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BÁO CÁO TÌNH HÌNH QU ẢN TRỊ CÔNG TY 
( Năm 2012 ) 

 
Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

-  Sở Giao dịch Chứng khoán 
 

- Tên công ty ñại chúng: Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình 

- ðịa chỉ trụ sở chính: Xã Ninh An - huyện Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình         

- ðiện thoại: 030.3610024; 030.3610863           Fax: 030.3610013 

- Email: Phan_lan_ninh_binh@yahoo.com 

- Vốn ñiều lệ: 69.917.390.000 ñồng. 

- Mã chứng khoán: NFC 
 
I. Hoạt ñộng của Hội ñồng quản tr ị ( Năm 2012): 
 
1. Các cuộc họp của Hội ñồng quản tr ị: 
 

Stt Thành viên HðQT Chức vụ 
HðQT 

Số buổi 
họp 

tham dự 

Tỷ lệ (%) 
dự họp 

Lý do không 
tham dự 

1 Ông Phạm Mạnh Ninh Chủ tịch 4 100  

2 Ông Phạm Hồng Sơn Ủy viên 4 100  

3 Ông Hà Huy San Ủy viên 4 100  

4 Ông Hà ðức Hải Ủy viên 4 100  

5 Ông Nguyễn Văn Bàn Ủy viên 4 100  

 
2.  Hoạt ñộng giám sát của HðQT ñối với Ban Giám ñốc: 

ðịnh kỳ hàng quý, HðQT ñã tổ chức kiểm tra giám sát các hoạt ñộng của 
Ban Giám ñốc về: 

 



- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ do ðại hội cổ ñông và tổ chức thực hiện các 
nghị quyết của HðQT. 

- Tình hình sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý; các giải pháp giữ 
và phát triển thị trường. 

- Tình hình thực hiện kế hoạch ñầu tư, mua sắm TSCð, sửa chữa lớn. 

- Tình hình tuyển dụng, sử dụng lao ñộng, quản lý lao ñộng ... 

Qua kiểm tra giám sát, HðQT phát hiện những mặt tồn tại ñể chỉ ñạo, 
hướng dẫn, ñôn ñốc, yêu cầu Ban Giám ñốc và các ñơn vị có liên quan khắc 
phục kịp thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ ñược giao, 
kết quả giám sát: 

- Ban Giám ñốc ñã tổ chức tốt tình hình thực hiện các Nghị quyết ðại hội 
cổ ñông và các Nghị quyết của HðQT ñề ra hàng quý kịp thời phản ánh, giải 
quyết các phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

- Tất cả các hoạt ñộng SXKD của Công ty ñều nằm trong phạm vi ñược 
cho phép theo giấy ñăng ký kinh doanh, cũng như theo các Quy ñịnh và Luật 
pháp Việt Nam hiện hành. 

3. Hoạt ñộng của các tiểu ban thuộc Hội ñồng quản tr ị:  

(Hội ñồng quản trị Công ty không có tiểu ban) 

II. Các Nghị quyết của Hội ñồng quản tr ị (Báo cáo năm 2012): 
 

Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 458/NQ-HðQT 19/4/2012 Phiên họp thường kỳ HðQT Công ty quý I/2012 

2 1053/NQ-HðQT 06/7/2012 Phiên họp thường kỳ HðQT Công ty quý II/2012 

3 1426/NQ-HðQT 15/10/2012 Phiên họp thường kỳ HðQT Cty quý III/2012 

4 29/NQ-HðQT 07/01/2013 Phiên họp thường kỳ HðQT Cty quý IV/2012 
 

III. Thay ñổi danh sách về người có liên quan của công ty ñại chúng theo 
quy ñịnh tại khoản 34 ðiều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2012):  

Không có thay ñổi 

IV. Giao dịch của cổ ñông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012): 
Không có. 

V. Các vấn ñề cần lưu ý khác: Không có. 

Nơi nhận:                                                              Chủ tịch HðQT 
 - Như kính gửi;       ( ñã ký ngày 19/9/2013 ) 

 - Lưu TCKT. 

 
 
 

                                                                                                     Phạm Mạnh Ninh 
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