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  PHẦN I 

THÔNG TIN CHUNG 

 1. Thông tin khái quát 

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình 

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình 

- Tên Tiếng Anh: QUANG BINH RAILWAY JOINT STOCK COMPANY 

- Tên viết tắt: QBR.,JSC 

- Giấy đăng ký kinh 
doanh: 

Số 3100213455 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh 
Quảng Bình cấp ngày 06/12/2010; đăng ký thay 
đổi lần thứ 5 ngày 01/3/2018. 

- Vốn điều lệ: 17.605.000.000 đồng 

- Trụ sở chính: Số 377 đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, 
thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.  

- Điện thoại: 0232. 3838909 

- Fax: 0232. 3836742 

- Email: duongsatquangbinh@gmail.com 

- Website: http://duongsatquangbinh.vn 

- Mã cổ phiếu: QBR 

- Thị trường giao dịch UPCOM 

 2. Quá trình hình thành và phát triển 

 - Tiền thân ban đầu của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình là Xí 
nghiệp quản lý đường sắt Quảng Bình.  

 - Ngày 23 tháng 11 năm 1981, Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường sắt Việt 
Nam đã ban hành Quyết định số 454/LĐTL về việc thành lập Đoạn cầu đường 
Quảng Bình. 

 - Ngày 17 tháng 04 năm 1998, Bộ Giao thông Vận tải có quyết định số 
867/1998/QĐ/TCCB-LĐ về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công 
ích Xí nghiệp Quản lý Đường sắt Quảng Bình.  

 - Tháng 3 năm 2003 đơn vị chính thức đổi tên thành Công ty Quản lý Đường 
sắt Quảng Bình theo quyết định số 734/2003/QĐ-BGTVT ngày 20/3/2003 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông Vận tải. 

http://duongsatquangbinh.vn/
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 - Ngày 29 tháng 6 năm 2010, Hội đồng quản trị Tổng công ty Đường sắt 
Việt Nam có quyết định số 710/QĐĐS chuyển Công ty Quản lý Đường sắt Quảng 
Bình thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý Đường sắt 
Quảng Bình. 

 - Ngày 11/12/2015, Công ty thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu tại Công 
ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBankSc), với 
tổng số lượng cổ phần chào bán đấu giá công khai là: 88.045 cổ phần, giá đấu 
thành công bình quânthấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần. 

 - Ngày 28/12/2015 Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty cổ 
phần Đường sắt Quảng Bình. Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình chính thức 
đi vào hoạt động  theo Giấy đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần với mã số 
doanh nghiệp: 3100213455 đăng ký thay đổi lần 5 ngày 01/3/2018 do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp. Với số vốn điều lệ đăng ký là 17.605.000.000 
đồng (Mười bảy tỷ, sáu trăm linh năm triệu đồng chẵn). 

 - Với truyền thống và kinh nghiệm gần 40 năm trong lĩnh vực quản lý, thi 
công xây dựng sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia từ năm 1981 
đến nay, Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình tự hào là một trong những doanh 
nghiệp có uy tín trong lĩnh vực quản lý, thi công xây lắp công trình xây dựng trong 
và ngoài ngành, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt đảm bảo chất lượng và an toàn 
chạy tàu; cứu chữa, khôi phục sự cố thiên tai, tai nạn chạy tàu. Công ty có một đội 
ngũ đầy kinh nghiệm sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao góp phần xây 
dựng ngành Giao thông và đơn vị ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng cuộc 
sống và phát triển bền vững của ngành đường sắt nói riêng, ngành Giao thông vận 
tải nói chung. 

 - Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình hoạt động theo hệ thống  pháp luật 
Nhà nước; là công ty hoạt động trong lĩnh vực ngành đường sắt. Hiện nay, Công ty 
gồm có Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, 4 phòng nghiệp vụ, 4 đội 
quản lý đường sắt, 03 chi nhánh và các tổ chức chính trị như Đảng, Công đoàn và 
Đoàn TNCSHCM; có 528 cán bộ công nhân viên, trong đó có 56 kỹ sư, cử nhân có 
trình độ đại học, có kiến thức chuyên môn sâu và giàu kinh nghiệm; Hơn 460 công 
nhân kỹ thuật lành nghề. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần Đường sắt 
Quảng Bình là đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ; mở rộng lĩnh vực sản xuất công 
nghiệp (sản xuất cấu kiện BT, cấu kiện thép, phụ kiện chuyên ngành Đường sắt, 
dịch vụ du dịch khách sạn, ăn uống...); đầu tư các dự án xây dựng có tiềm năng. 

 3. Các giải thưởng tiêu biểu 

 Cùng với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, thi công xây dựng các 
công trình đường sắt, Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình đã vinh dự nhận 
được nhiều giải thưởng cao quý do Chủ tịch nước trao tặng như: Huân chương lao 
động hạng ba năm 1992, Huân chương lao động hạng nhì năm 1997, Huân chương 
lao động hạng nhất năm 2008, Huân chương độc lập hạng ba năm 2014 và nhiều 
cờ, bằng khen của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, các Bộ khác, các Tổ chức 
Chính trị xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình trao tặng. Công ty nhiều năm 
đạt danh hiệu Đơn vị dẫn đầu thi đua và tiên tiến của Tổng công ty và nhiều cờ thi 
đua, bằng khen của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương tặng cho các tập thể 
và cá nhân xuất sắc. 
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 4. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

 a) Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: 

 - Quản lý, khai thác, bảo trì, sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt 
quốc gia; 

 - Tư vấn lập dự án đầu tư, thẩm định báo cáo đầu tư, khảo sát thiết kế, thẩm 
định giá, giám sát các công trình giao thông, dân dụng; 

 - Xây dựng, lắp đặt thiết bị các công trình về: Giao thông đường sắt, đường 
bộ, thủy lợi, dân dụng, công nghiệp, đường dây truyền tải điện và trạm biến áp; 

 - Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị, phụ kiện, kết cấu thép 
và bê tông chuyên ngành giao thông đường sắt; trang thiết bị dụng cụ lao động, 
bảo hộ lao động. 

 b) Địa  bàn kinh doanh  

 Tập trung chủ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

 5. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

 a) Công ty con, công ty liên kết, chi nhánh trực thuộc: Có 03 chi nhánh 

 b) Nhà đầu tư nắm giữ 51% cổ phần: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 

 Địa chỉ: 118 đường Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

 Điện thoại: (84-4) 39425972; Fax: (84-4) 39422866 

 Vốn điều lệ: 2.268.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm sáu 
mươi tám tỷ đồng). 

 Ngành nghề kinh doanh: 

 Ngành, nghề kinh doanh chính: Kinh doanh vận tải đường sắt, vận tải đa 
phương thức trong nước và liên vận quốc tế; quản lý, khai thác, bảo dưỡng và sửa 
chữa hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; kinh doanh hệ thống kết cấu hạ 
tầng đường sắt; điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia; đại lý và dịch vụ 
vận tải đường sắt, đường bộ đường thủy, đường hàng không; tư vấn, khảo sát, thiết 
kế, chế tạo, đóng mới và sửa chữa các phương tiện, thiết bị, phụ tùng chuyên 
ngành đường sắt và các sản phẩm cơ khí. 

 Ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính: Tư vấn, khảo 
sát thiết kế, xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, công nghiệp và dân 
dụng; dịch vụ viễn thông và tin học; kinh doanh xăng, dầu, mỡ bôi trơn của ngành 
đường sắt; kinh doanh kho bãi và dịch vụ hỗ trợ cho vận tải. 

 Tỷ lệ góp vốn tại công ty: 8.978.550.000 đồng (tính theo mệnh giá) tương 
ứng 51%/vốn điều lệ. 
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 c) Cơ cấu bộ máy quản lý: 

Sơ đồ bộ máy tổ chức 

ĐẠI HỘI ĐỒNG                  

CỔ ĐÔNG 

 

Khách 

sạn 

Đường sắt 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

BAN KIỂM SOÁT 

GIÁM ĐỐC  

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

Phòng Kế 

hoạch – 

Kinh doanh 

Phòng Kỹ 

thuật - An 

toàn 

 

Phòng Tài 

chính - Kế 

toán 

Phòng Tổ 

chức – 

Hành chính 

 

Xí nghiệp 

XDCT 

 

Đội 

QLĐS 4 

 

Đội 

QLĐS 3 

 

Đội 

QLĐS 2 

 

Đội 

QLĐS 1 

 

Xí nghiệp 

SXVL& 

XDTH 

 

5 Cung cầu 

đường: 

Long Đại; 

Mỹ Đức; 

Phú Hòa; 

Mỹ Trạch; 

Thượng 

Lâm 

5 Cung cầu 

đường: Tân 

Ấp; Khe 

Nét; Kim 

Lũ; Đồng 

Lê; Ngọc  

Lâm. 

4 Cung cầu 

đường: Lạc 

Sơn; Lệ 

Sơn; Minh 

Lệ; Ngân 

Sơn 

5 Cung cầu 

đường: Thọ 

Lộc; Hoàn 

Lão; Phúc 

Tự; Đồng 

Hới; Lệ Kỳ 

 

 

Đội Xây 

dựng công 

trình 

Đội Sản 
xuất vật 

liệu 

Đội Xây 
dựng tổng 

hợp 

CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC  KẾ TOÁN TRƯỞNG  
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 6. Định hướng phát triển 

 a) Các mục tiêu, chiến lược chủ yếu của ngành đường sắt 

 Cải tạo nâng cấp các tuyến hiện có, ưu tiên trên tuyến đường sắt Bắc Nam. 

 Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

 Ngày 10/02/2015, Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt 
Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt. Giai đoạn đến năm 2020, ưu tiên nâng cấp, hiện đại hóa tuyến đường sắt 
Bắc - Nam để đạt tốc độ chạy tàu bình quân 80 - 90 km/h đối với tàu khách và 50 - 
60 km/h đối với tàu hàng; tập trung đầu tư, nâng cấp, cải tạo các nhà ga đường sắt 
trọng điểm, các nhà ga có lượng hành khách lớn; nghiên cứu phương án xây dựng 
mới tuyến đường sắt tốc độ cao, đường đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa trên trục 
Bắc - Nam.  

 Đến năm 2030: Sẽ triển khai xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao, ưu 
tiên xây dựng trước những đoạn có nhu cầu vận tải lớn trên trục Bắc - Nam; nghiên 
cứu, xây dựng các tuyến nối các cảng biển lớn, khu công nghiệp, du lịch; kết nối 
đường sắt xuyên Á.  

 b) Mục tiêu của Công ty: 

 Xây dựng Công ty ngày càng phát triển, đưa Công ty trở thành một nhà thầu 
thi công chuyên nghiệp, năng động, uy tín, thương hiệu. 

 Đảm bảo trạng thái kỹ thuật đường sắt và an toàn giao thông đường sắt trong 
phạm vi được đặt hàng sản phẩm quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng 
đường sắt. 

 Hoàn thành mọi nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, góp phần xây dựng, 
phát triển đất nước. 

 Huy động mọi nguồn lực hiện có, tổ chức sản xuất có hiệu quả nhằm tối đa 
hoá lợi nhuận, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, 
tinh thần cho CBCNV, bảo đảm lợi ích cho cổ đông. 

 c) Mục tiêu đối với môi trường:  

 Phát triển bền vững, nhằm đảm bảo giữ cân bằng giữa phát triển kinh tế xã 
hội và bảo vệ môi trường. Áp dụng các công nghệ sạch, công nghệ ít phế thải, tiêu 
hao ít nguyên liệu bằng cách trang bị, đầu tư các thiết bị công nghệ mới, công nghệ 
tiên tiến. 

 d) Mục tiêu đối với xã hội và cộng đồng:  

 Tổ chức và tham gia các hoạt động xã hội, thể hiện trách nhiệm với cộng 
đồng, góp phần tham gia vào sự phát triển của địa phương.  

