
BỘ XÂY DỰNG
TỎNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: J3./TCT-CBTT
Hà Nội, ngày^Ậịtháng 01 năm 2020.

BÁO CÁO TÌNH IIÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 
(Năm 2019)

Kính gửi: - ủy ban Chúng khoán Nhà nưóc;
- Sở Giao dịch Chúng khoán TP Hồ Chí Minh.

- Tên Công ty niêm yết: Tổng công ty Viglacera - CTCP

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 & 17 Toà nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng long, phường 

Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 024.3553.6660 Fax: 024.3553.6671

- Vốn điều lệ: 4.483.500.000.000 đồng {Bằng chữ: Bổn nghìn bổn trăm tám mươi ba tỷ 

năm trăm triệu đồng)

- Mã chứng khoán: VGC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 26/06/2019, Tổng công ty Viglacera - CTCP đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2019.

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1 Số 02/TCT- 
NQĐHCĐ 26/06/2019

- Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, 
Ban Kiểm soát năm 2018;

- Thông qua kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 
2018 và thực hiện đầu tư năm 2018;

- Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư phát 
triển năm 2019;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;

- Thông qua thực hiện chi thù lao của HĐQT và Ban 
Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

- Thông qua công tác sắp xếp doanh nghiệp và đổi mới 
doanh nghiệp năm 2019;

- Thông qua phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần.
- Thông qua kế hoạch sử dụng quỹ đầu tư phát triển và quỹ 

phát triển khoa học công nghệ ừong năm 2019.
- Thông qua Báo cáo sử dụng vốn thu được từ các đợt 

phát hành tăng vốn của Tổng Công ty.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Tổng Công ty 

phê duyệt mức khen thưởng đổi với phần lợi nhuận 
vượt kế hoạch năm 2018 của các công ty có vốn góp
1



STT Số N ghị q u y |t Ngày N ội dung

của Tổng Công ty.
- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng 

công ty và quy chế quản trị của Tổng công ty phù hợp 
với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của 
Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 
22/9/2017 của Bộ Tài chínll

- Thông qua việc ủy quyềA cho HĐQT chịu trách nhiệm 
đánh giá năng lực của các đom vị cung cấp dịch vụ 
thông qua các báo giá chào hàng cạnh tranh và lựa 
chọn Công ty kiểm toán có đầy đủ năng lực hên cơ sở đề 
xuất của Ban kiểm soát Tổng Công ty để thực hiện kiểm toán 
BCTC năm 2019.

- Thông qua số lượng thành viên HĐQT và Ban Kiểm 
soát nhiệm kỳ 2019 -  2024.

- ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban 
Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -  2024.

- HĐQT bổ nhiệm các chức danh: Chủ tịch HĐQT, Phó 
Chủ tịch HĐQT, và Tổng Giám đốc.

II. Hội đồng Quản trị:
1. Thông tin về thành viên HĐQT

1.1. Từ ngày 01/01/2019 tới ngày 25/06/2019:

STT Thành viên H Đ Q T Chức vụ
Số buổi họp tham  dự  

T ừ  01/01/2019 tới * 
25/06/2019

Tỷ lệ
Lý do 
không  

tham dự

1 Ông Luyện Công Minh Chủ tịch 160 100%

2 Ông Nguyễn Anh Tuấn ủy viên 160 100%

3 Ông Trần Ngọc Anh ủy viên 160 100%

4 Ông Nguyễn Quý Tuấn ủy viên 160 100%

5 Ông Lưu Văn Lau ủy viên 160 100%

1.2. Từ ngày 26/06/2019 tới ngày 31/12/2019:

STT T hành viên H Đ Q T C hức vu  •
Số buổi họp tham  dự  

T ừ  26/06/2019 t ớ i ’ 
31/12/2019

Tỷ lệ
Lý do 
không  

tham dự

1 Ông Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch 31 100%

2 Ông Luyện Công Minh Phó CT 31 100%

3 Ông Nguyễn Anh Tuấn ủy viên 31 100%
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4 Ông Trần Ngọc Anh ủy viên 31 100%

5 Bà Đỗ Thị Phương Lan ủy viên 31 100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc: Hội đồng quản trị 

định hướng cho Ban Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây 

dựng cơ bản đồng thời đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐQT, các yếu tố ảnh 

hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đàu tư xây dựng cơ bản, đề ra mục 

tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ cho các kỳ kinh doanh tiếp theo.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Thư ký Hội đồng quản trị tham dự 

các buổi họp của Hội đồng quản trị, ghi chép, lưu trữ biên bản và Nghị quyết các cuộc họp, 

các văn bản của Hội đồng quản trị.

4. Các Biên bản họp/ Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị: (Từ ngày 01/01/2019 

tới ngày 31/12/2019)

STT Số Nghị Quyết Ngày
Thành
viên
tham

dự

Nội dung

1 01/TCT-HĐQT 4/1/19 5/5
Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty Viglacera - 
CTCP về việc tiếp tục tín nhiệm chức danh chủ tịch 
Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP

2 02/TCT-HĐQT 4/1/19 5/5 NQ v/v tín nhiệm đồng chí Luyện Công Minh tiếp 
tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT TCT

3 03/TCT-HĐQT 10/1/19 5/5 NQ v/v khen thưởng cho các tập thể thuộc Tống 
công ty Viglacera - CTCP

4 04/TCT-HĐQT 10/1/19 5/5 NQ v/v thông qua Báo cáo đánh giá kết quả SXKD 
năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019

5 05/TCT-HĐQT 18/01/2019 5/5

NQ v/v thông qua phương án thoái vốn Nhà nước 
tại Tổng công ty Viglacera - CTCP để NĐ D quản 
lý phần vốn Nhà nước tại TCT Viglacera - CTCP 
trình Bộ xây dựng phê duyệt

6 06/TCT-HĐQT 24/01/2019 5/5
NQ HĐQT v/v chi lương nhân dịp Tết Nguyên Đán 
Kỷ Hợi 2019 thanh toán lương hàng tháng năm 
2018 và chi thưởng cho CBCNV

7 07/TCT-HĐQT 24/01/2019 5/5
NQ HĐQT v/v thông qua chủ trương đầu tư "Dự án 
đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu 
công nghiệp Yên Mỹ, tỉnh Himg Yên"

8 08/TCT-HĐQT 28/01/2019 5/5 NQ HĐQT về việc tặng thưởng bằng tiền mặt cho 
các tập thể, cá nhân

9 09/TCT-HĐQT 30/01/2019 5/5
NQ HĐQT v/v phê duyệt giới hạn tín dụng, bảo 
lãnh vay vốn, thế chấp tài sản và ủy quyền vay vốn 
tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương 
Việt Nam - Chi nhánh KCN Tiên Sơn
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STT Số Nghị Quyết Ngày
Thành
viên
tham

dự

Nội dung

10 10/TCT-HĐQT 31/01/2019 5/5
NQ HĐQT v/v thông qua Phê duyệt bố sung định 
mức vật tư sản phâm gạch ngói đât sét nung áp 
dụng cho các đon vị có góp vốn của Tổng công ty

11 10a/TCT-HDQT 31/01/2019 5/5

NQ HĐQT v/v phê duyệt kinh phí ủng hộ Quỹ "Vì 
người nghèo năm 2018" tỉnh Bắc Ninh, hỗ trợ 
huyện Kim Bảng đón nhận đạt chuẩn nông thôn 
mới, ủng hộ chương trình "Đêm chung tay Têt vì 
người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam 
Xuân Kỷ Hợi năm 2019" tỉnh Hà Nam, ủng hộ 
chương trình "Xuân tri ân năm 2019" của Hội hỗ 
trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam

12 11/TCT-HĐQT 1/2/19 5/5

NQ HĐQT v/v phê duyệt hạn mức ngắn hạn năm 
2019 cho Công ty Kính nôi Viglacera - Chi nhánh 
Tổng công ty Viglacera - CTCP tại Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam - chi nhánh Hóc Môn

13 12/TCT-HĐQT 1/2/19 5/5
NQ HĐQT v/v thành lập xí nghiệp thi công hạ tầng 
trực thuộc Công ty CP Phát triển KCN Viglacera 
Yên Mỹ - Hưng Yên

14 13/TCT-HĐQT 14/02/2019 5/5
NQ v/v thống nhất số liệu giá trị cố phần Tống công 
ty Viglacera - CTCP để NĐD phần vốn Nhà nước tại 
Tổng công ty báo cáo theo thông báo kết luận số 15/TB- 
BXD ngày 21/01/2019 của Bộ xây dựng)

15 14/TCT-NĐD 14/02/2019 5/5
Biên bản họp NĐD v/v báo cáo bố sung theo thông 
báo kết luận số 15/TB-BXD ngày 21/01/2019 của 
Bộ Xây dựng

16 15/TCT-HĐQT 14/02/2019 5/5

NQ v/v thông qua bố sung công việc, kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu các gói thầu "Tư vấn lập nhiệm vụ và 
lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu xây 
dựng tỷ lệ 1/2000" và "Tư vấn lập báo cáo xác nhận 
hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phân 
khu phía Nam" vào Dự án đầu tư xây dựng và kinh 
doanh kết cấu hạ tầng KCN Phú Hà giai đoạn I, thi 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

17 16/BB-HĐQT 26/02/2019 5/5 BB HĐQT v/v tư vấn rà soát thang bảng lương, và 
giao quỹ lương kế hoạch năm 2019

