
C«ng Ty cæ phÇn 
 xi m¨ng vµ x©y dùng Qu¶ng Ninh 

 
Sè: 50/NQ-H§QT 

Céng HßA x· héi chñ nghÜa viÖt nam 
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

 
H¹ Long, ngµy 30 th¸ng 09 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 30 th¸ng 9 n¨m 2014. 
* §Þa ®iÓm: V¨n phßng C«ng ty Cæ phÇn Xi m¨ng vµ X©y dùng Qu¶ng Ninh.  
 Khu C«ng nghiÖp 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: 
 + Thùc hiÖn t¸i c¬ cÊu XÝ nghiÖp ®¸ U«ng BÝ. 

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. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty 
thống nhất tiếp tục thực hiện tái cơ cấu đối với Xí nghiệp Đá Uông Bí – đơn vị trực 
thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh với nội dung sau: 

1.1 HĐQT Công ty thống nhất chuyển nhượng toàn bộ, máy móc thiết bị và mặt 
bằng của Xí nghiệp đá Uông Bí hiện đang quản lý cho Công ty Cổ phần Núi Rùa theo 
giá trị sổ sách còn lại tính đến thời điểm ngày 30/09/2014 gồm các danh mục sau: 

1.1.1 Dây chuyền thiết bị nghiền sàng đá số 2; 
1.1.2 Dây chuyền thiết bị nghiền sàng đá sô 3; 
1.1.3 Nhà văn phòng Xí nghiệp; 
1.1.4 Toàn bộ mặt bằng đã được đền bù giải phóng và bến xuất đá; 
1.1.5 Các tài sản khác có liên quan. 
* Thời gian thực hiện chuyển nhượng trong tháng 10/2014. 
1.2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất điều chuyển toàn bộ CBCNV và 

người lao động của Xí nghiệp Đá Uông Bí có mặt tại thời điểm Xí nghiệp thực hiện 
tái cơ cấu về làm việc tại Công ty Cổ phần Núi Rùa (Thời gian thực hiện sau khi đã 
hoàn tất công tác chuyển nhượng tài sản thiết bị). 

2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty cùng  
Công ty Cổ phần Núi Rùa tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết đảm bảo quy 
định của Công ty và pháp luật hiện hành. 

3. Sau khi hoàn tất việc tái cơ cấu, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất Quyết 
định giải thể Xí nghiệp đá Uông Bí, đồng thời báo cáo việc tái cơ cấu, giải thể Xí 
nghiệp đá Uông Bí trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định. 
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