 7. Các rủi ro 

 a) Rủi ro kinh tế 

 Nền kinh tế thế giới trong năm 2019 tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro, không 

chỉ từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung mà còn từ việc Anh ra khỏi Liên minh 

châu Âu (EU), được gọi là Brexit, và những căng thẳng địa chính trị. Thương mại 

toàn cầu bị đình trệ, kéo theo hoạt động kinh tế tại hầu hết các nền kinh tế lớn đều 

chậm lại. Mặc dù thế giới đã ghi nhận những tiến triển vào cuối năm, nhưng bất ổn 

vẫn đang hiện hữu, đe dọa đến triển vọng năm 2020. 

https://bnews.vn/tag/kinh-te-the-gioi/143479/1.html
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 Theo đó, năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của Việt Nam tăng 
7,02% so với năm 2018 nhờ sự cải thiện ở cả tổng cung của nền kinh tế. Lạm phát 
vẫn được giữ ở mức thấp dưới 2,73%. Vì vậy, với ngành nghề kinh doanh chính là 
kinh doanh vận tải đường sắt, xây dựng, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng đường 
sắt quốc gia, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ không thể tránh khỏi 
tác động của các yếu tố kinh tế thay đổi này. 
 Tình hình chung ngành đường sắt năm 2019: 

 Năm 2019 tiếp tục là một năm khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Đó là hạn chế về năng lực nội lực; 
áp lực cạnh tranh ngày càng tăng với các phương tiện khác. Trong khi đó, vốn cho 
đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt năm qua rất hạn hẹp, chưa có dự án mới 
triển khai vì vậy chưa có sự đột phá về chất lượng, năng lực kết cấu hạ tầng đường 
sắt, công việc của các công ty cổ phần xây lắp tiếp tục khó khăn. Tuy nhiên, sau 
những nỗ lực đổi mới, vận tải đường sắt đã có sự khởi sắc. Sản lượng, doanh thu 
toàn Tổng công ty bước đầu hồi phục đà tăng trưởng, chặn được đà sụt giảm thị 
phần vận tải đường sắt, kinh doanh vận tải đã có lãi. Công tác an ninh - an toàn 
giao thông đường sắt bước đầu kiểm soát được những tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an 
toàn chạy tàu, an toàn giao thông đường sắt giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2018. 

 b) Rủi ro đặc thù ngành đường sắt 

 Đặc thù của hoạt động quản lý, bảo trì đường sắt Quốc gia là một trong 
những lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác cao, có tính chất lưu động, độc hại, nguy 
hiểm, điều kiện lao động ngoài trời, vừa thi công vừa chạy tàu. Do đó sản phẩm 
phải làm đi làm lại nhiều lần, ảnh hường đến năng suất lao động, đồng thời có 
nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động và sự cố. 

 Bên cạnh đó, để phát triển ngành Đường sắt đòi hỏi phải tốn nhiều chi phí 
và nguồn vốn lớn như chi phí khấu hao, nguồn vốn tín dụng, vốn ODA (vốn hỗ trợ 
phát triển chính thức của nước ngoài) để đầu tư, cải tạo cầu đường sắt, phát triển 
cơ sở hạ tầng, hệ thống máy móc, đầu máy, phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh 
doanh. Nhìn chung các nguồn vốn này đều thấp hơn so với nhu cầu chi dùng và 
phát triển của Đường sắt Việt Nam, hiện chưa khắc phục tình trạng lạc hậu, thiếu 
đồng bộ, chưa đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật của đường sắt để đáp ứng nhu cầu 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm phát triển bền vững ngành Đường sắt Việt 
Nam. 

 Áp lực từ khách hàng: Dù có nhu cầu về kinh tế, văn hóa, xã hội khác nhau 
nhưng sử dụng dịch vụ vận tải đường sắt đã khá quen thuộc với người dân Việt 
Nam khi có nhu cầu vận chuyển hay đi lại ở cự ly trung bình và dài. Đó là điều 
kiện hết sức thuận lợi cho sự tăng trưởng của ngành đường sắt, nhưng nó cũng đòi 
hỏi ngành đường sắt khi thực hiện dịch vụ vận tải phải đáp ứng nhu cầu hiện đại về 
an toàn, môi trường, tốc độ, chất lượng và giá cả từ phía khách hàng. 

 Áp lực từ sản phẩm thay thế: Trong thời điểm hiện nay, các ngành hàng 
không, đường bộ ngày càng phát triển, chất lượng dịch vụ ngày càng cao dễ dàng 
thay thế ngành đường sắt vì hạ tầng quá lâu đời, chất lượng tàu và công nghệ lạc 
hậu. Hơn nữa, vận tải đường sắt kém linh hoạt hơn vận tải đường bộ, tàu hỏa 
không thể cung cấp dịch vụ đến một địa điểm bất kỳ và chỉ có thể vận chuyển hành 
khách, hàng hóa từ ga đến ga, theo lịch trình cố định. Vì vậy chi phí vận chuyển 
cũng tương đối cao hơn so với vận tải bằng đường bộ. 
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 Áp lực từ đối thủ cạnh tranh: Với cơ chế đấu thầu nhằm tạo tính công khai, 
minh bạch, góp phần khắc phục những khó khăn cho ngân sách nhà nước và nguồn 
lực đầu tư eo hẹp cho các dự án phát triển hạ tầng đường sắt quốc gia, đã tạo ra 
thách thức đối với Công ty trong việc cạnh tranh với các doanh nghiệp tư nhân 
khác trong ngành, Công ty phải đối mặt với rất nhiều khó khăn để giữ vững và mở 
rộng thị phần, cũng như khẳng định được vị thế của Công ty trong ngành. Đây 
được xem là động lực thúc đẩy Công ty không ngừng nỗ lực hoàn thành các công 
trình hạ tầng đường sắt có chất lượng tốt. 

 Tình hình người dân sống dọc hai bên đường sắt lấn chiếm, tái lấn chiếm, 
xây dựng các công trình, chăn thả gia súc trong hành lang an toàn giao thông 
đường sắt, làm ảnh hưởng đến công tác an toàn chạy tàu. Tình hình vi phạm quy 
định khi tham gia giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ của 
người dân đã ảnh hưởng đến công tác của nhân viên đường sắt đang thi hành 
nhiệm vụ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn chạy tàu. 

 c) Rủi ro giá nguyên vật liệu 

 Đối với ngành xây dựng, thi công, sửa chữa đường sắt, vật liệu đầu vào 
chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu chi phí sản xuất của Công ty hoạt động trong 
ngành này. Do vậy, sự biến động về giá cả của các chủng loại nguyên nhiên vật 
liệu có ảnh hưởng đến chi phí đầu vào của công ty, trong khi giá cả dịch vụ công 
không thể điều chỉnh tăng tương ứng. Công ty khó có thể xoay sở kịp với sự tăng 
giảm thất thường của giá nguyên liệu đầu vào, đồng thời cũng không thể điều 
chỉnh ngay lập tức giá bán sản phẩm khi chi phí đầu vào tăng lên vì mục tiêu đảm 
bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Từ đó ảnh hưởng lớn đến 
doanh thu và lợi nhuận của Công ty. 

 d) Rủi ro luật pháp 

 Được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Công ty chịu sự chi phối của hệ 
thống pháp luật Việt Nam trong đó chủ yếu chịu sự điều chỉnh của Luật chứng 
khoán và Luật Đường sắt cùng các thông tư, nghị định hướng dẫn thực hiện. Việc 
áp dụng pháp luật vào thực tế cuộc sống còn nhiều bất cập, tính thực thi đôi khi 
chưa đạt hiệu quả cao. Do vậy sẽ ảnh hưởng đến công tác hoạch định chiến lược 
phát triển dài hạn của Công ty. 

 Để khắc phục rủi ro này, Công ty liên hệ với các đơn vị tư vấn để được tư 
vấn những chính sách đúng đắn, nhằm cập nhật các quy định pháp luật và bảo đảm 
quyền lợi cho cổ đông. Mặt khác, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 
chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV để trang bị kiến thức, kỹ năng, chủ động trước 
những biến động đột xuất, bất ngờ. 

 e) Rủi ro khác 
 Các rủi ro khác như chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh… là những 
rủi ro bất khả kháng. Mặc dù rất hiếm khi xảy ra, nhưng nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại 
lớn về tài sản, con người và hoạt động của Công ty. Đây là rủi ro không thể loại trừ 
nhưng có thể giảm thiểu bằng cách thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, đề ra 
cách phòng tránh thiên tai, cháy nổ để ứng phó kịp thời với những trường hợp bất 
khả kháng, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản. 
 f) Các giải pháp hạn chế rủi ro: 
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 - Kịp thời nắm bắt các định hướng, chiến lược phát triển ngành đường sắt 
của Chính phủ trong từng thời kỳ. Nắm bắt kịp thời kế hoạch đầu tư bảo trì kết cấu 
hạ tầng đường sắt quốc gia hàng năm để nhận đặt hàng. 
 - Điều hành dòng tiền hợp lý, tăng vòng quay của đồng vốn, giảm hàng tồn 
kho. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động, tạo một môi 
trường làm việc chuyên nghiệp, kỷ luật, sáng tạo v.v... 
 - Thường xuyên đôn đốc công nợ khách hàng, tránh nợ đọng, nợ khó đòi... 
 - Các hoạt động SXKD của Công ty luôn gắn liền với bảo vệ môi trường, 
quan tâm đến phúc lợi xã hội, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước. 
 

PHẦN II 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 

 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh  

ĐVT: Triệu đồng 

ST

T 
Khoản mục 

Năm 2018 Năm 2019 
Tỷ lệ năm 

2019/năm 

2018 Giá trị 
Tỷ trọng 

(%) 
Giá trị 

Tỷ trọng 

(%) 

1 

Doanh thu thuần 

bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 

135.139 99,38 139.935 98,63 103,55% 

2 

Doanh thu hoạt 

động tài chính và 

thu nhập hoạt động 

khác 

849 0,62 1.849 1,37 217,79% 

 Tổng cộng 135.988 100 141.874 100 104,33% 

 Doanh thu năm 2019 đạt 104,33% so với năm 2018 (Trong đó doanh thu 
thuần năm 2018 chưa trừ 8,161 tỷ đồng tiền ray dự án). 

 2. Tổ chức và nhân sự 

 a) Danh sách thành viên Ban điều hành, Kế toán trưởng: 

ST
T 

Họ và tên Chức vụ 
Số CP sở hữu 
tại 31/12/2019 

Tỷ lệ sở hữu 

1 Trần Ngọc Sơn Giám đốc 29.900 1,693% 

2 Đoàn Thuận Phó Giám đốc 11.300 0,641% 

3 Trương Hữu Mạnh Phó Giám đốc 17.600 1,000% 

4 Mai Thị Tuyết Lan Kế toán trưởng 96.745 5,495% 
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 Lý lịch Ban điều hành, Kế toán trưởng: 

 * GIÁM ĐỐC: TRẦN NGỌC SƠN 

 - Giới tính   : Nam 

 - Ngày sinh   : 30/10/1974 

 - Quốc tịch  : Việt Nam  

 - Dân tộc  : Kinh 

 - Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 15, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng 
Bình. 

 - Chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố 5, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, 
Quảng Bình. 

 - Số CMND:194410389;  Nơi cấp: CA Quảng Bình; Ngày cấp: 23/02/2011 

 - Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cầu hầm đường sắt 

 - Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty. 