18 17/TCT-HĐQT 28/02/2019 5/5 NQ v/v công tác cán bộ của Công ty Đầu tư hạ tầng 
và Đô thị Viglacera ông Trần Xuân Hùng

19 18/TCT-HĐQT 1/3/19 5/5
NQ HĐQT v/v thông qua nội dung hồ sơ thoái vốn 
nhà nước (do Bộ Xây dựng làm chủ sở hữu) tại 
Tổng công ty Viglacera - CTCP

20 19/BB-HĐQT 4/3/19 5/5

BB HĐQT v/v điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu của một số gói thấu thuộc Dự án đầu tư xây 
dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 thuộc 
khu đô thị mới Kim Chung, xã Kim Chung, huyện 
Đông Anh, Hà Nội
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STT Số Nghị Quyết Ngày
Thành
viên
tham

dự
Nội dung

21 20/TCT-HĐQT 4/3/19 5/5 NQ v/v hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Ban liên 
lạc him trí

22 21/TCT-HĐQT 4/3/19 5/5

NQ HĐQT v/v thông qua phương án phân phối lợi 
nhuận đến ngày 31/12/2018 và sử dụng quỹ đầu tư 
phát triển tại các CTCP có vốn góp của TCT 
Viglacera-CTCP

23 22/TCT-HĐQT 14/03/2019 5/5
NQ HĐQT v/v bố trí lại Người đại diện phần vốn, 
ủy quyền đại diện cổ đông của TCT tại các công ty 
cổ phần

24 22a/TCT-HĐQT 14/03/2019 5/5

NQ HĐQT v/v thông qua phê duyệt điều chỉnh bổ 
sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu 
thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu 
hạ tầng KCN Phú Hà giai đoạn I, thị xã Phú Thọ, 
tỉnh Phú Thọ

25 23/TCT-HĐQT 18/03/2019 5/5

NQ HĐQT v/v phê duyệt chủ trương cho phép công 
ty Sứ Viglacera Bình Dương - chi nhánh Tổng công 
ty - CTCP được đầu tư mua sắm xe ô tô 07 chỗ 
ngồi phục vụ công tác sản xuất kinh doanh

26 24/TCT-HĐQT 20/03/2019 5/5

NQ HĐQT v/v công nhận xếp loại đối với ủy viên 
HĐQT, Phó TGĐ, Thành viên Ban kiểm soát và Kế 
toán trưởng Tổng công ty Viglacera - CTCP năm 
2018

27 26/TCT-HĐQT 22/03/2019 5/5

NQ HĐQT v/v phê duyệt nộp khoản chênh lệch 
tăng giữa giá trị thực té phần vốn nhà nước tại thời 
điểm doanh nghiệp chính thức chuyển sang CTCP 
với giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm xác định 
giá trị doanh nghiệp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát 
triển doanh nghiệp BXD

28 27/TCT-HĐQT 26/03/2019 5/5
NQ HĐQT v/v thông qua BCTC của Công ty mẹ và 
BCTC hợp nhất toàn TCT cho kỳ kế toán từ 
01/01/2018 đến 31/12/2018

29 28/TCT-HĐQT 26/03/2019 5/5

NQ HĐQT v/v thông qua Chủ trương đầu tư chiều 
sâu cải tạo Dây chuyền 1 chuyển đổi sản xuất sản 
phẩm Colorbody và Outdoor tại Nhà máy Viglacera 
Tiên Sơn - Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn

30 29/TCT-HĐQT 26/03/2019 5/5

BB HĐQT v/v chủ trương phân bổ chi phí đầu tư 
hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng của Dự án 
đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội cho công nhân 
KCN Phú Hà vào chi phí đầu tư Dự án đầu tư xây 
dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phú Hà 
giai đoạn I; Dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu của Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội 
cho công nhân KCN Phú Hà tại xã Hà Lộc, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ và giao nhiệm vụ triển khai 
dự án

31 30/TCT-HĐQT 28/03/2019 5/5
NQ HĐQT v/v bố trí lại Người đại diện phần vốn, 
ủy quyền đại diện cổ đông của TCT tại Công ty CP 
Bao bì và Má phanh Viglacera
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STT Số Nghị Quyết Ngày

Thành
vicn
tham

dự

Nội dung

32 31/TCT-HĐQT 28/03/2019 5/5 NQ HĐQT v/v công nhận xếp loại người quản lí tại 
các đơn vị phụ thuộc năm 2018

33 32/TCT-HĐQT 28/03/2019 5/5 NQ HĐQT v/v thông qua việc thực hiện các thủ tục 
thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty

34 33/TCT-HĐQT 28/03/2019 5/5 V/v thông qua việc thực hiện các thủ tục thoái vốn 
Nhà nước tại Tổng công ty Viglacera - CTCP

35 34/TCT-HĐQT 28/03/2019 5/5
NQ HĐQT v/v phê duyệt thoái vốn 100% vốn của 
Tổng công ty Viglacera-CTCP tại Công ty CP 
Vinafacade

36 35/TCt-HĐQT 28/03/2019 5/5 NQ HĐQT v/v quyết toán lương năm 2018

37 37/TCT-HĐQT 2/4/19 5/5
NQ HĐQT v/v phê duyệt ký phụ lục hợp đồng tư 
vấn niêm yết cổ phiếu Tổng công ty Viglacera - 
CTCP phục vụ cho mục đích chuyển sàn giao dịch

38 37a/TCT-HĐQT 5/4/19 5/5 NQ HĐQT v/v điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức 
và hoạt động công ty Xây dựng Viglacera

39 38/TCT-HĐQT 9/4/19 5/5 NQ HĐQT v/v phê duyệt chủ trương Thanh lý tài 
sản cố định tại Công ty c ổ  phần Viglacera Vân Hải

40 39/TCT-HĐQT 9/4/19 5/5
NQ HĐQT v/v điều chỉnh, bố sung Quy chế tồ chức 
và hoạt động công ty Đầu tư Hạ tầng và Đô thị 
Viglacera

41 40/TCT-HĐQT 9/4/19 5/5
NQ HĐQT v/v thông qua giá tham chiếu trong 
ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng 
khoán TP. Hồ Chí Minh

42 41/TCT-HĐQT 9/4/19 5/5
NQ HĐQT v/v thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết 
cổ phiếu Tổng công ty Viglacera - CTCP (VGC) 
trên Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE)

43 41a/TCT-HĐQT 9/4/19 5/5

NQ HĐQT v/v bố sung công việc, kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu các công việc chuẩn bị đầu tư hạn£ 
mục "Đấu nối đường KCN vào đường tránh QL.l 
tại ví trí Km220+985(P)" vào Dự án đầu tư xây 
dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đồng 
Văn IV giai đoạn 2 (211,4 ha) tại huyện Kim Bảng, 
tỉnh Hà Nam

44 42/TCT-HĐQT 10/4/19 5/5 NQ HĐQT v/v đề nghị phê duyệt bảo lãnh, vay vốn 
Cụm nhà xưởng KCN Yên Phong, Bắc Ninh

45 43/TCT-HĐQT 10/4/19 5/5 NQ HĐQT v/v điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Công ty Thi công cơ giới Viglacera

46 44/TCT-HĐQT 12/4/19 5/5

NQ HĐQT v/v thông qua chủ trương mua sắm xe ô 
tô phục vụ hoạt độgn SXKD của Công ty Đầu tư Hạ 
tầng và Đô thị Viglacera tại Tờ trình số 36/CTĐT- 
TCKT ngày 02/04/2019

6



STT Số Nghị Quyết Ngày

Thành
viên
tham

dự
Nội dung

47 44a/TCT-HĐQT 16/04/2019 5/5
BB HĐQT v/v thông qua nghiệm thu và thanh lý 
họp đồng tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và 
định giá cổ phần TCT

48 45/TCT-HĐQT 19/04/2019 5/5

NQ về việc thông qua phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 
hạng mục Hệ thống đường giao thông giai đoạn I: Nút 
giao C1 (Mặt đường từ CPĐ D loại li đến BTN hạt thô); 
Hệ thống đường giao thông giai đoạn II: Tuyến RD01 + 
nút giao (Mặt đường đến BTN hạ thô, bó via, lát hè) và 
tuyến RD02 từ cọc 1 + 12,37 (KmO + 32,27) đến cọc 5 
(KmO + 89,91) (Đắp đất K98) thuộc Dự án đầu tư xây 
dựng và kinh doanh cơ sờ hạ tầng KCN Hải Yên, Móng 
Cái, Quảng Ninh

49 46/TCT-HDQT 19/04/2019 5/5

NQ v/v thông qua PDQT vốn đầu tư hoàn thành 
hạng mục San nền, Đường giao thông (Giai đoạn 1 
- 64ha) - đợt 1, Thoát nước mưa (Tuyến cống N1.9- 
CX3, N3-N2, M3-M2, M1-CX1, X1.13-CX4, AI 8- 
X2, A1.7-A1.5, A1.3-CX2, A1.1-A1.2, W5.9-MT1 
và A1-MT3), Thoát nước thài (Tuyến cống G9- 
G10-G10.3, G4.5-G10.3) thuộc Dự án Đầu tư Xây 
dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phong 
Điền, Huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

