiÓm so¸t: 3/3 thµnh viªn; 
  - C¸c tiÓu ban Héi ®ång qu¶n trÞ: 4/4 tiÓu ban. 
*  Chñ to¹ kú häp: ¤ng Cao Quang DuyÖt - Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ. 
*  Th ký kú häp: ¤ng NguyÔn Thµnh Lª - Th ký Héi ®ång qu¶n trÞ. 
* Néi dung kú häp: 

+ Th«ng qua kÕt qu¶ SXKD 9 th¸ng vµ triÓn khai kÕ ho¹ch quý IV/2014. 
+ Th«ng qua mét sè néi dung thuéc thÈm quyÒn cña H§QT. 

NghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ 
          Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng vµ X©y dùng Qu¶ng Ninh 7/7 thµnh viªn ®· 
thèng nhÊt biÓu quyÕt th«ng qua c¸c néi dung sau: 
            1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng 2014 và triển khai kế hoạch Quý 
IV/2014 (có báo cáo kèm theo). 
            2. Thông qua các giải pháp phục vụ sản xuất trong Quý IV/2014 cụ thể: 
+ Tập trung mọi nguồn lực hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2014 mà Đại hội đồng 
cổ đông đã đề ra tại Nghị quyết số 26/NQ-ĐHCĐ ngày 15/4/2014. 
+ Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất đối với Nhà máy Xi măng Lam Thạch II 
theo nội dung kết luận của Chủ tịch HĐQT Công ty tại biên bản số 514/BBH ngày 10/10/2014 
về việc triển khai đầu tư, cải tạo nâng cấp Nhà máy Xi măng Lam Thạch II. 
           3. Thống nhất thành lập Ban quản lý Dự án Khối Nam mỏ than Đông Tràng Bạch để 
thực hiện dự án theo đúng quy định về đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước và Quyết định số 
43/QĐ-HĐQT ngày 05/8/2014 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế hoạt 
động của Hội đồng đấu thấu mua vật tư, thiết bị, máy móc, nguyên nhiên vật liệu đầu vào và 
đấu giá thanh lý tài sản của Công ty. 
+ Giao Tổng giám đốc Công ty đề xuất bộ máy nhân sự của Ban Quản lý Dự án Khối Nam mỏ 
than Đông Tràng Bạch trình HĐQT Công ty phê duyệt. 
           4. Để tăng cường công tác quản lý đói với Nhà máy Xi măng Lam Thạch II, Hội đồng 
quản trị thống nhất: 
+ Bổ nhiệm Ông Phan Ngô Chứ - Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Nhà máy Xi 
măng Lam Thạch II. 
+ Quyết định thôi chức danh Giám đốc Nhà máy Xi măng Lam Thạch II đối với Ông Trần 
Ngọc Hưng. 
          5. Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông số 20/NQ-ĐHCĐ ngày 15/4/2013: Hội đồng quản 
trị Công ty thống nhất chuyển đổi mô hình hoạt động của Khách sạn Hồng Gai thành Công ty 
Cổ phần, với số vốn điều lệ 29.000.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ đồng), trong đó Công ty 
Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nắm giữ 5% vốn điều lệ, số vốn còn lại giao Tổng 
giám đốc Công ty triển khai chào bán cho các đối tác, cổ đông bên ngoài. 
         6. Căn cứ Nghị quyết số 86A/NQ-HĐQT ngày 19/11/2013 của HĐQT Công ty: Hội đồng 
quản trị Công ty đồng ý chuyển nhượng Trụ sở văn phòng Móng Cái với giá tối thiểu 
4.500.000.000 đồng (Bốn tỷ năm trăm triệu đồng), Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện 
chuyển nhượng theo quy định. 
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