 Quá trình công tác: 

 - Từ tháng 3/1994 đến tháng 12/1995: Công nhân Cung cầu La Khê thuộc 
Xí nghiệp Quản lý đường sắt Quảng Bình; 

 - Từ tháng 01/1996 đến tháng 7/2002: Kỹ thuật viên phòng Kỹ thuật; Xí 
nghiệp Quản lý đường sắt Quảng Bình; 

 - Từ tháng 8/2002 đến tháng 9/2006: Bí thư Đoàn thanh niên Xí nghiệp 
Quản lý đường sắt Quảng Bình; 

 - Từ tháng 10/2006 đến tháng 11/2006: Trưởng phòng TCCB-LĐ Công ty 
Quản lý đường sắt Quảng Bình; 

 - Từ tháng 12/2006 đến tháng 11/2011: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy 
Công ty Quản lý đường sắt Quảng Bình; 

 - Từ tháng 12/2011 tháng 12/2015: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy kiêm 
Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Quảng Bình. 

 - Từ tháng 01/2016 đến 28/02/2018: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó 
Giám đốc Công ty. 

 - Từ 01/3/2018 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty. 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan: 

 Sở hữu cá nhân: 29.900 cổ phần 

 Sở hữu đại diện cho Tổng công ty đường sắt Việt Nam: 448.927,5 cổ phần 

 Những người có liên quan: 0 cổ phần    

 Các khoản nợ đối với Công ty: Không  

 * PHÓ GIÁM ĐỐC: ĐOÀN THUẬN 

 - Giới tính   : Nam 

 - Ngày sinh   : 10/10/1970 

 - Quốc tịch  : Việt Nam  

 - Dân tộc  : Kinh   
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 - Hộ khẩu thường trú: Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

 - Chỗ ở hiện tại: Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

 - Số CMND: 194212740; Nơi cấp: CA Quảng Bình; Ngày cấp: 19/8/2013    

 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường. 

 - Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Phó Giám đốc Công ty 

 Quá trình công tác: 

 - Từ tháng 5/1992 đến tháng 8/1993: Công nhân duy tu sửa chữa đường sắt; 
Cung đường Khe Nét thuộc Xí nghiệp quản lý đường sắt Quảng Bình; 

 - Từ tháng 9/1993 đến 01/1995: Thống kê Đội đường 2 thuộc Xí nghiệp 
quản lý đường sắt Quảng Bình; 

 - Từ tháng 02/1995 đến 01/1998: Thống kê Đội máy chèn thuộc Xí nghiệp 
quản lý đường sắt Quảng Bình; 

 - Từ tháng 02/1998 đến 02/2005: Chuyên viên phòng TCCB-LĐ Công ty 
quản lý đường sắt Quảng Bình; 

 - Từ tháng 3/2005 đến 7/2013: Phó trưởng phòng Kế hoạch Công ty TNHH 
MTV quản lý đường sắt Quảng Bình; 

 - Từ tháng 8/2013 đến 11/2014: Phó trưởng phòng Kế hoạch kiêm phụ trách 
Tổ dự án Công ty TNHH MTV quản lý đường sắt Quảng Bình; 

 - Từ tháng 12/2014 đến 02/2018: Trưởng phòng KH-KD Công ty cổ phần 
Đường sắt Quảng Bình. 

 - Từ tháng 3/2018 đến nay: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt 
Quảng Bình. 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan: 

 Sở hữu cá nhân: 11.300 cổ phần      

 Sở hữu đại diện cho Tổng công ty đường sắt Việt Nam: 0 cổ phần                

 Những người có liên quan:  0 cổ phần    

 Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

 * PHÓ GIÁM ĐỐC: TRƯƠNG HỮU MẠNH 

 - Giới tính:   Nam  

 - Ngày sinh:   30/7/1963                      

 - Quốc tịch:   Việt Nam  

 - Dân tộc:   Kinh  

 - Hộ khẩu thường trú: Tổ DP 6, P.Nam Lý, TP.Đồng Hới, Quảng Bình. 

 - Nơi ở hiện tại: Tổ dân phố 6, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình. 

 - Số CMND: 194090122; Nơi cấp: CA Quảng Bình; Ngày cấp: 02/02/2006. 

 - Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Xây dựng đường sắt 

 - Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Phó Giám đốc  

 Quá trình công tác: 
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 - Từ tháng 1/1989 đến tháng 7/1989: Thực tập công nhân Cung đường La 
Khê - Xí nghiệp đường sắt Nghệ Tĩnh. 

 - Từ tháng 8/1989 đến tháng 11/1995: Kỹ thuật viên phòng Kỹ thuật thuộc 
Xí nghiệp Quản lý đường sắt Quảng Bình; 

 - Từ tháng 12/1995 đến tháng 12/2000: Giám sát viên đường phòng Kỹ thuật 
thuộc Xí nghiệp Quản lý đường sắt Quảng Bình; 

 - Từ tháng 01/2001 đến tháng 5/2002: Kỹ thuật viên phòng Kỹ thuật thuộc 
Xí nghiệp Quản lý đường sắt Quảng Bình; 

 - Từ tháng 6/2002 đến tháng 7/2003: Phó phòng Kỹ thuật thuộc Xí nghiệp 
Quản lý đường sắt Quảng Bình; 

 - Từ tháng 8/2003 đến tháng 12/2015: Trưởng phòng Kỹ thuật & ATGTĐS 
thuộc Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Quảng Bình; 

 - Từ tháng 1/2016 đến nay: Phó Giám đốc Công ty CP Đường sắt Quảng 
Bình. 

 Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không   

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan: 

 Sở hữu cá nhân: 17.600 cổ phần  

 Những người có liên quan: 0 cổ phần   

 Các khoản nợ đối với Công ty: Không  

 * KẾ TOÁN TRƯỞNG: MAI THỊ TUYẾT LAN 

 - Giới tính:   Nữ 

 - Ngày sinh:   02/09/1977                       

 - Quốc tịch:   Việt Nam  

 - Dân tộc:   Kinh  

 - Hộ khẩu thường trú: Xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

 - Chỗ ở hiện tại: Xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

 - Số CMND: 194057527; Nơi cấp: CA Quảng Bình; Ngày cấp: 18/8/2011 

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế. 

 - Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Kế toán trưởng . 

 Quá trình công tác: 

 - 11/1999-8/2003: Chuyên viên tại Công ty CP Gốm sứ Quảng Bình; 

 - 9/2003 đến 3/2011: Chuyên viên phòng Tài chính kế toán, phòng TCCB-
LĐ Công ty TNHH MTV QLĐS Quảng Bình; 

 - 04/2011-6/2013: Phó phòng TCCB-LĐ, phó phòng TCKT Công ty TNHH 
MTV QLĐS Quảng Bình 

 - 7/2013-6/2014: Trưởng phòng TCKT Công ty TNHH MTV QLĐS Quảng 
Bình. 

 - 7/2014 đến nay: Kế toán trưởng Công ty  

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không   
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 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan: 

 Sở hữu cá nhân: 96.745 cổ phần  

 Những người có liên quan: 0 cổ phần   

 Các khoản nợ đối với Công ty: Không  

 b) Danh sách thay đổi thành viên HĐQT, BKS, BGĐ năm 2019: Không. 

 c) Số lượng cán bộ công nhân viên (tại ngày 31/12/2019) 

STT Tính chất phân loại 
Số lượng 

(người) 
Tỷ lệ 

A Theo trình độ 528 100% 

1 Trên đại học 02 0,38% 

2 Đại học 56 10,61% 

3 Cao đẳng 01 0,19% 

4 Trung cấp 12 2,27% 

5 CNKT 457 86,55% 

B Theo tính chất hợp đồng lao động 528 100% 

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 0 0% 

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 528 100% 

3 Hợp đồng theo thời vụ 0 0% 

C Theo giới tính 528  

1 Nam 420 79,55% 

2 Nữ 108 20,45% 

 d) Thu nhập bình quân 

Nội dung Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

Tổng số người lao động 
bình quân 

558 517 534 532 

Thu nhập bình quân 
(đồng/người/tháng) 

7.050.000 7.760.000 8.536.000 8.988.000 

 e) Chính sách nhân sự 

 Để xây dựng nguồn lực, Công ty đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng cán 
bộ, công nhân viên, thực hiện chính sách thu hút lao động. Tiếp tục xây dựng và 
hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ phục vụ cho công tác quản lý lao động. 
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 Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động, nâng cao đời 
sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Công ty xây dựng chính sách lương, 
thưởng dựa trên năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc của người lao động, 
đảm bảo cạnh tranh với các doanh nghiệp trong ngành nhằm động viên, khuyến 
khích người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công việc. 

 Ngoài tiền lương, Công ty xây dựng chế độ thưởng theo quy chế khen 
thưởng chung của Nhà nước và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. 

 Ngoài điều kiện lao động, chế độ tiền lương và tiền thưởng, Công ty cũng sẽ 
tiếp tục truyền thống của đơn vị là chăm lo nâng cao đời sống cho người lao động 
và tham gia các hoạt động phúc lợi xã hội khác như tham quan, nghỉ mát, du lịch; 
tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… để nâng cao đời sống tinh 
thần; tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện... 

 3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

 a) Dự án đầu tư xây dựng: Không có. 

 b) Dự án đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, sửa chữa nâng cấp tài sản: 
Không có. 

 4. Tình hình tài chính          

Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu 

 

Năm 2018 

 

 

Năm 2019 

 

Tỷ lệ năm 
2019/ 

năm 2018 

Tổng tài sản 70.396.058.990 66.451.825.536 94,40% 

Vốn chủ sở hữu 20.563.559.177 21.645.499.696 105,26% 

Doanh thu thuần 135.138.537.107 
* 139.934.777.633 103,55% 

Giá vốn hàng bán 118.231.333.748 125.709.913.817 106,33% 

Chi phí tài chính 1.863.014 1.591.781 85,60% 

Chi phí bán hàng 0 0  

Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.335.380.983 10.702.540.474 74,66% 

Lợi nhuận thuần từ HĐKD 3.390.377.677 4.698.099.030 138,57% 

Lợi nhuận khác (33.684) (165.415.055)  

Lợi nhuận trước thuế 3.390.343.993 4.532.683.975 133,69% 

Lợi nhuận sau thuế 2.706.525.099 3.517.812.618 129,98% 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.537 1.998 129,99% 

Tỷ lệ cổ tức (%) 11% 11,9% 108,18% 

 Ghi chú:(*) Doanh thu thuần năm 2018 chưa trừ 8,161 tỷ đồng tiền ray Dự 
án Tổng công ty cấp. 
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 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 Năm 2019 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,15 1,22 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,08 1,18 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 70,79 67,43 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 242,33 207,00 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 32,42 92,76 

Vòng quay tổng tài sản Vòng 1,87 2,14 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 2,00 2,51 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 
bình quân 

% 13,30 16,67 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 
bình quân 

% 3,74 5,38 

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất 
kinh doanh/Doanh thu thuần 

% 2,51 3,36 

 5. Tình hình cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

 Thông tin cổ phiếu: 

          Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 1.760.500 cổ phiếu 

          Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.760.500 cổ phiếu 

          Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu 

          Loại cổ phần: cổ phần phổ thông 

          Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần 

 Cơ cấu cổ đông: Tính đến ngày 31/12/2019. 

STT Loại cổ đông Số cổ phần 
Giá trị 

 (triệu đồng) 
Tỷ lệ sở 

hữu 

I Cổ đông Nhà nước - - - 

II Cổ đông nội bộ - - - 

III Cổ đông trong nước 1.760.500 17.605.000.000 100% 

1 Cá nhân 862.645 8.626.450.000 49% 
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2 Tổ chức 897.855 8.978.550.000 51% 

IV Cổ đông nước ngoài - - - 

1 Cá nhân - - - 

2 Tổ chức - - - 

Tổng cộng 1.760.500 17.605.000.000 100% 

 Danh sách cổ đông lớn: Tính đến ngày 31/12/2019. 