50 47/TCT-HĐQT 19/04/2019 5/5
NQ HĐQT v/v thông qua PDQT vôn đâu tư HMHT San 
nền khu phía Nam - đợt 1 (52ha) thuộc Dự án Đầu tư 
xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phú Hà 
giai đoạn 1, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

51 48/TCT-HĐQT 19/04/2019 5/5

NQ HĐQT v/v thông qua PDQT vốn đầu tư HMHT 
San lấp mặt bàng giai đoạn II - San nền lô đất số 3 
và lô đất số 4 thuộc dự án Đầu tư xây dựng và kinh 
doanh kết cấu hạ tầng KCN Yên Phong I, mở rộng, 
Bắc Ninh

52 49/TCT-HĐQT 19/04/2019 5/5

NQ HĐQT v/v thông qua PDQT vốn đầu tư HTHM 
Thi công xây lắp và thiết bị trạm biến áp 630KVA - 
Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở cho cán bộ công 
nhân viên KCN Yên Phong tại ô đất OCC2 thuộc 
Khu nhà ở và dịch vụ cho cán bộ công nhân viên 
KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

53 50/TCT-HĐQT 19/04/2019 5/5

NQ HĐQT v/v thông qua PDQT vốn đầu tư HTHM Thi 
công xây dựng trạm bơm dẫn nước thải từ Công ty 
TNHH Samsung Electronics VN về trạm xử lý thuộc gói 
thầu số 6 : Xây lắp trạm bơm, tuyến ống (bao gồm: mua 
sắm thiết bị trạm bơm) - Dự án ĐTXD trạm xử lý nước 
thải giai đoạn III, công suất 6.000 m3/ngày.đêm tại 
KCN Yên Phong 1, Bắc Ninh

54 51/TCT-HĐQT 19/04/2019 5/5

NQ HĐQT v/v thông qua PDQT vốn đầu tư HT 
công trình nhà ở cao tầng kết họp dịch vụ thương 
mại OCT2 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Khu chức 
năng đô thị Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội

55 52/TCT-HĐQT 19/04/2019 5/5
NQ HĐQT v/v thông qua PDQT vốn đẩu tư HTHM 
San nền lô 1, lô 2a và mương 1 (từ cọc 1 đến cọc 
40), nền đường tuyến 1 tại ô đất CN22 và cây xanh
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bãi đỗ xe 2 (bố sung khu đất giai đoạn III) thuộc Dự 
án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng 
KCN Yên Phong

56 53/TCT-HĐQT 19/04/2019 5/5
NQ HĐQT v/v thông qua PDQT vốn đầu tư HTHM 
Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Đặng Xá, 
Gia Lâm, Hà Nội

57 54/TCT-HĐQT 19/04/2019 5/5

NQ HĐQT v/v thông qua PDQT vổn đầu tư HTHM 
Hệ thống phòng cháy, chữa cháy - DA ĐTXD khu 
nhà ở thương mại và dịch vụ Khu ĐTM Đặng Xá, 
Gia Lâm, Hà Nội

58 55/TCT-HĐQT 19/04/2019 5/5

NQ v/v thông qua PDQT vốn đầu tư hoàn thành 
hạng mục Phần hoàn thiện, cấp điện, cấp nước...- 
DA ĐTXD khu nhà ở cho CBCNV KCN Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh

59 56/TCT-HĐQT 19/04/2019 5/5

NQ v/v thông qua PDQT vốn đầu tư hoàn thành 
hạng mục hệ thống cấp điện trung thế TBA - N02, 
N05 và N06... DA ĐTXD Khu đô thị mới Đặng Xá 
2, Gia Lầm, Hà Nội

60 57/TCT-HĐQT 19/04/2019 5/5
NQ v/v thông qua PDQT vốn đầu tư 03 công trình, 
hạng mục hoàn thành thuộc Dự án đầu tư xây dựng 
Khu đô thị mới Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội

61 58/TCT-HĐQT 19/04/2019 5/5
NQ v/v thông qua PDQT vốn đầu tư hoàn thành các 
hạng mục Vách tắm kính, cửa sổ kinh...DA Khu 
nhà ở cao cấp Viglacera Tower

62 59/TCT-HĐQT 19/04/2019 5/5
NQ v/v thông qua PDQT vốn đầu tư các hạng mục 
công trình hoàn thành thuộc DA ĐTXD hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật trường trung cấp nghề Viglacera

63 60/TCT-HĐQT 19/04/2019 5/5

NQ v/v thông qua PDQT vốn đầu tư hoàn thành 
hạng mục San nên đợt 2... DA DDTXD và KD kết 
cấu hạ tầng KCN Đồng Văn IV giai đoạn 1, Kim 
Bảng, Hà Nam

64 61/TCT-HĐQT 19/04/2019 5/5

NQ v/v thông qua PDQT vốn đầu tư hoàn thàn 
công trình Sửa chữa đường giao thông tại KCN 
Tiên Sơn và Tiên Sơn mở rộng, tỉnh Bắc Ninh năm 
2017

65 62/TCT-HĐQT 19/04/2019 5/5

NQ v/v thông qua PDQT vốn đầu tư hoàn thành 
hạng mục Chi phí bồi thường GPMB tháng 11- 
12/2009," 2010, 2016 DA DTXD và KD kết cau hạ 
tầng KCN Đông Mai, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng 
Ninh

66 63/TCT-HĐQT 19/04/2019 5/5
BB v/v thông qua chủ trương Ban hàng quy định 
tạm thời về chế độ chính sách, chi tiêu tài chính của 
Công ty Vimariel - CTCP

67 64/TCT-HĐQT 22/04/2019 5/5
BB v/v điều chỉnh quy mô đầu tư giai đoạn 1 trạm 
xử lý nước thải 12.000 m3 KCN Yên Phong I mở 
rộng

8



STT Số Nghị Quyết Ngày

Thành
viên
tham
dự

Nội dung

68 65/TCT-HĐQT 22/04/2019 5/5

NQ HĐQT thông qua điều chỉnh kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu gói thầu 4.4 "Trích đo bản đồ địa chính tỷ 
lệ 1/500 phục vụ thu hồi đất, GPMB đợt IV 
(83,33ha)" thuộc DA ĐTXD và KD kết cấu hạ tầng 
KCN Phú hà giai đoạn I, Phú Thọ

69 67/TCT-HĐQT 23/04/2019 5/5

NQ v/v thông qua điều chỉnh KH lựa chọn nhà thầu 
gói thầu số 26 "Tư van GS thi công xây dựng và lắp 
đặt thiết bị nhà cao tầng KTX4" DA ĐTXD Khu 
dịch vụ, nhà ở công nhân KCN Đồng Văn IV, Kim 
Bảng, Hà Nam

70 68/TCT-HĐQT 23/04/2019 5/5

NQ v/v thông qua PDQT vốn đẩu tư hoàn thành 
hạng mục Chi phí tiền sử dụng đất - DA ĐTXD khu 
nhà ở thương mại và dịch vụ tại lô N03, N04, N05A 
Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội

71 69/TCT-HĐQT 23/04/2019 5/5

NQ v/v thông qua PDQT vốn đầu tư hoàn thành 
hạng mục Cung cấp lắp đặt hệ thống thiết bị trạm 
xử lý nước thải; Thi công xây lắp hệ thống PCCC... 
DA ĐTXD khu nhà ở và công trình CC-TT tại số 
671 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội

72 70/TCT-HĐQT 23/04/2019 5/5

NQ v/v thông qua PDQT vốn đầu tư hoàn thành 
hạng mục Hệ thống đường giao thông: Tuyến số 1 
từ cọc 1 đến 22; Hệ thống thoát nước mưa; Hệ 
thống thoát nước thải.. DA ĐTXD và KD cơ sở hạ 
tàng KCN Hải Yên, Móng Cái, Quảng Ninh

73 71/TCT-HĐQT 23/04/2019 5/5

NQ v/v thông qua PDQT vốn đầu tư hoàn thành 
hạng mục Hệ thống thoát nước thải tuyến 
07,8,9,10,11,12,13,16,, GI43, tuyến 18,19,20,21 Hệ 
thống cấp nước thuộc DA ĐTXD Khu đô thị mới 
Đặng Xá 2, Gia Lâm, Hà Nội

74 72/TCT-HĐQT 23/04/2019 5/5

NQ v/v thông qua PDQT vốn đầu tư hoàn thành 
hạng mục San nền các lô đất; san nền các tuyến 
đường RD01, RD02, RD04, RD07, RD08 và Rà 
phá bom mìn, VLN DA ĐTXD HTKT khu nhà ở 
công nhân KCN Yên Phong tại xã Đông Tiến, Xã 
Long Châu, huyện Yên Phong, tinh Bắc Ninh

75 73/BB-HĐQT 23/04/2019 5/5
BB họp v/v thông qua nội dung biếu quyết tại 
ĐHCĐ thưởng niên của Công ty CP Bao bì & Má 
phanh năm 2019

76 74/TCT-HĐQT 26/04/2019 5/5

NQ thông qua các nội dung điều chỉnh giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư Dự án đầu tư Nhà máy Sứ 
Viglacera Mỹ Xuân, công suất 750.000 sản 
phẩm/năm theo báo cáo của Ban quản lý dự án đầu 
tư Nhà máy Sứ Viglacera Mỹ Xuân

77 76/BB-HĐQT 15/05/2019 5/5 BB HĐQT v/v phiên họp thường kỳ lần thứ hai 
năm 2019

78 77/TCT-HĐQT 15/05/2019 5/5 Thông báo nghị quyết HĐQT phiên họp thường kỳ 
lần thứ hai năm 2019

9



STT Số Nghị Quyết Ngày

Thành
vicn
tham

dự

Nội dung

79 78/BB-HĐQT 15/05/2019 5/5 BB HĐQT v/v tổ chức nghỉ mát hè năm 2019 cho 
Cán bộ CNV

80 78a/BB-HĐQT 16/05/2019 5/5

BB HĐQT v/v điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu gói thầu số 13 "Cấp điện" thuộc Dự án đầu tư 
xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật hai 
lô E, F KCN Tiền Hải, Thái Bình

81 79/TCT-HĐQT 17/05/2019 5/5
BB HĐQT v/v thông qua giá tham chiếu trong ngày 
giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán 
TP.HỒ Chí Minh

82 80/TCT-HĐQT 17/05/2019 5/5
Thông báo NQ HĐQT v/v thông qua giá tham 
chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch 
Chứng khoán TP.HỒ Chí Minh

83 81/BB-HĐQT 17/05/2019 5/5 BB họp HĐQT v/v phê duyệt nhân dự HĐTV Công 
ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long

84 82/TCT-HĐQT 30/05/2019 5/5 BB HĐQT v/v than lý hợp đồng dịch vụ tư vấn 
thoái vốn nhà nước

85 83/TCT-HĐQT 4/6/19 5/5
QĐ v/v bố trí lại người đại diện phần vốn góp của 
Tổng công ty tại Công ty CP Sứ Viglacera Thanh 
Trì

86 84/TCT-HĐQT 4/6/19 5/5 QĐ v/v ủy quyền đại diện phần vốn góp của Tổng 
công ty tại Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì

87 85/TCT-HĐQT 4/6/19 5/5
BB HĐQT v/v công nhận xếp loại người được ủy 
quyền quản lý vốn của Tổng công ty Viglacera - 
CTCP và Người quản lý công ty năm 2018

88 86/BB-HĐQT 4/6/19 5/5 BB HĐQT v/v chi thù lao người đại diện phần vốn 
của Tổng công ty tại công ty cổ phần năm 2018

89 87/BB-HĐQT 06/04/2019 5/5
BB HĐQT v/v điều chỉnh mức tiền lương làm căn 
cứ để đóng và hưởng BHXH đối với HĐQT Tổnp 
Công ty

90 88/BB-HĐQT 5/6/19 5/5

BB PD quyết toán HMDA hoàn thành: Phá dỡ công 
trình hiện trạng; Gói thầu số 13.3; Gói thầu số 19.3; 
Gói thầu số 12; Gói thầu số 17.1 Đầu tư xây dựng 
kliu nhà ở và công trình công cộng - thể thao tại số 
671 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

91 89/BB-HĐQT 5/6/19 5/5

BB PD quyết toán HMDA hoàn thành: Thi công 
xây lắp Đường dây trung thế và Trạm biến áp 
400kVA cấp cho công trình thu đợt 1 công suất 
10.000m3/ngày.đêm. DA Đầu tư xây dựng hệ thống 
cung cấp nước mặt sông Đuống công suất 
15.000m3/ngày.đêm tại KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh

92 90/BB-HĐQT 5/6/19 5/5 BB PD quyết toán DAHT: Sửa chữa đường giao 
thông tại KCN Yên Phong năm 2018

93 91/BB-HĐQT 5/6/19 5/5 PD quyết toán hạng mục DAHT: Cây xanh trong 
lối BT4 - Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Đặng Xá
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2, Gia Lâm, Hà Nội

94 92/BB-HĐQT 5/6/19 5/5

BB PD quyết toán HMDAHT: Thiết kế, cung cấp 
thiết bị, vật tư, xây lắp, chạy thử và chuyển giao 
công nghệ Trạm xử lý nước thải (EPC); Nhà điều 
hành và các hạng mục phụ trợ Trạm XLNT - Đầu 
tư XD Trạm XLNT gđ 1 công suất 
1.250m3/ngày.đêm tại khu phía Nam KCN Phú 
Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

95 93/BB-HĐQT 5/6/19 5/5

BB PD quyết toán HMDAHT: Thi công xây lắp 
Đường dây trung thế và TBA 400kVA cấp cho 
công trình thu đợt 1 công suất 10.000m3/ngày.đêm 
- ĐTXD hệ thống cung cấp nước sạch công suất 
20.000m3/ngày.đêm tại KCN Yên Phong I mở 
rộng, tỉnh Bắc Ninh

96 94/BB-HĐQT 5/6/19 5/5

BB PD quyết toán DAHT: Đầu tư xây dựng hệ 
thống cung cấp nước sạch công suất 
20.000m3/ngày.đêm tại KCN Yên Phong 1, tỉnh 
Bắc Ninh

97 95/BB-HĐQT 5/6/19 5/5

BB PD quyết toán DAHT: Đầu tư xây dựng Khu 
nhà ở chung cư giá thấp CT03, CT04, CT05 tại lô 
đất N01 - Khu đô thị mới Đặng Xá - Gia Lâm - Hà 
Nội

98 96/BB-HĐQT 5/6/19 5/5

BB PD quyết toán PIMDAHT: Phần cọc và móng, 
Phần thân kết cấu BTCT nhà ỌTM1 - OTM12 - 
ĐTXD "Khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao 
động làm việc trong KCN" tại xã Đông Tiến, huyện 
Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

99 97/BB-HĐQT 5/6/19 5/5

BB PD quyết toán DAHT: Đầu tư xây dựng Khu 
nhà ở thương mại và dịch vụ tại lô đất N03, N04 và 
N05A (nhà CT7, CT8, CT9) Khu đô thị mới Đặng 
Xá, Gia Lâm, Hà Nội

100 98/BB-HĐQT 5/6/19 5/5

BB PD quyết toán HMDAHT: San nền đường giao 
thông, Hệ thống đường giao thông (không bao gồm 
lớp bê tông nhựa hạt mịn 4cm và đan rãnh), Hệ 
thống thoát nước mưa, thoát nước mưa, nước thải 
tuyến 7 (từ cọc DT đến cọc 125) - ĐTXDKD kết 
cấu hạ tầng KCN Đồng Văn IV gđ I (88,6 ha) 
huyện Kim Bảng, Hà Nam

101 99/BB-HĐQT 5/6/19 5/5

BB PD quyết toán HMDAHT: Cảnh quan lối vào 
KCN - Phần cây xanh; Cây xanh gđ I tuyến N04; 
Nhà điều hành KCN Phong Điền - Viglacera; 
ĐTXD và KD kết cấu hạ tầng KCN Phong Điền, 
huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

102 100/BB-HĐQT 5/6/19 5/5
BB PD quyết toán DAHT: Đầu tư xây dựng khu 
nhà ở Đình Bảng tại xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, 
tỉnh Bắc Ninh
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103 101/BB-HĐQT 5/6/19 5/5

B B  P D Q T  h ạn g  m ụ c  D A H T : H ệ th ố n g  th o á t nư ớc m ưa, 
n ư ớ c  thả i g iai đ o ạn  1 - 4 0 -7 8 h a  (T rừ  đoạn  T 1 -T 1 0 , E 7- 
E l l ,  E 1 -E 4 , F 8 -F 1 2 ,F 1 -F 4 , c ử a  x ả  X 5 thuộc  hạng  m ục 
th o á t n ư ớ c  m ư a; trừ  đ oạn  C 1 -C 8 , T 1 2 -X 1 -X 7  th u ộ c  
h ạ n g  m ục th o á t n ư ớ c  th ả i) - Đ T X D K D  cơ  sở  hạ  tần g  
K C N  Đ ô n g  M ai, Q u ả n g  N in h

104 102/BB-HĐQT 5/6/19 5/5
B B  P D Q T  h ạn g  m ụ c  D A H T : N h à  m ẫu  p hục  vụ  c ô n g  tác 
b án  h à n g  - Đ T X D  k h u  n h à  ờ  th ư ơ n g  m ại vad  d ịch  vụ  tại 
lô  đ ấ t N 0 3 , N 0 4  v à  N 0 5 A  (n h à  C T 7 , C T 8 , C T 9) K hu  đô 
th ị m ới Đ ặn g  X á, G ia  L âm , H à N ộ i

105 103/BB-HĐQT 5/6/19 5/5

BB PDQT hạng mục DAHT: Cung cấp, lắp đặt hệ 
thống thang máy (đợt 1) - ĐTXD khu nhà ở và 
công trình công cộng - thê thao tại sô 671 Hoàng 
Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

106 104/BB-HĐQT 5/6/19 5/5
BB PDQT hạng mục DAHT: Tưới nhựa bám dính, 
thảm bê tông nhựa hạt mịn, đan rãnh" - ĐTXD KD 
kết cấu hạ tầng KCN Tiên Sơn mở rộng

107 105/BB-HĐQT 5/6/19 5/5

BB PDQT hạng mục DAHT: Tưới nhựa bám dính, 
thảm bê tông nhựa hạt mịn, đan rãnh v à  bê tông lót 
đan rãnh các tuyến đường còn lại" - ĐTXD KD cơ 
sở hạ tầng KT KCN Yên Phong - Bắc Ninh