Tên nhà đầu tư Số lượng cổ phiếu nắm giữ Tỷ lệ sở hữu 

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 897.855 51,000% 

Đỗ Bá Tâm 184.500 10,479% 

Mai Thị Tuyết Lan 96.745 5,495% 

Nguyễn Văn Minh 93.550 5,313% 

 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có. 

 Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.  

 Các chứng khoán khác: Không có. 

 6. Trách nhiệm với môi trường và cộng đồng 

 a) Quản lý nguồn nguyên vật liệu: 

 Nguồn nguyên vật liệu đầu vào chính của Công ty chủ yếu là các vật tư 
chuyên ngành được cung cấp bởi các Công ty trong ngành đường sắt, các đơn vị 
được công nhận cung cấp vật tư đường sắt và nhập khẩu được kiểm soát nghiêm 
ngặt bởi Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam và Công ty 
trước khi đưa vào sử dụng công trình như: ray, ghi, tà vẹt bê tông dự ứng lực, tà 
vẹt gỗ, đá balats...Còn đối với vật tư đầu vào để Công ty sản xuất các cấu kiện bê 
tông cốt thép, gia công cấu kiện sắt thép, biển báo như: cát, đá, xi măng, sắt thép, 
sơn...được mua tại các đơn vị có uy tín và được kiểm nghiệm đầy đủ trước khi đưa 
vào sản xuất. Vì vậy, quy trình sản xuất các sản phẩm của Công ty được đảm bảo 
từ đầu vào đến đầu ra. 

 Thực hiện tốt các quy định về công tác quản lý, nhập xuất vật tư, thành 
phẩm. Rà soát thanh lý các loại vật tư, phụ tùng không còn sử dụng trong sản xuất 
để thu hồi vốn. 

 b) Tiêu thụ năng lượng: 

 Công ty chú trọng công tác kiểm soát định mức sử dụng năng lượng, đánh 
giá sử dụng năng lượng được thực hiện định kỳ nhằm tìm hiểu nguyên nhân, đưa 
ra hướng khắc phục nếu việc sử dụng năng lượng có hiện tượng bất thường. Năng 
lượng công ty sử dụng cho sản xuất và sinh hoạt của cán bộ công nhân viên khi 
làm nhiệm vụ chủ yếu gồm: Xăng, dầu diezen, dầu nhờn, điện..., Trong đó:  

 - Xăng: 14.024 lít, được sử dụng chủ yếu cho việc sử dụng ô tô phục vụ 
hành chính, vận chuyển vật liệu và máy thi công đường sắt. 

 - Dầu diezen: 79.705 lít, sử dụng chủ yếu cho việc sử dụng ô tô và máy thi 
công đường sắt như máy thay tà vẹt, máy chèn đường, máy đa năng, goòng máy… 
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 - Dầu nhờn: 4.455 lít, được sử dụng chủ yếu cho việc sử dụng ô tô và máy 
thi công đường sắt. 

 - Điện: 62.420 KW phục vụ sản xuất cho Cơ quan và các đơn vị trong toàn 
Công ty. 

c) Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong 
năm). 

 Công ty ký hợp đồng mua nước tại Công ty cổ phần cấp nước Quảng Bình 
để phục vụ nước sinh hoạt cho văn phòng Công ty, đối với những khu vực không 
có nước sạch Công ty cung cấp thiết bị lọc nước nhằm đảm bảo sức khỏe cho 
người lao động. Đối với những khu vực sản xuất cấu kiện bê tông được sử dụng 
giếng khoan nơi có nguồn nước ngầm sạch nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm. 

 Lượng nước sử dụng trong năm 2019: 7.656 m3. 

 d) Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: 

 Năm 2019, Công ty tiếp tục tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện bảo vệ 
môi trường trong toàn Công ty đã đăng ký từ năm 2015. Trên cơ sở đó triển khai 
đến các đơn vị trong toàn Công ty thực hiện. Ngoài ra, để thực hiện tốt công tác 
bảo vệ môi trường, Công ty đã thành lập ban chỉ đạo bảo vệ môi trường Công ty, 
đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường lên Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, phổ 
biến đầy đủ các văn bản pháp luật liên quan bảo vệ môi trường đến toàn thể cán bộ 
công nhân viên, hưởng ứng, thực hiện nhiều chiến dịch bảo vệ môi trường như 
ngày môi trường thế giới 05/6, ngày môi trường đường sắt 5/11 và các chiến dịch 
khác về bảo vệ môi trường do ngành và nhà nước phát động. Công ty cũng xúc tiến 
đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã được Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới 
xác nhận trong năm 2015. Trong năm 2019, Công ty không để xảy ra các sự cố 
liên quan đến môi trường hay các trường hợp vi phạm về môi trường dẫn đến bị xử 
phạt. 

 7. Chính sách liên quan đến người lao động 

 a) Chính sách đào tạo 

 CBCNV của Công ty đều được đào tạo đầy đủ, Công ty thường tổ chức các 
lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho công nhân, thường xuyên tổ chức 
các hội thi tay nghề và nghiệp vụ. Đối với cấp quản lý, Công ty cử cán bộ tham gia 
các lớp học của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, các cơ quan Nhà nước... nhằm 
nâng cao nghiệp vụ và nắm bắt các chế độ chính sách mới của Nhà nước. 

 Đối với công nhân mới tuyển dụng đã qua trường lớp cơ bản, hàng năm 
Công ty có gửi đi đào tạo lại để nắm bắt kỹ thuật mới. 

 Đối với cán bộ quản lý, Công ty có những chính sách sau: 

 - Thực hiện quy hoạch cán bộ nguồn trung và dài hạn; 

 - Ưu tiên đào tạo nâng cao lớp cán bộ trẻ để thay thế dần số cán bộ cao tuổi; 

 - Hàng năm gửi các cán bộ đi học để chuẩn hoá cán bộ. 

 b) Chế độ khen thưởng 

 Chế độ khen thưởng cho nhân viên của Công ty gắn liền với kết quả hoạt 
động kinh doanh và năng suất lao động của mỗi CBCNV cho mỗi sản phẩm hoặc 
kết quả từng công đoạn sản phẩm, công trình. Về quy định chung, Công ty có các 
chế độ cơ bản như sau: 
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 Thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm, thưởng 
sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất làm lợi cho doanh nghiệp; 

 Chi trả công khuyến khích trong các dịp lễ tết của quốc gia và của ngành, 
Công ty. 

 Trong năm Công ty đã chi từ Quỹ khen thưởng để thưởng cho CBCNV và 
tập thể cá nhân ngoài ngành có đóng góp cho hoạt động của Công ty với số tiền 
321.500.000 đồng (chưa bao gồm Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành). 

 c) Chế độ phụ cấp, bảo hiểm 

 Tất cả nhân viên của Công ty đều được đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế, bảo hiểm thất nghiệp và hưởng các trợ cấp xã hội phù hợp với Luật Lao động. 
Bên cạnh đó, nhân viên của Công ty còn nhận được các phụ cấp theo chế độ như 
phụ cấp độc hại, phụ cấp trách nhiệm chuyên môn... 

 Là doanh nghiệp hoạt động SXKD trong lĩnh vực giao thông đường sắt là 
chủ yếu, với phạm vi hoạt động trải dài trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhưng Công 
ty đã bố trí hợp lý cho CBCNV trong Công ty đều có chỗ ở ổn định, do đó đã tạo 
điều kiện cho CBCNV lao động yên tâm công tác và yêu ngành, yêu nghề. 

 d) Sinh hoạt đoàn thể và các chính sách khác 

 Các tổ chức chính trị xã hội như Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong 
doanh nghiệp được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật. Các tổ chức 
này đều trực thuộc các tổ chức Đảng, đoàn thể của Tổng công ty Đường sắt Việt 
Nam. Trong năm các tổ chức đoàn thể đã phối hợp chuyên môn tổ chức hiệu quả 
các phong trào thi đua, các hoạt động sinh hoạt đoàn thể, các hoạt động thể thao 
cho CBCNV như: Tổ chức hội thao truyền thống của Công ty, ngày Quốc tế thiếu 
nhi, ngày tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi, và các hoạt đông khác nhằm tạo 
không khí vui tươi, thân thiện cho toàn thể CBCNV; hằng năm tổ chức khám bệnh 
định kỳ cho toàn thể CBCNV LĐ Công ty theo đúng quy định. 

 8. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương. 

 Công ty luôn thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách và trách nhiệm với địa 
phương, đặc biệt chú trọng tổ chức các hoạt động cứu trợ xã hội, từ thiện…, tham 
gia với khối Doanh ngiệp I đóng trên địa bàn tỉnh xây dựng nhà tình thương; đóng 
quỹ xã hội ngành đường sắt và ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và ủng hộ các hoạt 
động xã hội nhân đạo khác, qua đó xây dựng tinh thần hỗ trợ, đùm bọc trong tập 
thể nhân viên Công ty với nhau và với xã hội. 

PHẦN III 

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

 a) Khối lượng, sản lượng chính đã thực hiện 

 Hoàn thành 100% khối lượng bảo dưỡng thường xuyên định kỳ theo hợp 

đồng đặt hàng của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đạt 139.496 triệu đồng với 

các sản phẩm chính gồm: 

 - Đường đồng bằng: 

1 Đường chính Km  157,492  



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 
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2 Đường Ga Km  24,909  

3 Ghi Bộ  99,000  

4 Cầu 100m  34,194  

5 Cống 100m  41,239  

6 Hầm 100m  6,840  

7 Nhà ga, kho ga 100m2  59,373  

8 Ke ga, bãi hàng 1000m2  61,078  

9 Điểm gác đường ngang Điểm  27,000  

- Đường đèo Khe Nét:     

1 Đường chính Km  9,683  

2 Đường ga Km  1,114  

3 Ghi Bộ  5,000  

4 Cầu 100m  2,025  

5 Cống 100m  4,840  

6 Nhà ga, kho ga. 100m2  2,600  

7 Ke ga, bãi hàng 1000m2  4,700  

8 Điểm gác đường ngang Điểm  1,000  

 b) Hoạt động sản xuất kinh doanh khác: 

 Cùng với việc hoàn thành khối lượng bảo dưỡng thường xuyên KCHT 
đường sắt, trong năm 2019 để đạt được các chỉ tiêu đề ra, ngoài việc thực hiện khối 
lượng bảo trì theo hợp đồng đặt hàng thì Công ty đã chủ động trong việc tìm kiếm 
thêm việc làm như: Cảnh giới Đường ngang Km 472+584, tham gia đấu thầu thi 
công Công trình: Sửa chữa định kỳ cầu Km 407+463; 545+625; 410+570; Sửa 
chữa định kỳ đường sắt Km 439+045-442+825, chèn đường bằng máy chèn 
08.8GS tại Công ty CPĐS Sài Gòn; Thuận Hải; Bình Trị Thiên, Nghệ Tĩnh... và 
một số hạng mục công trình khác nên đã góp phần đảm bảo việc làm, tăng lợi 
nhuận và nâng cao thu nhập cho người lao động. 

 c) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu so với Nghị quyết ĐHĐCĐ giao: 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu 
TH 

2018 
KH 
2019 

TH 
2019 

TH2019/ 

TH2018 

TH2019/ 

KH2019 

Doanh thu thuần 135.139 139.294 139.935 103,55% 100,46% 

Giá vốn hàng bán 118.231 124.942 125.710 106,33% 100,61% 

Doanh thu hoạt động 
tài chính 

820  1.177 143,54%  

Chi phí tài chính, bán 
hàng, quản lý doanh 

14.337 10.000 10.704 74,66% 107,04% 
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Chỉ tiêu 
TH 

2018 
KH 
2019 

TH 
2019 

TH2019/ 

TH2018 

TH2019/ 

KH2019 

nghiệp 

Lợi nhuận từ hoạt 
động kinh doanh 

3.390 4.352 4.698 138,58% 107,95% 

Thu nhập khác 29  672 2.317,24%  

Chi phí khác 29  837 2.886,21%  

Lợi nhuận khác   -165   

Lợi nhuận trước thuế 3.390 4.352 4.532 133,69% 104,14% 

Lợi nhuận sau thuế 2.706 3.482 3.517 129,97% 101,01% 

EPS (đồng/cổ phiếu) 1.537 1.978 1.998 129,99% 101,01% 

Tỷ lệ trả cổ tức (%) 11 11,9 11,9 108,18% 100% 

Lao động bình quân 534 560 532 99,43% 95,00% 

Thu nhập bình quân 8.536 8.963 8.988 105,30% 100,27% 

 Ghi chú: Doanh thu thuần năm 2018 chưa trừ 8,161 tỷ đồng tiền ray Dự án. 