108 106/BB-HĐQT 5/6/19 5/5

BB PDQT hạng mục DAHT: Di chuyển tuyến ống 
xăng dầu (B-T) và các công trình phụ - ĐTXD KD 
cơ sở hạ tầng KCN Đông Mai, Yên Hưng, Quảng 
Ninh

109 107/BB-HĐQT 6/6/19 5/5

BB HĐQT v/v Phê duyệt bảo lãnh và giao nhiệm 
vụ vay vốn cho Công ty Kính nổi Viglacera tại 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi 
nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

110 108/BB-HĐQT 7/6/19 5/5

BB HĐQT v/v điều chỉnh KHLC nhà thầu gói thầu 
số 4.5 "Trích lục bản đồ địa chỉnh tỷ lệ 1/500 phục 
vụ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đợt V (72,69 
ha)" thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doam 
kết cấu hạ tầng KCN Phú Hà giai đoạn I, thị xã Phú 
Thọ, tỉnh Phú Thọ

111 109/BB-HĐQT 11/6/19 5/5

BB HĐQT v/v thống nhất các nội dung để Người 
đại diện phần vốn Tổng công ty tại CTCP Viglacera 
Từ Liêm biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường 
niên năm 2019

112 110/BB-HĐQT 11/6/19 5/5
BB HĐQT v/v thông qua kế hoạch tố chức và các 
nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2019 của Tổng công ty Viglacera - CTCP

113
110a/TCT- 

HĐQT 11/6/19 5/5 BB PIĐQT v /v  thanh lý hợp đồng dịch v ụ  tư vấn 
niêm yết cổ phiếu VGC

114 111/BB-HĐQT 17/06/2019 5/5
BB PDQT hạng mục DAHT: San nền đường giao 
thông, Hệ thống đường giao thông, Hệ thống thoát 
nước mưa, nước thải tuyến 7 - ĐTXD KD kết cấu 
hạ tầng KCN Đồng Văn IV giai đoạn 1 (88,6 ha)
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huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam,

115 112/BB-HĐQT 17/06/2019 5/5
BB PDQT hạng mục DAHT: Khu cảnh quan cây 
xanh tại lô đất CXKO-01 - ĐTXD khu đô thị mới 
Đặng Xá 2, Gia Lâm, Hà Nội

116 113/BB-HĐQT 17/06/2019 5/5

BB PDQT hạng mục DAHT: Xây dựng phần thô và 
hoàn thiện ngoài (không bao gồm phần cửa nhựa lõi 
thép và vách kính); - ĐTXD Khu đô thị mới Đặng 
Xá 2, Gia Lâm, Hà Nội

117 114/BB-HĐQT 17/06/2019 5/5

BB PDQT hạng mục DAHT: San nên lô đất số 3 
thuộc giai đoạn II (34,39 ha) - ĐTXD KD cơ sở hạ 
tàng KCN Đông Mai, thị xã Quảng Yên, Quảng 
Ninh

118 115/BB-HĐQT 17/06/2019 5/5

BB PDQT dự án hoàn thành: ĐTXD khu nhà ở cho 
CBCNV Sam Sung (gđ II) nhà chung cư 6 tầng tại 
lô đất OXH1 thuộc Khu nhà ở và dịch vụ cho 
CBCNV KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

119 116/BB-HĐQT 17/06/2019 5/5 BB PDQT hạng mục DAHT: Đầu tư xây dựng Khu 
đô thị mới Đặng Xá 2, Gia Lâm, Hà Nội

120 117/BB-HĐQT 17/06/2019 5/5

BB PDQT hạng mục DAHT: San nền bãi đỗ xe, kết 
cấu móng bãi đỗ xe (Cát K98 và móng cấp phối đá 
dăm) và thoát nước mưa - bãi đỗ xe tĩnh số 1 thuộc 
Khu chức năng bãi đỗ xe giao thông tĩnh tại dải cây 
xanh cách ly giáp quốc lộ 18 - KCN Yên Phong, 
tỉnh Bắc Ninh

121 118/BB-HĐQT 17/06/2019 5/5
BB PDQT dự án HT: Đẩu tư xây dựng khu nhà ở 
và công trình công cộng - thể thao tại số 671 Hoàng 
Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

122 119/BB-HĐQT 17/06/2019 5/5 BB PDQT HMDAHT: Hệ thống chiếu sáng - đợt 1, đợt 
2 - ĐTXD Khu đô thị mới Đặng Xá 2, Gia Lâm, Hà Nội

123 120/BB-HĐQT 17/06/2019 5/5

BB PDQT hạng mục DAHT: Cung cấp, thi công 
xây dựng và lắp đặt các hạng mục: Đường dây, thiết 
bị TBA hạ áp kios, có tủ máy cắt mạch vòng RMU 
(Trạm biến áp TB05); Đường dây và tủ phân phối 
điện hạ thế sau TBA TB05

124 121/BB-HĐQT 17/06/2019 5/5

BB PDQT hạng mục DAHT: cấp nước giai đoạn I 
(không bao gồm tuyến N07-V25 từ điểm N02 đến 
điểm V25) - ĐTXD KD cơ sở hạ tầng KCN Đông 
Mai, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh

125 122/BB-HĐQT 17/06/2019 5/5

BB PDQT hạng mục DAHT: Phần móng nhà liền 
kề mẫu 1 (24 căn) và mẫu 2 (08 căn) - Khu nhà ở 
thấp tầng Khu đô thị Yên Phong tại lô đất BT10 
thuộc Khu nhà ở và dịch vụ cho cán bộ công nhân 
viên Khu công nghiêp Yên Phong, Bắc Ninh

126 124/BB-HĐQT 20/06/2019 5/5
BB HĐQT v/v ban hành Hệ thống thang lương, 
bảng lương, phụ cấp lương của Công ty mẹ, Tổng 
công ty Viglacera - CTCP và Quy chế lương Văn 
phòng
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127 125/BB-HĐQT 20/06/2019 5/5

BB PDQT hạng mục DAHT: Một số gói thầu/hạng 
mục chi phí quyế toán trong GĐ 1 - ĐTXD Công 
trình tổ hợp thương mại, văn phòng và căn hộ giai 
đoạn 2 thuộc Tổ hợp thương mại, văn phòng và căn 
hộ tại Ngã 6, phường Đại Phúc, thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc Ninh

128 126/TCT-HĐQT 20/06/2019 5/5

BB HDDQT v/v phê duyệt bảo lãnh và giao nhiệm 
vụ vay vốn lưu động cho Công ty Kính nổi 
Viglacera - Chi nhánh Tổng công ty Yiglacera - 
CTCP tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam - chi nhánh TP.HCM

129 130/BB-HĐQT 20/06/2019 5/5

BB HĐQT PDQT hạng mục dự án hoàn thành: 
"Cung cấp, lắp đặt máy bơm, tủ điều kiển, đường 
ống công nghệ công trình thu" đợt 1 công suất 
10.000m3/n.đ - ĐTXD hệ thống cung cấp nước 
sạch KCN Yên Phong I mở rộng, BN

130 131/BB-HĐQT 20/06/2019 5/5

BB HĐQT PDQT hạng mục: gói thấu 15A "Cung 
cấp lắp đặt thiết bọ, vật tư, đường ống công nghệ, 
cấp điện động lực; thi công xây dựng các hạng mục 
công trình, chạy thử và chuyển giao công nghệ trạm 
xử lý nước sạch" và gói thầu số 10 "Cung cấp lắp 
đặt máy bơm, tủ điều khiển, đường ống CN trình 
thu" đợt 1 - ĐTXD hệ thống cung cấp nước mặt 
sông Đuống công suất 15.000m3/n.đ KCN Tiên 
Sơn, Bắc Ninh

131 133/BB-HĐQT 20/06/2019 5/5
BB HĐQT v/v PDQT hạng mục: san nền đợt 1 - lô 
E,F - ĐTXD và kinh doanh kết cấu hạ tầng lô E,F 
KCN Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Binh

132 134/BB-HĐQT 20/06/2019 5/5
BB HĐQT v/v PDQT hạng mục: Nút giao đấu nối 
đường KCN Phú Hà vào đường tỉnh 320 tại Km 
2+990 phía trái tuyến

133 135/BB-HĐQT 21/06/2019 5/5

BB HĐQT v/v PDQT hạng mục: San nền lô phâ 
đợt 2.1 (71,8ha) và San nền lô phân đợt 2.2 (đợt 1: 
30,35lha/139,52ha) - ĐTXDKD kết cấu hạ tầng 
KCN Đồng Văn IV giai đoạn 2 (211,4 ha) Kim 
Bảng, Hà Nam

134 136/BB-HĐQT 21/06/2019 5/5

BB HĐQT v/v PDQT hạng mục: Đấu nối KCN 
Đồng Văn IV vào QL38 mới tại Km 87+530 (T) - 
ĐTXDKD kết cấu hạ tầng KCN Đồng Văn IV giai 
đoạn 1 (88,6 ha) huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

135 139/BB-HĐQT 21/06/2019 5/5

BB HĐQT v/v PDQT hạng mục: Plạ tầng kỹ thuật 
(không bao gồm hệ thống cấp nước ngoài nhà) và 
10 căn nhà thấp tầng - DA đầu tư khu chức năng đô 
thị Xuân Phương

136 140/BB-HĐQT 21/06/2019 5/5
BB HĐQT v/v PDQT hạng mục: Phần móng và gia 
cố OCH4 - ĐTXD "Khu nhà ở xã hội để bố trí cho 
người lao động làm việc trong KCN" tại xã Đông 
Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
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137 141/BB-HĐQT 21/06/2019 5/5 BB HĐQT v/v bố trí lại người tham gia HĐQT tại 
Công ty Vimariel - CTCP

138 142/BB-HĐQT 21/06/2019 5/5

BB PDQT hạng mục DAHT: San nền, thoát nước 
mưa thuộc Công trình Khu chức năng bãi đỗ xe 
giao thông tĩnh (không bao gồm bãi đỗ xe tính số 1) 
tại dải cây xanh cách ly giáp QL18 - ĐTXD KD cơ 
sở hạ tầng kỹ thuật KCN Yên Phong - Bắc Ninh

139 143/BB-HĐQT 21/06/2019 5/5

BB PDQT hạng mục DAHT: Hệ thống thoát nước 
mưa, thoát nước thải khu phía Nam (đợt 1 + 2) - 
ĐTXD KD kết cấu hạ tầng KCN Phú Hà giai đoạn 
1, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

140 144/BB-HĐQT 21/06/2019 5/5

BB PDQT hạng mục DAHT: DĐèn trang trí hai 
bên bờ mương tuyến trung tâm RD01 - ĐTXD KD 
kết cấu hạ tầng KCN Yên Phong I mở rộng, huyện 
Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

141 145/BB-HĐQT 21/06/2019 5/5

BB PDQT hạng mục DAHT: Chống thấm bế nước 
ngầm, bể mái, tường vây tầng hầm; Chi phí QLDA 
và chi phí khác (đợt 3) - Khu nhà ở cao cấp 
Viglacera Tower thuộc tổ hợp Văn phòng thương 
mại, khách sạn và nhà ở Viglacera

142 146/BB-HĐQT 21/06/2019 5/5

BB PDQT hạng mục DAHT: San lấp mặt bằng gđ I 
(77,15 ha); Hệ thống cấp nước GĐ I, nước mưa gđ 
I, nước thải gđ I - ĐTXD kinh doanh kết cấu hạ 
tầng KCN Yên Phong I mở rộng, Bắc Ninh

143 147/BB-HĐQT 21/06/2019 5/5

BB PDQT hạng mục DAHT: Kết cấu phần ngầm, 
Hoàn thiện phần ngầm, điện tổng thể, nước tổng 
thể; Biện pháp thi công, công tác đất, bê tông lót, bể 
- ĐTXD khu nhà ở và công trình công cộng - thể 
thao tại 671 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

144 148/BB-HĐQT 21/06/2019 5/5
BB PDQT DAHT: ĐTXD KD hạ tầng kỹ thuật Khu 
nhà ở Hoàn Sơn giai đoạn I, tại xã Hoàn Sơn, huyện 
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

145 149/BB-HĐQT 21/06/2019 5/5

BB PDQT hạng mục DAHT: Phòng chống mối 
(nhà học, nhà hiệu bộ), Cung câp điện 3 pha cấp 
cho phòng TN và phòng vi tính, Hệ thống điều hòa 
không khí phòng máy chủ, Hàng rào, biển hiệu, bồn 
hoa, cổng - ĐTXD Nhà học, Nhà hiệu bộ trường 
Cao đẳng nghề Viglacera tại khu nhà ở và dịch vụ 
cho CBCNV KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

146 150/BB-HĐQT 21/06/2019 5/5

BB PDQT hạng mục DAHT: Quan trắc lún bổ sung 
các nhà DIO, D ll, D13, chi phí lãi vay - ĐTXD 
khu nhà ở xã hội tại các lô đất N01, N02, N03, N04 
và N06 Khu đô thi mới Đăng Xá 2, Gia Lâm, Hà 
Nội

147 151/BB-HĐQT 21/06/2019 5/5
BB PDQT hạng mục DAHT: Đường giao thông 
Tuyến 1; Tuyến 3, Phải Tuyến 4, Tuyến 5, Tuyến 6, 
Tuyến 9 từ cọc HO-Cọc 10A, Tuyến 10, Tuyến 11 
từ cọc 8-cọc 23A, Tuyến 13, Tuyến 14; Hệ thống
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thoát nước mưa - ĐTXD Khu đô thị mới Đặng Xá 
2, Gia Lâm, Hà Nội

148 152/BB-HĐQT 21/06/2019 5/5

BB PDQT hạng mục DAHT: Chi phí quản lý vận 
hành dự án giai đoạn không thu phí (từ ngày 
01/01/2015 đến 31/07/2016) - Khu nhà ở cao cấp 
Viglacera Tower thuộc tổ hợp VP thưomg mại, 
khách sạn và nhà ở Viglacera

149 153/BB-HĐQT 21/06/2019 5/5

BB PDQT hạng mục DAHT: Lát hè các tuyến; 
Đường giao thông tuyến III 1 - III2; Thoát nước 
mưa III 1 - III2; Thoát nước bẩn tuyến III 1 - III2; 
Thoát nước mưa tuyến H13-H14

150 154/BB-HĐQT 21/06/2019 5/5
BB PDQT hạng mục DAHT: Hệ thống nước thải: 
Giai đoạn I, Giai đoạn II, Giai đoạn III - ĐTXD KD 
cơ sở hạ tầng kỹ thuật KCN Yên Phong - Bắc Ninh

151 155/BB-HĐQT 21/06/2019 5/5

BB PDQT hạng mục DAHT: Hệ thống cấp nướt 
giai đoạn I (77,15 ha); Hệ thống thoát nước mưa 
giai đoạn I (77,15 ha); Hệ thống thoát nước thải giai 
đoạn I (77,15 ha); Hệ thống thoát nước mưa thuộc 
phần sau nền giai đoạn I (77,15 ha) -ĐTXD KD kết 
cấu hạ tầng KCN Yên Phong I mở rộng, Bắc Ninh

152 156/BB-HĐQT 21/06/2019 5/5

BB PDQT hạng mục DAHT: Vạch sơn, gờ giảm 
tốc thuộc công trình Đường nội bộ KCN Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh - ĐTXD KD cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật KCN Yên Phong - Bắc Ninh

153 157/BB-HĐQT 21/06/2019 5/5
B B  P D Q T  h ạ n g  m ục D A H T : San n êền  24,9  ha  th u ộ c  
g iai đ o ạn  I - 4 0 ,7 8  ha  - Đ T X D  K D  c ơ  sở  hạ  tầng  K C N  
Đ ô n g  M ai, th ị x ã  Q u ản g  Y ên , Q u ản g  N inh

154 158/BB-HĐQT 21/06/2019 5/5

BB PDQT hạng mục DAHT: Đường giao thông, hệ 
thống thoát nước mưa, nước thải, cấp nước đợt 1 
(chưa bao gồm tuyến số 5) - ĐTXD KD kết cấu hạ 
tầng lô E,F Khu công Tiền Hải, huyện Tiền Hải 
tỉnh Thái Bình

155 159/TCT-HĐQT 21/06/2019 5/5
NQ PD đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ thẩm định 
giá phần vốn góp của TCT cho mục đích thoái vốn 
tại CTCP Bá Hiến và Hạ Long I

156 161/BB- HĐQT 24/06/2019 5/5

BB HĐQT v/v chấp thuận phê duyệt Dự án đầu tư 
nâng cao năng lực sản xuất và kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu tại Công ty Sen Vòi Viglacera, phường 
Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

157 166/BB-HĐQT 24/06/2019 5/5

BB HĐQT v/v phê duyệt điều chỉnh tiến độ chuyển 
vốn đầu tư ra nước ngoài của Công ty ViMariel - 
CTCP để thực hiện Dự án ĐTPT Khu công nghiệp 
ViMariel tại Cộng hòa Cuba

158 167/BB-HĐQT 24/06/2019 5/5
BB HĐQT v/v Phê duyệt kế hoạch thực hiện và dự 
toán chi phí sự kiện "Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2019"
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STT Số Nghị Quyết Ngày

Thành
viên
tham

dự

PsỊội dung
I

159 168/BB-HĐQT 24/06/2019 5/5
NQ HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch thực hiện yà dự 
toán chi phí sự kiện "Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2019"

160 169/TCT-HĐQT 24/06/2019 5/5 NQ HĐQT v/v phê duyệt điều chỉnh tiến độ chuyến 
vốn đầu tư ra nước ngoài ViMariel

161 170/BB-HĐQT 24/06/2019 5/5

BB HĐQT v/v PDQT hạng mục Đường giao thông 
(không bao gồm bê tông nhựa hạt mịn và đan rãnh), 
thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, chiếu 
sáng giai đoạn II (34,39 ha) - ĐTXD và kinh doanh 
kết cấu hạ tầng KCN Đông Mai, thị xã Quảng Yên, 
tỉnh Quảng Ninh