 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đường sắt 
Quảng Bình trong năm 2019: 

  - Doanh thu năm 2019 tăng 0,46% so với kế hoạch và tăng 3,55% so với 

năm 2018 trong khi doanh thu sản phẩm quản lý, bảo dưỡng KCHT ĐS chỉ đạt 

99,2% so với năm 2018 (115,400 tỷ đồng/116,309 tỷ đồng), doanh thu từ công 

trình ngoài SX chính tăng 15,20 so với năm 2018 (18,566 tỷ đồng/12,787 tỷ đồng) 

phản ánh sự cố gắng nỗ lực của Công ty trong việc tìm kiếm việc làm, đảm bảo chỉ 

tiêu được giao. 

 - Công ty quản lý, sử dụng tốt nguồn vốn nhàn rỗi để tăng doanh thu hoạt 

động tài chính. Doanh thu hoạt động tài chính năm 2019 tăng 43,54% so với năm 

2018. 

 - Lợi nhuận sau thuế năm 2019 tăng 30,01% so với năm 2018 và tăng 1,03% 

so với kế hoạch ghi nhận là do sự nỗ lực của Ban Giám đốc trong việc quản lý, 

điều hành Công ty dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và giám sát của Ban kiểm 

soát trong hoạt động tài chính của Công ty. 

 Tiền lương và thu nhập: Thu nhập bình quân năm 2019 là: 8,988 triệu 
đồng/người/tháng, tăng 5,30% so với 2018. 

 2. Tình hình tài chính 

 a) Tình hình tài sản 

ĐVT: Triệu đồng 
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Chỉ tiêu 
Năm 
2018 

Năm 
2019 

Tỷ trọng 
năm 2018 

Tỷ trọng 
năm 2019 

TH2019/
TH2018 

Tài sản ngắn hạn 57.408 54.572 81,55% 82,12% 95,06% 

Tài sản dài hạn 12.988 11.880 18,45% 17,88% 91,47% 

Tổng tài sản 70.396 66.452 100% 100% 94,40% 

Tình hình tài sản của Công ty trong năm 2019 có sự thay đổi so với năm 
trước, cụ thể mức tổng tài sản là 66.452 tỷ đồng.  

Trong đó tài sản ngắn hạn đạt 54,572 tỷ đồng giảm 4,94% so với năm trước, 
nguyên nhân là do lượng hàng tồn kho của Công ty giảm 57,78% từ 3,573 tỷ đồng 
xuống 1,509 tỷ đồng và tiền và các khoản tương đương tiền giảm 50,60% do trong 
năm Công ty đã thanh toán hết các khoản nợ phải trả. 

Tài sản dài hạn chủ yếu là phần giá trị các TSCĐ hữu hình, cụ thể như sau:  

Tình hình tài sản cố định hữu hình 

Tài sản cố định hữu 
hình 

Nguyên giá Giá trị còn lại 
Giá trị còn lại/ 

Nguyên giá 

Nhà cửa, vật kiến trúc 21.331.854.174 9.276.305.777 43,48% 

Máy móc thiết bị 6.172.141.906    1.980.697.927 32,09% 

Phương tiện vận tải 
truyền dẫn 

8.002.875.506 622.923.410  7,78% 

Thiết bị, dụng cụ quản lý 112.363.636          0 0% 

Cộng   35.619.235.222  11.879.927.114  33,35% 

Trong năm Công ty đã đầu tư mua 01 máy đào bánh xích, 01 máy chèn 
đường cầm tay, 01 máy cưa ray và 01 máy khoan ray với kinh phí 1,027 tỷ đồng. 
Thanh lý 01 xe ô tô Mazda 05 chỗ ngồi. 

Tình hình sử dụng đất: 

STT Vị trí 
Tài sản trên 

đất 

Diện 
tích đất 

(m2) 

Hình thức 
sử dụng 
hiện tại 

Chức năng sử 
dụng hiện tại 

1 

Khu nhà điều hành 

sản xuất Công ty 

(nhà đất khu làm 

việc công ty) tại 377 

đường Trần Hưng 

Đạo, TP Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình 

- Trụ sở và 

Nhà điều 

hành sản xuất 

- Nhà hội 

trường 

- Nhà Kho 

- Nhà để máy 

chèn 

- Khu vực thể 

thao 

- Khu vực 

19.974,6 

Thuê đất trả 

tiền hằng 

năm 

Trụ sở công ty 

và các công 

trình kiến trúc 

phụ trợ 
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nhà xưởng 

sản xuất 

- Khu nhà ở 

gia đình và 

nhà ở tập thể 

2 

Khách sạn đường 

sắt tại đường 

Trương Pháp, 

phường Hải Thành, 

TP Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình 

Khách sạn, 

nhà hàng 
2.451,7 

Thuê đất trả 

tiền hằng 

năm 

Khách sạn, Nhà 

hàng ăn uống. 

 b) Tình hình nợ phải trả 

Chỉ tiêu 
Năm 
2018 

Năm 
2019 

Tỷ trọng 
năm 2018 

Tỷ trọng 
năm 2019 

TH2019/ 
TH2018 

Nợ ngắn hạn 49.832 44.806 100,00% 100,00% 89,91% 

Nợ dài hạn 0 0 0% 0% 0 

Tổng nợ phải trả 49.832 44.806 100% 100% 89,91% 

Tình hình nợ phải trả trong năm 2019 có giảm đáng kể so với năm 2018, 
mức tổng nợ phải trả trong năm 2019 đạt 44,806 tỷ đồng giảm 10% so với cùng kỳ 
năm trước.  

Trong đó, nợ ngắn hạn của Công ty đạt 44,806  tỷ đồng do Công ty đã thanh 
toán các khoản phải trả cho các đối tác của Công ty, đặc biệt phải trả cán bộ công 
nhân viên.  

 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.  

Ứng dụng công nghệ mới trong XDCB và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng đường 
sắt: Sử dụng máy chèn đường của Áo, máy chèn đường của Pháp, máy sàng đá, 
các máy nâng mối gục, máy siết bu lông, máy thay tà vẹt bê tông...  

Áp dụng thành quả của công nghệ thông tin trong công tác thống kê và ứng 
dụng các phần mềm trong quản lý và trao đổi thông tin. Trong năm 2019, Công ty 
đã sử dụng  thành thạo phần mềm kế toán EFFECT 4.0 phục vụ cho công tác kế 
toán và quản trị công ty được cập nhật kịp thời, chính xác. 

Đưa công tác thống kê theo dõi và phân tích để tìm nguyên nhân và nghiên 
cứu khắc phục các điểm xóc lắc đảm bảo cầu đường an toàn, êm thuận. 

Ứng dụng tin học vào công tác quản lý điều hành sản xuất đảm bảo nhanh, 
hiệu quả. Khai thác triệt để các phần mềm ứng dụng hiện có, thường xuyên cập 
nhập phần mềm mới. Đi sâu vào khai thác mạng internet phục vụ cho công việc... 

Đổi mới công tác quản lý, tạo sự thống nhất giữa cầu và đường, kết hợp đánh 
giá kết quả lao động và thu nhập cá nhân. 

Nâng cao hiệu quả quản lý công tác tuần đường, tuần hầm, tuần cầu, gác 
chắn đường ngang; đề xuất việc hoàn thiện các quy trình quản lý tuần đường, tuần 
cầu hầm các quy trình bảo dưỡng cầu, đường, tiêu chuẩn nghiệm thu cầu, đường, 
ghi phù hợp với kết cấu mới và khả năng khai thác tuyến đường cũng như một số 
quy trình quản lý các hạng mục kiến trúc khác. 
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Công tác quản lý kỹ thuật, tiền vốn, vật tư, lao động ... phát triển theo hướng 
cơ chế khoán, kết quả là nâng cao trách nhiệm, năng lực và thế chủ động trong quá 
trình sản xuất của các đơn vị cấp dưới, phát huy hiệu quả đầu tư nâng cao chất 
lượng cầu đường. 

Tiến hành đào tạo và đào tạo lại đối với cán bộ quản lý kỹ thuật về kiến thức 
quản lý kỹ thuật, kiến thức pháp luật và đặc biệt chú trọng việc cập nhật kiến thức 
để kiểm tra sát hạch nâng lương cả về chuyên môn, tin học thực hành và pháp luật. 
Phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế và công nhân 
lành nghề có trình độ kỹ năng chuyên sâu có khả năng nắm bắt các thao tác, vận 
hành máy móc thiết bị và các ứng dụng mới. Đội ngũ kỹ sư của Công ty sử dụng 
thành thạo vẽ kỹ thuật trên máy vi tính nên việc thiết kế các bản vẽ thi công hay 
thiết kế tổ chức thi công các công trình được nhanh chóng; thuận lợi, đáp ứng yêu 
cầu cao về kỹ thuật. 

 4. Kế hoạch phát triển năm 2020 và trong tương lai 

 Các chỉ tiêu kế hoạch và cổ tức năm 2020: 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Thực 

hiện năm 
2019 

KH 2020 
HĐQT 

giao  

Tỷ lệ KH 
2020/TH 
2019 (%) 

1 Sản lượng Tr.đ 167.870 166.243 99,03 

2 Doanh thu Tr.đ 139.935 151.130 100,80 

3 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 4.532 4.623 102,00 

4 Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 3.518 3.699 105,14 

5 Vốn điều lệ Tr.đ 17.605 17.605 100 

6 
Tỷ suất LN sau thuế/Vốn 
điều lệ 

% 19,98 21,01 102,23 

7 Lợi nhuận chia cổ tức Tr.đ 2.094,995 2.112,60 100,84 

8 Tỷ lệ trả cổ tức % 11,9 12,0 100,84 

9 TNBQ/người/tháng 1.000đ 8.988 9.347,5 104,00 

 Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020: 

 - Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác quản lý, 
giám sát. Chỉ đạo công tác điều hành doanh nghiệp phấn đấu hoàn thành vượt mức 
các chỉ tiêu được giao. 

 - Thường xuyên nắm bắt thông tin về tình hình KT-XH của đất nước, nghiên 
cứu, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, tích cực tìm thêm việc 
làm để tăng doanh thu và thu nhập cho người lao động. 

 - Ưu tiên mọi nguồn lực để tập trung thi công các công trình trong và ngoài 
ngành, đặc biệt là các công trình thuộc dự án 7.000 tỷ đồng để nâng cấp tuyến 
đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh; Có biện pháp chỉ đạo quyết liệt, phát động 
thi đua ngay từ đầu năm, có chế độ khen thưởng, kỷ luật rõ ràng, thực hiện trả 
lương theo hiệu quả công việc. 
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 - Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý tài chính, luôn chủ động trong việc điều 
hành vốn cũng như sử dụng linh hoạt các nguồn vốn, kiểm soát được vốn, quay 
vòng vốn nhanh. 