162 175/BB-HĐQT 25/06/2019 5/5

BB HDDQT v/v PDQT hạng mục: kết cấu phần 
ngầm, hoàn thiện phần ngầm, nước tổng thể; Phần 
thân thô nhà thấp tầng - Nhà A.l (10 căn), nhà A.2 
(02 căn), nhà A.2-1 (01 căn), nhà A.3 (02 căn), nhà 
A-3.1 (01 căn), nhà B.l (02 căn), nhà B.2 (01 căn), 
nhà B.1-1 (01 căn), nhà A.l-1 (01 căn), nhàC.l (01 
căn), nhà C.2 (1 căn), nhà c . l- l  (01 căn), nhà C.l-2 
(02 căn); Hạ tầng ngoài nhà: Trục (AY1-:- 
AY9+4m)/(CXl+5m-:Al) + trục thoát nước thải, 
bể thu gom nước thải và bể cụm xử lý nước thải; 
Đường giao thông đấu nối với GĐ 1 + GĐ 2, sân 
đườn và bãi đỗ xe, hệ thống cấp nước của thành 
phố cho dự án (Không bao gồm cụm đồng hồ và 
liên kết đấu nối)

163 176/BB-HĐQT 25/06/2019 5/5

BB HĐQT v/v PDQT hạng mục: Thi công xây 
dựng trạm biến áp 400kVA - 22/0.4KV cấp điện 
cho trạm XLNT - ĐTXD trạm xử lý nước thải GĐ I 
công suất 1.250m3/ng.đ tại khu phía Nam KCN 
Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

164 178/BB-HĐQT 25/06/2019 5/5
BB HĐQT v/v chấp thuận chủ trương đầu tư Hệ gia 
công nghiền khô nguyên liệu tại Nhà máy ngói 
Hoành Bồ - Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long

165 179/BB-HĐQT 25/06/2019 5/5

BB HDĐQT v/v chấp thuận phê duyệt Dự án đầu tư 
chiều sâu hệ băng đổ rót (tạo hình) khuôn áp lực 
cao và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Công ty Sứ 
Viglacera Mỹ Xuân, KCN Mỹ Xuân A, phường 
Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

166 180/BB-HĐQT 25/06/2019 5/5
BB HĐQT v/v ông Trần Đình Thể thôi là thành 
viên Hội đồng nghiên cứu và Phát triển của Tổng 
Công ty - CTCP

167 181/BB-HĐQT 25/06/2019 5/5

BB HĐQT v/v phê duyệt biên bản nghiệm thu, 
thanh lý hợp đồng Kiểm toán và Soát xét Báo cáo 
tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến 
ngày 30/06/2018 và cho năm tài chính kết thúc 
ngày 31/12/2018 của Tổng Công ty Viglacera
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STT Số Nghị Quyết Ngày
Thành
viên
tham

dự

Nội dung

168 182/BB-HĐQT ,25/06/2019 5/5
BB HĐQT v/v PDQT hạng mục DAHT "Cây xanh 
tuyến đường" - ĐTXD Khu đô thị mới Đặng Xá 2, 
Gia Lâm, Ha Nội

169 183/BB-HĐQT 25/06/2019 5/5
B B  H Đ Q T  v /v  P D Q T  h ạn g  m ụ c  D A H T  "Đ iện ch iếu  
sán g  đ ư ờ n g  v ào  K C N  th u ộ c  g đ  1" Đ T X D K D  kết cấu  hạ 
tầ n g  K C N  Y ên  P h o n g  I m ở  rộ n g , B ắc  N inh

170 184/TCT-HĐQT 25/06/2019 5/5
BB phê duyệt ban hành 05 bộ tiêu chuấn cấp bậc 
công nhân kỹ thuật cho 05 nghề trọng điểm sản 
xuất Vật liệu xây dựng

171 185/BB-HĐQT 25/06/2019 5/5
V/v PD giới hạn tín dụng, bảo lãnh vay vốn thế 
chấp tài sản vả UQ vay vốn tại các ngân hàng cho 
các đon vị hạch toán phụ thuộc

172 186/TCT-HĐQT 25/06/201 5/5
Nghị quyết PD giới hạn tín dụng, bảo lãnh vay vốn 
thế chấp tài sản vả UQ vay vốn tại các ngân hàng 
cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc

173 188/BB-HĐQT 25/06/2019 5/5 BB HĐQT v/v chấp thuận chủ trương thành lập các 
chi nhánh Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát

174 190/BB-HĐQT 25/06/2019 5/5

BB v/v PD quyết toán vốn ĐT hoàn thành HM "Chi 
phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí tư vấn đầu tư, 
chi phí khác, chi phí dự phòng, chi phí thuê đât có 
hạ tầng, chi phí lãi vay trong thời gian đâu tư (đợt 
1) - DA ĐT Nhà máy sứ Mỹ Xuân, công suất 
750.000SP/năm tại KCN Mỹ Xuân A, huyện Tân 
Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu

175 191/BB-HĐQT 25/06/2019 5/5

BB PD QT vốn ĐT hoàn thành HM "Phần móng, 
phần thân thô và hoàn thiện ngoài nhà biệt thự 
(Mau BT1) - Nhà biệt thự BT1-1, BT1-2, BT1-3, 
BT1-4" DA ĐTXD công trình Khu nhà ở thấp tầng 
Khu đô thị Yên Phong thuộc lô đất BT10 tại Khu 
nhà ở và dịch vụ dành cho cán bộ CNV KCN Yên 
Phong Bắc Ninh

176 01/BB-HĐQT 26/06/2019 5/5
BB họp HĐQT về công tác nhân sự; thông qua dự 
thảo QC tổ chức hoạt động HĐQT, phân công 
nhiệm vụ trong HĐQT.

177 02/TCT-HĐQT 26/06/2019 5/5
Nghị Quyết phiên họp thứ nhất HĐQT TCT nhiệm 
kỳ 2019 - 2024

178 03/TCT-HĐQT 26/06/2019 5/5 TB về việc phân công nhiệm vụ đối với các thành 
viên HĐQT

179 14/NQ-HĐQT 07/08/2019 5/5
Nghị quyết Phiên họp thứ hai Hội đồng quản trị 
Tổng công ty Viglacera - CTCP Nhiệm kỳ 2019- 
2024

180 27/BB-HĐQT 27/08/2019 5/5
BB HĐQT thảo luận và biếu quyết phê chuẩn về 
việc bố trí lại Người đại diện phần vốn tại Công ty 
Cổ phần Thương mại Viglacera (Công ty)

181 33/BB-HĐQT 05/09/2019 5/5
BB HĐQT thảo luận và biểu quyết phê chuẩn về 
việc bố trí lại Người đại diện phần vốn TCT tại các 
Công ty cổ phần khối Gạch ốp lát - Sứ vệ sinh
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STT Số Nghị Quyết Ngày

Thành
viên
tham

dự

Nội dung

182 41/BB-HĐQT 12/09/2019 5/5 BB HĐQT v/v thông qua chủ trương và chấp thuận 
phê duyệt các dự án đầu tư

183 42/BB-HĐQT 12/09/2019 5/5

BB HĐQT v/v phê duyệt Dự án đầu tư, Kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng Trạm xử 
lý nước thải giai đoạn 1 công suất 3.500m3/ngày 
đêm tại KCN Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

184 43/BB-HĐQT 12/09/2019 5/5

BB HĐQT v/v phê duyệt Dự án đầu tư, Kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng và kinh 
doanh kết cấu hạ tầng KCN Yên Phong II-C, huyện 
Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

185 44/BB-HĐQT 12/09/2019 5/5

BB HĐQT v/v phê duyệt Dự án đầu tư và Kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu Dự án khai thác đất phục vụ san 
lấp mặt bằng Khu công nghiệp Đông Mai, phường 
Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

186 45/BB-HĐQT 12/09/2019 5/5

BB HĐQT v/v phê duyệt Điều chỉnh dự án đầu tư, 
kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng 
và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phú Hà giai 
đoạn I, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

187 46/BB-HĐQT 12/09/2019 5/5

B B  H Đ Q T  v /v  th ô n g  q u a  đ iề u  ch ỉn h  T ổ n g  m ứ c đ ẩu  tư  
D ự  án ; ch ủ  trư ơ n g  đ ầ u  tư  m u a  sắm  m áy  m óc, th iế t bị 
p h ụ c  v ụ  th i cô n g  các  h ạ n g  m ụ c  h ạ  tầ n g  kỹ  th u ậ t đ ợ t 2 và  
tă n g  v ố n  đ ầu  tư  để  th ự c  h iện  D ự  án  đ ầu  tư  phát tr iể n  hạ 
tầ n g  K C N  V iM arie l tạ i C ộ n g  h ò a  C u b a

188 54/BB-HĐQT 15/10/2019 5/5

BB HĐQT biểu quyết, phê chuẩn: bố trí lại Người 
đại diện phần vốn của TCT tại CTCP Viglacera Hạ 
Long I; xem xét, chấp thuận thay đổi mô hình tổ 
chức và bố trí lại NĐ D phần vốn của TCT tại 
CTCP Thương mại; thành lập 03 ban quản lý dự án 
đầu tư tại địa phương

189 69/BB-HĐQT 08/11/2019 5/5 BB họp HĐQT phiên họp thường kỳ lần thứ 3

190 74/NQ-HĐQT 08/11/2019 5/5
Nghị quyết phiên họp thường kỳ lần thứ ba Hội 
đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera - CTCP 
nhiệm kỳ 2019 - 2024

191 74a/BB-HĐQT 08/11/2019 5/5
B B  h ọ p  H Đ Q T  v /v  th ô n g  q u a  p hê  d u y ệ t D ự  án Đ T  v à  
K ế  h o ạch  lự a  chọn  n h à  th ầ u  củ a  D ự  án  Đ T X D  T rạm  x ử  
lý n ư ớ c  th ả i g ia i đ o ạn  3 c ô n g  su ấ t 4 .0 0 0 m 3 /n g ày .đ êm  tại 
K C N  T iên  S ơ n , tỉnh  B ắc  N in h

III. Ban KIcm soát
1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

1.1. Từ ngày 01/01/2019 tới ngày 26/06/2019:

STT Thành viên BKS Chức vụ
Ngày bắt 

đầu/không còn là 
thành viên BKS

Số buổi 
họp 
BKS 

tham dự

Tỷ lệ 
tham dự 

họp

Lý do 
không 

tham dự 
họp

1 Ngô Thùy Trang Trưởng 21/07/2014 2 100% -
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BKS 26/06/2019

2 Nguyễn Thị cẩm Vân Thành 
viên BKS 21/07/2014 2 100% -

3 Nguyễn Hải Long Thành 
viên BKS

21/07/2014
26/06/219 2 100% -

1.2. Từ ngày 26/06/2019 tới ngày 31/12/2019:

STT Thành viên BKS Chức vụ

Ngày bắt 
đầu/không 

còn là thành 
viên BKS

Số buổi 
họp 
BKS 

tham dự

Tỷ lệ
tham dự 

họp

Lý do 
không 
tham 

dự họp

1 Phạm Ngọc Bích Trưởng
BKS 26/06/2019 3 100% -

2 Nguyễn Thị cẩm Vân Thành 
viên BKS 21/07/2014 3 100% -

3 Nguyễn Thị Thanh Yến Thành 
viên BKS 26/06/2019 3 100% -

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiêm soát đôi với Hội đông quản trị, Ban Tông giám đôc 

điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cùng với các Phòng, Ban chức 

năng góp phần vào hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị của Tổng công ty, 

hoạt động chủ yếu bao gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, 2019, giám sát 

việc chấp hành pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Tổng công ty, giám sát tình hình thực hiện các 

Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng quản trị;

- Giám sát việc chấp hành thực hiện các Quy chế, Quy trình của Tổng công ty và các Phòng, Ban 

chức năng, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty;

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2019.

- Tham gia phê duyệt quyết toán xây dựng cơ bản.

2.1. Đối với Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã họp và ban hành 191Biên bản họp, 

Nghị quyết và các quyết định, văn bản phê duyệt. Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản 

trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Tổng công ty và pháp luật hiện hành có sự thống 
nhất cao của các thành viên.

2.2. Đối với Ban Tổng giám đốc điều hành:

Ban Tổng giám đốc điều hành gồm 05 người, đã triển khai triệt để các Nghị quyết của Hội 

đồng quản trị, tuân thủ theo các quy định của pháp luật, chỉ đạo quyết liệt, chi tiết, cụ thể kịp 

thời, có đánh giá, kiểm soát việc thực hiện tại tất cả các đơn vị phụ thuộc Công ty Mẹ và các 

Công ty Con thông qua Người đại diện phần vốn để đạt được mục tiêu và hiệu quả đặt ra.

20



2.3 Đối với các cổ đông:

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông.

2.4 Việc tuân thủ pháp luật, các quy định, quy chế quản trị nội bộ:

Các cấp quản lý, bộ phận chức năng, cá nhân và đơn vị liên quan của Tổng công ty tuân thủ 

các quy định pháp luật, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy trình, quy chế quản trị nội bộ.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban 

Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám 

đốc điều hành tại các cuộc giao ban hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và các cuộc họp đột xuất 

liên quan đến các hoạt động của Tổng công ty để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế 

và tham gia góp ý kiến.

- Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp từ các Phòng, Ban, Cán bộ quản lý của Tổng 

công ty và các đơn vị liên quan như cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra 

giám sát, cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi cần thiết.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã tham gia trực tiếp là Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên 

Ban Kiểm soát tại một số Công ty con của Tổng công ty.

IV. Đào Cạo về quản trị công ty
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia 

theo quy định về quản trị công ty năm 2019, bao gồm các khóa đào tạo sau:
+ Bộ Luật lao động năm 2019 - Những tác động của Luật lao động mới đến doanh

nghiệp và các giải pháp

+ Quản trị nhân sự

+ Quản lý chất lượng đồng bộ trong sản xuất 

+ Quản lý cấp cơ sở

+ Kỹ năng phát triển và điều hành công việc hiệu quả 

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo và ra quyết định 

+ Thay đổi nhận thức và phát triển năng lực làm việc

+ Kỹ năng làm việc nhóm và xây dựng phát triển nhóm làm việc năng suất cao 

+ Nâng cao năng suất lao động theo mô hình sản xuất tinh gọn 

+ Tiết kiệm năng lượng trong sản xuất 
+ Bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn 

+ Văn hóa doanh nghiệp
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STT
Tên tổ chức/ cá 

nhân

Tài 
khoản  
giao  
dịch  

chứng  
khoán  

(nếu có)

C hức vụ  
tại công  
ty (nếu  

có)

Số C M T/ 
Đ K K D

N gày cấp N oi cấp
Đ ịa ch ỉ trụ sở  ch ính/ 

Đ ịa chỉ liên hệ

T h ò i điểm  
bắt đầu là 
người có 
liên quan

T hời điểm  
không còn là 
người có liên  

quan

Lý
do

N guyễn  Q uý  
K hôi

N guyễn  Q uý  
T uyên

N guyễn  T hị X u ân  
H ai

N guyễn  T h ị M ai 
O anh

N guyễn  Q uý  
L ong

C ông ty  C P 
V ig lacera Đ ông  
A nh

C h ủ  tịch  
H Đ Q T

0101412313
0 9 /0 3 /2 0 1 6  

(th ay  đổ i lần  

6)

H à  N ộ i
T ổ  35 , th ị trấn  Đ ông  
A nh , h u y ện  Đ ô n g  

A nh , H à  N ộ i

C ông ty  CP 

V ig lacera B á 
H iến

C h ủ  tịch  
H Đ Q T

2 5 0 0 2 2 2 5 5 8

13-5-2014  
(lần  1 n g ày  
2 4 -9 -2 0 0 3 , 
lầ n  6 n g ày  
13 -5-2014)

V ĩn h  P húc
X ã  B á  H iến , h u y ện  
B ìn h  X u y ên , tỉn h  

V ĩn h  P h ú c
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STT
Tên tổ chức/ cá 

nhân

Tài 
khoản  

giao 
dịch  

chứng  
khoán  

(nếu có)

C hức vụ  
tại công  
ty (nếu  

có)

Số C M T / 
Đ K K D

N gày cấp N oi cấp
Đ ịa chỉ trụ sở ch ính/ 

Đ ịa chỉ liên hệ

T h òi điểm  
bắt đầu là 
người có 
liên quan

T h ò i điểm  
không còn là 
người có liên  

quan

Lý
do

N guyễn  T hị 
H uyên

N guyễn  Thị 
T uyến

N guyễn  Đ ình  
V iết

N guyễn  Đ ình  
G iang

C ông ty CP 
V ig lacera T iên  
Sơn

C h ủ  tịch  
H Đ Q T

2 1 0 3 0 0 0 2 9 7
15/12 /2017  

(thay  đ ổ i lần

7)

B ắc N in h

K h u  C ông  ngh iệp  
T iên  S ơn, tỉn h  B ắc 
N in h

7.
Nguyễn Anh

ỊHP Aỉ  uân
Phó TG Đ 19/08/2014

N guyễn  Đ ắc Lực

N g u y ễn  T hị L ãng

H ồ T h u  Thủy
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STT Họ và tên

Tài 
khoản  

giao 
dịch  

chửng  
khoán  

(nếu có)

C hức vụ  
tại công  
ty (nếu  

có)

Số C M T / 
Đ K K D

Ngày cấp N oi cấp Đ ịa  ch ỉ liên hệ

o  Á  X 1 • XSô cô phiêu  
sở  hữu  
cuối kỳ

Tỷ lệ sở  
hữu cổ 
phiếu  

cuối kỳ  

(% )

G hi chú

Công ty CP Kinh 
doanh Gạch ốp lát 
Viglacera

Trường 
Ban Kiểm 
soát

0105908818
05/10/2017 

(thay đổi lần 
thứ 4)

Hà Nội

Tầng 2 Toà nhà 
Viglacera, số 1 Đại lộ 
Thăng Long, phường 
M ễ Trì, Nam  Từ 
Liêm, Hà Nội

Công ty CP 
Thương mại 
Viglacera

Trường 
Ban Kiểm 
soát

0102640785
16/05/2014 

(thay đổi lần 
10)

Hà Nội

Tầng 1 Toà nhà 
Viglacera, số 1 Đại lộ 
Thăng Long, phường 
M ễ Tri, Nam  Từ 
Liêm, H à Nội

Công ty CP 
Viglacera Hạ 
Long

Trưởng 
Ban Kiểm 
soát

5700101147
11/10/2017 

(thay đổi lần 
17)

SỞKHĐT
Quảng
Ninh

Khu 2 đường An 
Tiêm, Phường Hà 
Khẩu, TP H ạ Long, 
Tỉnh Quảng Ninh

Công ty CP Bê 
tông khí 
Viglacera

Trưởng 
Ban Kiểm 
soát

2300533002
03/8/2018 

(thay đổi lần 

11)

Sở KHĐT 
Bắc Ninh

Khu Công nghiệp 
Yên Phong, X ã Long 
Châu, Huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh
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