 - Tiếp tục bổ sung, sửa đổi và ngày càng hoàn thiện Hệ thống quy chế nội bộ 
nhằm tăng cường công tác điều hành, quản lý, giám sát có hiệu quả cao. 

 - Sắp xếp tổ chức cán bộ, lao động cho phù hợp; nghiên cứu đề xuất mô hình 
hoạt động của KSĐS Công ty, đầu tư cho học tập nghiệp vụ để nâng cao trình độ 
cho CBCNV lao động, từ đó mỗi bộ phận, mỗi cán bộ, công nhân phải luôn đổi 
mới cách nghĩ, cách làm, chủ động hơn nữa trong mọi công việc. 

 - Thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống cán bộ công nhân viên và 
người lao động. Đảm bảo 100% CBCNV lao động có việc làm ổn định, tăng thu 
nhập, tạo điều kiện để CBCNV được đi nghỉ mát hàng năm và được giúp đỡ, trợ 
cấp, vay vốn khi gia đình và bản thân gặp khó khăn, hoạn nạn. 

 5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội 
của Công ty 
 Với mục tiêu phát triển bền vững là trọng tâm gắn liền hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty, ban lãnh đạo công ty chủ trương toàn bộ cán bộ công 
nhân viên phải luôn đi đầu trong các hoạt động bảo vệ môi trường tự nhiên và xã 
hội bằng những hành động thiết thực và hiệu quả như tuyên truyền nâng cao nhận 
thức về ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng, tăng cường đảm bảo an ninh, 
an toàn phòng cháy chữa cháy trong tất cả các hoạt động của Công ty. 

PHẦN VI 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty. 

 Trong năm 2019, các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực 
phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính 
xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. Thay mặt cổ đông, Hội đồng quản trị quản lý 
Công ty hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản lý 
nội bộ của Công ty. Hội đồng quản trị quản lý Công ty bằng biện pháp ban hành 
các Quy chế quản lý nội bộ và nghị quyết, hàng quý hoặc đột xuất Hội đồng quản 
trị họp với bộ máy điều hành để kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết đã ban 
hành. 

 Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn bộ máy điều hành 
tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong SXKD; tổ chức công bố thông tin 
định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật chứng khoán. Thực hiện Quy chế dân 
chủ ở cơ sở; tôn trọng và đảm bảo quyền của cổ đông; đảm bảo quyền lợi và nghĩa 
vụ của Doanh nghiệp và các thành phần có liên quan khác. 

 Hội đồng quản trị phối hợp và hỗ trợ Giám đốc giải quyết những vướng mắc 
với các đối tác trong công tác thanh toán, công tác kinh tế, đầu tư và tìm kiếm việc 
làm. Thường xuyên thảo luận giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị với Giám đốc để đạt 
được sự thống nhất cao trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty. 

 Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số 
tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên 
Hội đồng quản trị biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành. 
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 a) Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019: 

T
T 

Tên chỉ tiêu 
Đ.vị 
tính 

Năm 2019 Tỷ lệ TH 
2019/ 

KH 2019 Kế hoạch  Thực hiện  

1 Vốn điều lệ Tr.đ 17.605 17.605 100,00% 

2 Tổng giá trị sản lượng Tr.đ 167.035 167.870 100,50% 

3 Tổng doanh thu Tr.đ 139.294 139.935 100,46% 

4 Tổng chi phí Tr.đ 134.941 135.403 100,68% 

5 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 4.352 4.532 104,13% 

6 Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 3.482 3.518 101,03% 

7 
Thu nhập bình 
quân/người/tháng 

Tr.đ 
8.963 8.988 105,30% 

8 
Tỷ suất LN sau thuế / 
Vốn điều lệ 

%  19,78  19,98 101,01% 

9 Lợi nhuận chia cổ tức Tr.đ 2.094,995 2.094,995 100% 

10 Tỷ lệ trả cổ tức % 11,9 11,9 % 

 - Về lựa chọn đơn vị kiểm toán: Được sự uỷ quyền của Đại hội đồng cổ 
đông, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - 
Chi nhánh phía Bắc có địa chỉ tại 709, D11, Toà nhà Sunrise Building, đường Trần 
Thái Tông, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội là đơn vị thực hiện công tác kiểm 
toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình. Đây 
là đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách những đơn vị kiểm toán độc lập được Uỷ 
ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức giao dịch trên 
thị trường chứng khoán. 

 b) Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban 
giám đốc và Ban kiểm soát năm 2019 

 Hội đồng quản trị đã phê duyệt kế hoạch chi trả lương và thù lao của Hội 
đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2019 là: 1.791.832.000 đồng. 
Năm 2019, các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu đều vượt so với kế hoạch, các chỉ 
tiêu khác đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, quyết toán tiền lương và thù lao 
của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành cụ thể như sau: 

STT Chức danh 
Số 

lượng 

Số 

tháng 

Mức thù 

lao (đ/ng/ 

tháng) 

Mức lương 

(đ/ng/ tháng) 
Tổng số tiền 

1 Chủ tịch HĐQT 1 12  28.553.000 342.632.000 

2 
Thành viên 

HĐQT 
2 12 2.000.000  48.000.000 
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STT Chức danh 
Số 

lượng 

Số 

tháng 

Mức thù 

lao (đ/ng/ 

tháng) 

Mức lương 

(đ/ng/ tháng) 
Tổng số tiền 

3 
Trưởng ban kiểm 

soát 
1 12  20.407.000 244.880.000 

4 
Thành viên Ban 

kiểm soát 
2 12 900.000  21.600.000 

5 Giám đốc 1 12  25.427.000 305.126.000 

6 Phó Giám đốc 2 12  23.197.000 556.732.000 

7 Kế toán trưởng 1 12  21.839.000 262.062.000 

8 Thư ký HĐQT 1 12  900.000 10.800.000 

 Cộng     1.791.832.000 

 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc 
Công ty 

 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Giám đốc điều hành và cán bộ quản 
lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên 
quan đến công tác quản lý doanh nghiệp và nhiệm vụ SXKD của Công ty. 

 Chỉ đạo, giám sát đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công các công trình do 
Công ty đảm nhận theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 

 Giám sát việc sử dụng và quản lý tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện 
các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. 

 Chỉ đạo, giám sát việc sắp xếp mô hình tổ chức toàn Công ty; việc triển khai 
thực hiện kiện toàn, tinh giản bộ máy tổ chức, nhân sự từ Công ty đến các đơn vị 
trực thuộc. 

 Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện 
môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với 
người lao động. 

 Hình thức giám sát: Hội đồng quản trị dự họp với bộ máy điều hành của 
Công ty để kiểm điểm kết quả thực hiện SXKD hàng quý. Giám sát thông qua việc 
kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát nội bộ Công ty. 

 Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đều đúng thẩm quyền, không 
gây cản trở, chồng chéo đến việc điều hành của Giám đốc và bộ máy điều hành 
Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình 
hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, các đơn vị trực thuộc 
và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả 
cao, hạn chế các sai sót, rủi ro. 

 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị trong năm 2020 

 Xác định năm 2020 sẽ là một năm khó khăn đối với hoạt động SXKD của 
Công ty, vì vậy Hội đồng quản trị quyết tâm tập trung mọi nguồn lực để tăng 
cường công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020, đặc biệt quan tâm đến các chỉ 
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tiêu cơ bản như doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, lương và các chế độ của CBCNV, 
bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông. Hội đồng quản trị xác định một 
số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 như sau: 

 Năm 2020, Hội đồng quản trị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng 
cường năng lực quản trị, đề ra các giải pháp nhằm chỉ đạo và điều hành công tác 
SXKD của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:  

Các chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2020 

Tổng sản lượng Tỷ đồng 166,243 

Doanh thu Tỷ đồng 151,130 

Nộp ngân sách Tỷ đồng 16,913 

Lợi nhuận 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 4,623 

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 3,698 

Phân phối lợi nhuận sau thuế 

Chia cổ tức Tỷ đồng 2,112 

Quỹ đầu tư phát triển Triệu đồng 543,800 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi Triệu đồng 897,487 

Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 21,645 

Vốn điều lệ Tỷ đồng 17,605 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ % 21,01 

Số lao động sử dụng trong năm Người 550 

Thu nhập bình quân Tr đồng/người/tháng 9,348 

 Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đến công 
tác quản lý điều hành, làm cơ sở pháp lý cho Ban điều hành triển khai thực hiện 
các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, kiện toàn cơ cấu tổ chức, xây dựng định 
biên bộ máy gián tiếp phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo 
cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mang lại hiệu quả cao nhất. 

 Phối hợp với Ban kiểm soát tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát 
chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa đồng vốn đầu tư của 
các cổ đông và đạt được độ an toàn về tài chính, minh bạch hoá các hoạt động theo 
đúng quy định. 

 Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo 
và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, 
phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, trong đó đặc biệt đẩy nhanh tiến độ thi 
công, đảm bảo chất lượng, giữ vững công lệnh tốc độ, tải trọng và đảm bảo tuyệt 
đối an toàn chạy tàu trong hoạt động quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt. 
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PHẦN V 
BÁO  CÁO  QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 1. Danh sách  thành viên Hội đồng quản trị (tại ngày 31/12/2019) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Số lượng CP sở 

hữu 
Tỷ lệ sở hữu 

1 Trần Văn Sáu Chủ tịch 57.600 3,271% 

2 Trần Ngọc Sơn Thành viên 29.900 1,693% 

3 Nguyễn Văn Minh Thành viên 93.550 5,313% 

 Tóm tắt lý lịch: 

 * CHỦ TỊCH HĐQT: TRẦN VĂN SÁU 

 - Giới tính   : Nam 

 - Ngày sinh   : 12/12/1966 

 - Quốc tịch  : Việt Nam  

 - Dân tộc  : Kinh   

 - Hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố 6, Phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, 
Quảng Bình. 

 - Chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố 6, Phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, 
Quảng Bình. 

 - Số CMND: 194410047; Nơi cấp: CA Quảng Bình; Ngày cấp: 21/6/2006    

 - Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng đường sắt 

 - Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. 

 Quá trình công tác: 

 - Từ tháng 3/1987 đến tháng 3/2000: Công nhân cung đường Khe Nét; (Từ 
tháng 9/1993 - 2/1998: Theo học và tốt nghiệp trường Đại học giao thông vận tải 
Hà Nội). 

 - Từ tháng 4/2000 đến 2/2002: Kỹ thuật viên đội đường 4; 

 - Từ tháng 3/2002 đến 11/2002: Quyền Đội trưởng đội đường 2; Giám sát 
viên khu vực 4; 

 - Từ tháng 12/2002 đến tháng 3/2011: Phó phòng Kỹ thuật; 

 - Từ tháng 4/2011 đến tháng 7/2013: Giám đốc Xí nghiệp KDDV-XDCT; 
Giám đốc Xí nghiệp XDCT; 

 - Từ tháng 8/2013 đến 30/11/2015: Phó Giám đốc công ty. 

 - Từ 01/12/2015 đến 28/2/2018: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty. 

 - Từ 01/3/2019 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan: 

 Sở hữu cá nhân: 57.600 cổ phần      

 Sở hữu đại diện cho Tổng công ty đường sắt Việt Nam: 448.927,5 cổ phần                
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 Những người có liên quan:  0 cổ phần    

 Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

 * THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐC: TRẦN NGỌC SƠN 

 Thông tin đã đề cập tại mục Ban điều hành 

 * THÀNH VIÊN HĐQT: NGUYỄN VĂN MINH 

 - Giới tính   : Nam 

 - Ngày sinh   : 22/5/1964 

 - Quốc tịch  : Việt Nam  

 - Dân tộc  : Kinh   

 - Hộ khẩu thường trú: Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

 - Chỗ ở hiện tại: Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

 - Số CCCD: 044064000698; Nơi cấp: CA Quảng Bình; Ngày cấp: 26/6/2017 

 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng; cử nhân Luật. 

 - Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Thành viên HĐQT; Trưởng phòng TC-HC. 

 Quá trình công tác: 

 - Từ tháng 2/1982 đến tháng 6/1985 tham gia quân đội; 

 - Từ tháng 7/1985 đến tháng 3/1997 công nhân gác cầu đường sắt, Cung 
đường Phúc Tự thuộc Xí nghiệp quản lý đường sắt Quảng Bình; 

 - Từ tháng 4/1997 đến 8/1998 thường trực công tác đoàn kiêm công tác thi 
đua Xí nghiệp quản lý đường sắt Quảng Bình; 

 - Từ tháng 9/1998 đến 12/2000 Bí thư  Đoàn TN Công ty quản lý đường sắt 
Quảng Bình; 

 - Từ tháng 01/2001 đến 01/2002 Bí thư  Đoàn TN kiêm chuyên viên phòng 
TC-KT Công ty quản lý đường sắt Quảng Bình; 

 - Từ tháng 2/2002 đến 5/2002 Bí thư  Đoàn TN kiêm Phó trưởng phòng Vật 
tư Công ty quản lý đường sắt Quảng Bình; 

 - Từ tháng 6/2002 đến 11/2006 Trưởng phòng Vật tư Công ty quản lý đường 
sắt Quảng Bình; 

 - Từ tháng 12/2006 đến 19/4/2018 Trưởng phòng TC-HC Công ty cổ phần 
Đường sắt Quảng Bình. 

 - Từ 20/4/2018 đến nay Thành viên Hội đồng quản trị; Trưởng phòng TC-
HC Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình. 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không 

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan: 

 Sở hữu cá nhân: 93.550 cổ phần      

 Sở hữu đại diện cho Tổng công ty đường sắt Việt Nam: 0 cổ phần                

 Những người có liên quan:  0 cổ phần    

 Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

 2. Nội dung các phiên họp Hội đồng quản trị: 
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 - Phiên họp ngày 11/01/2019 về Công tác sản xuất kinh doanh Quý I/2019 
của Công ty. 

 - Phiên họp ngày 04/3/2019 về Kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2019. 

 - Phiên họp ngày 24/4/2019 về Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho các 
cổ đông. 

 - Phiên họp ngày 26/4/2019 về việc ủy quyền ký kết hợp đồng nhân danh 
Công ty. 

 - Phiên họp ngày 27/6/2019 về công tác cán bộ tại Công ty. 

 - Phiên họp ngày 19/7/2019 về công tác sản xuất, kinh doanh Quý III/2019 
của Công ty. 

 - Phiên họp ngày 11/10/2019 về về công tác sản xuất, kinh doanh Quý 
IV/2019 của Công ty. 

 - Phiên họp ngày 14/10/2019 về việc ủy quyền ký kết hợp đồng nhân danh 
Công ty. 

 - Phiên họp ngày 15/10/2019 về phương án KD Khách sạn Đường sắt.  

 - Phiên họp ngày 01/11/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo 
tài chính năm 2019. 

 a) Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 
2019 gồm: 

 - Số lượng Nghị quyết ban hành: 10 Nghị quyết; 

 - Số lượng Quyết định ban hành: 19 Quyết định, cụ thể: 

STT 
Số Nghị 

quyết/Quyết định 
Ngày Nội dung 

I NGHỊ QUYẾT   

1 Số 01/NQ-HĐQT 11/01/2019 

Thông qua các nội dung sau: 

1. Kế hoạch An toàn vệ sinh lao động 
năm 2019; 

2. Hệ thống thang lương, bảng lương, 
phụ cấp lương và chuyển xếp lương trong 
Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình. 

3. Kế hoạch huấn luyện ATVSLĐ, 
đào tạo và tuyển dụng năm 2019. 

4. Giao Ban điều hành: 

- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt 
công tác sản xuất kinh doanh Quý I năm 
2019 và đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi 
mặt trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi. 

            - Bố trí đủ nhân lực làm việc và trực 
giải quyết sự cố trong dịp Tết. Bố trí đủ kinh 
phí để thanh toán các chế độ cho người lao 
động và công tác phục vụ đảm bảo đời sống 
vật chất, tinh thần cho CBCNV trong dịp Tết 
đúng theo quy định. 
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STT 
Số Nghị 

quyết/Quyết định 
Ngày Nội dung 

2 Số 02/NQ-HĐQT 04/3/2019 

           Thông qua kế hoạch, nội dung phiên 
họp Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường 
niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đường 
sắt Quảng Bình với các nội dung sau: 

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện 
quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2019 của Công ty:  Ngày 
25/3/2019. 

2. Thời gian tiến hành Đại hội: Dự 
kiến vào giữa tháng 4 năm 2019. 

            3. Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 
377 đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, 
thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

4. Nội dung Đại hội: 

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt 
động sản xuất kinh doanh năm 2018 và 
phương án sản xuất kinh doanh năm 2019 
của Công ty; 

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt 
động của Hội đồng quản trị năm 2018 và 
định hướng hoạt động năm 2019;  

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt 
động của Ban Kiểm soát  năm 2018 và định 
hướng hoạt động năm 2019;  

- Thông qua Báo cáo tài chính đã 
được kiểm toán năm 2018; 

- Thông qua tiền lương, thù lao của 
Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm 
soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019; 

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị 
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. 

- Thông qua phân phối lợi nhuận, chi 
trả cổ tức năm 2018, kế hoạch phân phối lợi 
nhuận, chi trả cổ tức năm 2019. 

            - Một số nội dung khác thuộc thẩm 
quyền ĐHĐCĐ. 

3 Số 03/NQ-HĐQT 25/4/2019 

Thông qua chi trả cổ tức năm 2018 
bằng tiền của Công ty cổ phần Đường sắt 
Quảng Bình cho các cổ đông như sau: 

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2019. 

Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phần (một cổ 
phần nhận được 1.100 đồng). 

           Thời gian thanh toán: 30/5/2019. 
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STT 
Số Nghị 

quyết/Quyết định 
Ngày Nội dung 

4 Số 04/NQ-HĐQT 26/4/2019 

Thống nhất giao cho Giám đốc Công 
ty, Người đại diện theo pháp luật của Công 
ty, nhân danh Công ty thực hiện việc thương 
thảo, ký kết hợp đồng thi công các công trình 
sửa chữa định kỳ thuộc tuyến đường sắt Hà 
Nội - TP. Hồ Chí Minh, như sau: 

- Sửa chữa định kỳ cầu Km 545+625; 

- Sửa chữa định kỳ cầu Km 407+463; 

- Sửa chữa định kỳ cầu Km 410+570; 

- Sửa chữa định kỳ đường sắt Km 
439+045 - Km 442+825. 

2. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo 
các đơn vị thực hiện tốt công tác sản xuất 
kinh doanh Quý II năm 2019 và đảm bảo an 
toàn tuyệt đối về mọi mặt. 

5 Số 05/NQ-HĐQT 27/6/2019 

Thống nhất thông qua: 

1. Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn 
Thế Hùng, Phó Giám đốc Xí nghiệp SXVL-
XDTH, phụ trách quản lý, điều hành Xí 
nghiệp SXVL-XDTH từ ngày 01/7/2019. 

2. Giao nhiệm vụ cho ông Phạm Hữu 
Chí, Đội phó đội QLĐS 3, phụ trách quản lý, 
điều hành Đội QLĐS 3 từ ngày 01/7/2019. 

3. Yêu cầu các cá nhân có liên quan 
làm công tác bàn giao theo đúng quy định. 

6 Số 06/NQ-HĐQT 19/7/2019 
           Về công tác sản xuất kinh doanh Quý 

3 năm 2019 

7 Số 07/NQ-HĐQT 11/10/2019 
            Về công tác sản xuất kinh doanh Quý 
4 năm 2019 

8 Số 08/NQ-HĐQT 14/10/2019 

Thống nhất thông qua việc giao cho 

Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp 

luật của Công ty, nhân danh Công ty thực 

hiện việc thương thảo, ký kết hợp đồng, 

thanh toán, thanh lý các công trình sau: 

- Nâng cấp, cải tạo 06 đường ngang, bao 

gồm: Đường ngang Km 437+975, Km 

453+325, Km 461+400, Km 462+980, Km 

479+443, Km 498+040 tuyến đường sắt Hà 

Nội - TP. Hồ Chí Minh; 

- Nâng cấp, cải tạo 06 đường ngang, bao 

gồm: Đường ngang Km 499+375, Km 

527+459, Km 554+637, Km 554+890, Km 

557+327, Km 557+765, Km 558+100 tuyến 
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Địa chỉ: 377 Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình                                     
32 

STT 
Số Nghị 

quyết/Quyết định 
Ngày Nội dung 

đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh; 

       - Nâng cấp, cải tạo 06 đường ngang, bao 
gồm: Đường ngang Km 560+530, Km 
564+850 (CG), Km 567+650, Km 573+452, 
Km 575+550, Km 578+363 tuyến đường sắt 
Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh. 

9 Số 09/NQ-HĐQT 15/10/2019 

Thống nhất thông qua các nội dung 

sau: 

1. Đồng ý phương án cho thuê Khách 

sạn Đường sắt với thời hạn 10 năm, kể từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 

tháng 12 năm 2029. 

2. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo 

hoàn thiện các thủ tục cần thiết để cho thuê 

Khách sạn Đường sắt theo đúng quy định của 

pháp luật. 

3. Giao cho Giám đốc Công ty, Người 

đại diện theo pháp luật của Công ty, nhân 

danh Công ty thực hiện việc thương thảo, ký 

kết hợp đồng cho thuê Khách sạn Đường sắt. 

 

10 Số 10/NQ-HĐQT 01/11/2019 

        Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán 
Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty là 
Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - 
Chi nhánh phía Bắc có địa chỉ tại: P.709, 
D11, Toà nhà Sunrise, đường Trần Thái 
Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

II QUYẾT ĐỊNH   

1 Số 29/QĐ-HĐQT 12/01/2019 
Về việc ban hành hệ thống thang lương, bảng 

lương, phụ cấp và chuyển xếp lương trong 

Công ty. 

2 Số 35/QĐ- HĐQT 15/01/2019 Về việc phê duyệt kế hoạch An toàn vệ sinh 

lao động năm 2019. 

3 Số 161/QĐ-HĐQT 04/3/2019 
Về việc thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban 

phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2019. 

4 Số 162/QĐ-HĐQT 04/3/2019 Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách đại 

biểu dự họp Đại hội đồng cổ đông. 

5 Số 188/QĐ-HĐQT 14/3/2019 Về việc sử dụng quỹ phúc lợi để tặng quà tài 

trợ, ủng hộ, thăm và động viên cán bộ chiến 
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STT 
Số Nghị 

quyết/Quyết định 
Ngày Nội dung 

sỹ Trường Sa. 

6 Số 765/QĐ-HĐQT 05/4/2019 
Về việc thành lập Tổ xây dựng phương án 

kinh doanh Khách sạn của Công ty CPĐS 

Quảng Bình. 

7 Số 812/QĐ-HĐQT 22/4/2019 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung 

Quy chế của Công ty. 

8 Số 815/QĐ-HĐQT 24/4/2019 Về việc phân phối lợi nhuận năm 2018. 

9 Số 829/QĐ-HĐQT 26/4/2019 
Về việc ủy quyền cho Thành viên Trần Ngọc 

Sơn điều hành các công việc của Hội đồng 

quản trị. 

10 
Số 999a/QĐ-

HĐQT 
26/6/2019 

Về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ đấu 

thầu và Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự 

thầu, Gói thầu: Cung cấp Tà vẹt Bê tông dự 

ứng lực “TN1” phụ kiện đàn hồi ω. 

11 
Số 1000a/QĐ-

HĐQT 
27/6/2019 

Về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Cung 

cấp Tà vẹt bê tông dự ứng lực “TN1” phụ 

kiện đàn hồi ω. 

12 
Số 1008/QĐ-

HĐQT 
28/6/2019 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói 

thầu cung cấp Tà vẹt Bê tông dự ứng lực 

“TN1” phụ kiện đàn hồi ω (số lượng 4.737 

thanh).  

13 
Số 1012/QĐ-

HĐQT 
28/6/2019 

Phê duyệt hồ sơ mời thầu chào hàng cạnh 

tranh gói thầu cung cấp Tà vẹt Bê tông dự 

ứng lực “TN1” phụ kiện đàn hồi ω (số lượng 

4.737 thanh). 

14 
Số 1298/QĐ-

HĐQT 
18/10/2019 Thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài 

sản của Công ty. 

15 
Số 1322/QĐ-

HĐQT 
28/10/2019 Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, tài sản 

lưu động. 

16 
Số 1327/QĐ-

HĐQT 
29/10/2019 Phê duyệt giá khởi điểm thanh lý xe ô tô. 

17 
Số 1362/QĐ-

HĐQT 
08/11/2019 Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê 

Khách sạn Đường sắt. 
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STT 
Số Nghị 

quyết/Quyết định 
Ngày Nội dung 

18 
Số 1458/QĐ-

HĐQT 
08/11/2019 Thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản tại thời 

điểm 0h ngày 01/01/2020. 

19 
Số 1515/QĐ-

HĐQT 
25/12/2019 

Phê duyệt quỹ tiền lương của lãnh đạo quản 
lý, lao động gián tiếp cơ quan Công ty, BCH 
các đội QLĐS và bộ phận thừa hành phục vụ 
trong nguồn sửa chữa thường xuyên năm 
2019. 

 b) Ban hành các quy chế quản lý: 

 Năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành mới và sửa đổi nội dung 
các quy chế, quy định sau: Ban hành mới Quy chế dân chủ ở cơ sở nơi làm việc, 
sửa đổi bổ sung một số nội dung trong Quy chế Tuyển dụng và Đào tạo.  

 c) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và các tiểu ban trong 
Hội đồng quản trị: 

 Công ty không có thành viên Hội đồng quản trị độc lập. 

 Công ty không có các tiểu ban trong Hội đồng quản trị. 

 3. Ban Kiểm soát 

 Danh sách thành viên Ban kiểm soát 

STT Họ và tên Chức vụ 
Số lượng cổ 
phần sở hữu 

Tỷ lệ sở hữu 

1 Đỗ Thị Thùy Giang Trưởng ban 5.000 0,28% 

2 Lê Minh Tâm Thành viên 900 0,05% 

3 Nguyễn Thanh Phong Thành viên 1.900 0,11% 

  

 Tóm tắt lý lịch: 

 * TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT: ĐỖ THỊ THÙY GIANG 

 - Giới tính:   Nữ   

 - Ngày sinh:   08/01/1985                    

 - Quốc tịch:   Việt Nam  

 - Dân tộc:   Kinh 

 - Hộ khẩu thường trú: Tổ DP 4, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình 

 - Nơi ở hiện tại: Tổ dân phố 4, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình 

 - Số CMND: 194265318;  Nơi cấp: CA Quảng Bình; Ngày cấp: 14/4/2010    

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

 - Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Trưởng Ban kiểm soát  

 Quá trình công tác: 
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 - Từ tháng 11/2009 đến tháng 10/2011: Chuyên viên Phòng Kế hoạch Công 
ty TNHH MTV Quản lý đường sắt Quảng Bình; 

 - Từ tháng 11/2011 đến tháng 5/2015: Chuyên viên Phòng TC-KT Công ty 
TNHH MTV Quản lý đường sắt Quảng Bình; 

 - Từ tháng 6/2015 đến tháng 11/2015: Chuyên viên Phòng TC-HC Công ty 
TNHH MTV Quản lý đường sắt Quảng Bình; 

 - Từ tháng 12/2015 đến tháng 02/2016: Phó trưởng Phòng TC-HC Công ty 
cổ phần Đường sắt Quảng Bình; 

 - Từ tháng 3/2016 đến tháng 4/2018: Phó trưởng Phòng TC-KT Công ty cổ 
phần Đường sắt Quảng Bình; 

 - Từ ngày 20/4/2018 đến nay: Trưởng Ban Kiểm soát. 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không   

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan: 

 Sở hữu cá nhân: 5.000 cổ phần  

 Những người có liên quan (Bố đẻ là ông Đỗ Bá Tâm, cổ đông lớn): 184.500 
cổ phần 

 Các khoản nợ đối với Công ty: Không  

 * THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT: LÊ MINH TÂM 

 - Giới tính:   Nam    

 - Ngày sinh:   20/05/1979                    

 - Quốc tịch:   Việt Nam  

 - Dân tộc:   Kinh 

 - Hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố 4, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng 
Bình 

 - Nơi ở hiện tại: Tổ dân phố 4, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình 

 - Số CMND: 194069003;  Nơi cấp: CA Quảng Bình; Ngày cấp: 21/12/2011    

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

 - Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Thành viên Ban kiểm soát. 

 Quá trình công tác: 

 - Từ tháng 4/2006 đến tháng 8/2010: Thống kê đội QLĐS 2 Công ty Quản lý 
đường sắt Quảng Bình; 

 - Từ tháng 9/2010 đến tháng 10/2010: Thống kê đội QLĐS 5 Công ty Quản 
lý đường sắt Quảng Bình 

 - Từ tháng 11/2010 đến tháng 4/2011: Chuyên viên Kế hoạch - Vật tư Xí 
nghiệp KDDV-XDCT thuộc Công ty QLĐS Quảng Bình; 

 - Từ tháng 5/2011 đến nay: Chuyên viên Phòng TC-HC Công ty cổ phần 
Đường sắt Quảng Bình. Được bầu Thành viên Ban Kiểm soát từ 20/4/2018. 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không   

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan: 
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 Sở hữu cá nhân: 900  cổ phần  

 Những người có liên quan: 0 cổ phần   

 Các khoản nợ đối với Công ty: Không  

 * THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT: NGUYỄN THANH PHONG 

 - Giới tính:  Nam    

 - Ngày sinh:  20/11/1975                      

 - Quốc tịch:  Việt Nam   

 - Dân tộc:  Kinh  

 - Hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố 4, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh 
Quảng Bình. 

 - Nơi ở hiện tại: Tổ DP 4, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 

 - Số CMND: 194005062; Nơi cấp: CA Quảng Bình; Ngày cấp: 25/3/2011 

 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường bộ  

 - Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Trưởng phòng KH-KD, TV Ban Kiểm soát.  

 Quá trình công tác: 

 - Từ tháng 1/1996 đến tháng 3/2000: Công nhân Xí nghiệp Quản lý đường 
sắt Quảng Bình; 

 - Từ tháng 4/2000 đến tháng 3/2002 là Thống kê Đội đường 1 thuộc Xí 
nghiệp Quản lý đường sắt Quảng Bình; 

 - Từ tháng 4/2002 đến tháng 6/2012: Cán bộ phòng Kế hoạch Công ty 
TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Quảng Bình; 

 - Từ tháng 7/2012 đến tháng 10/2019: Phó trưởng phòng Kế hoạch - Kinh 
doanh Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình. 

 - Từ tháng 11/2019 đến nay: Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty 
cổ phần Đường sắt Quảng Bình. 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không   

 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan: 

 Sở hữu cá nhân: 1.900 cổ phần  

 Những người có liên quan: 0 cổ phần   

 Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

 4. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành 
và cổ đông: 

 Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động điều 
hành của HĐQT đã tuân thủ theo đúng pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đúng trình tự, thủ 
tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; đúng định hướng phát triển và đổi 
mới của Công ty. 

 Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên HĐQT và 
BKS tham dự. Nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung bàn về thực hiện Nghị 
quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2019. Tài liệu được chuẩn 
bị chu đáo, thời gian, địa điểm đúng theo thông báo mời họp. 
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 Sau cuộc họp HĐQT đã thông qua các quyết định phù hợp với tình hình 
SXKD của Công ty và nằm trong thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy 
định của pháp luật, Điều lệ Công ty. 

 Ban Giám đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT. BGĐ đã 
hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế phù hợp với Luật doanh 
nghiệp và Điều lệ Công ty. 

 Ban Giám đốc đã duy trì thường xuyên họp giao ban định kỳ và họp đột xuất 
(khi cần). Thành phần tham dự họp đầy đủ, nội dung họp tập trung giải quyết các 
vướng mắc trong điều hành, quản lý, những khó khăn, vướng mắc được đưa ra các 
biện pháp giải quyết ngay trong cuộc họp. Mỗi cuộc họp đều được thư ký ghi chép 
đầy đủ nội dung các ý kiến chỉ đạo tổng hợp thông báo xuống các đơn vị sản xuất 
và phòng ban biết để thực hiện.  

 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và Ban kiểm soát đã có mối 
quan hệ phối hợp trong việc thực hiện quyền hạn và trách nhiệm được quy định 
trong Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. 

 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban 
kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và tham gia các cuộc họp của 
HĐQT. 

 Ban kiểm soát đã được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động 
của Công ty. Các báo cáo của Ban kiểm soát đều được gửi đến HĐQT và Ban giám 
đốc Công ty, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát đã thực hiện đúng 
chức năng do Pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, không ảnh hưởng đến hoạt 
động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.  

 5. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban 
Giám đốc và Ban Kiểm soát. 

STT Họ và tên Chức vụ Lương Thù lao 

 Hội đồng quản trị    

1 Trần Văn Sáu Chủ tịch HĐQT 342.632.000  

2 Trần Ngọc Sơn Thành viên HĐQT  24.000.000 

3 Nguyễn Văn Minh Thành viên HĐQT   24.000.000 

 Ban kiểm soát    

1 Đỗ Thị Thùy Giang Trưởng Ban  244.880.000  

2 Lê Minh Tâm Thành viên  10.800.000 

3 Nguyễn Thanh Phong Thành viên   10.800.000 

 Ban điều hành    

1 Trần Ngọc Sơn Giám đốc Công ty 305.126.000  

2 Đoàn Thuận Phó Giám đốc 274.410.000  

3 Trương Hữu Mạnh Phó Giám đốc 282.322.000  

4 Mai Thị Tuyết Lan Kế toán trưởng 262.062.000  
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Địa chỉ: 377 Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình                                     
38 

PHẦN VI 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 1. Ý kiến kiểm toán 

 Đơn vị kiểm toán độc lập đã được Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn trên 
cơ sở uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 là Công ty TNHH Kiểm toán 
AFC Việt Nam - Chi nhánh phía Bắc. 

 Kiểm soát viên là ông Đặng Ngọc Khánh - Giấy chứng nhận hành nghề 
kiểm toán số: 2505-2019-009-1. 

 Ý kiến của kiểm toán: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, 
trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019, 
cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ 
cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế 
toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo 
cáo tài chính. 

 2. Báo cáo tài chính được kiểm toán  

 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế 
toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản 
thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán 
(kèm theo) và được Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: 
http://duongsatquangbinh.vn. 

Nơi nhận:                                                     
- Cổ đông;                                                                           
- UBCK Nhà nước; 
- Sở GDCK Hà Nội; 
- Thành viên HĐQT; 
- Ban kiểm soát; 
- Ban điều hành; 
- Lưu: VT, HĐQT.     
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