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C«ng ty cæ phÇn  cÇu ®uèng  

Số: 06 / BC - CKCT 

 

 Céng hoµ x· héi  chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
======= H ======= 

Hµ Néi, ngµy 10 th¸ng 07 n¨m 2021 
 

BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(6 tháng đầu năm 2021) 

 

                    KÝnh göi: - ñy ban Chøng kho¸n Nhµ níc. 

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

- Tªn c«ng ty ®¹i chóng: C«ng ty Cæ phÇn CÇu §uèng 

- §Þa chØ trô së chÝnh: Km 14 Mai L©m, quốc lộ 3, X. §«ng Anh, Hµ néi. 

- Vèn ®iÒu lÖ : 34.649.110.000 ®ång (Ba m¬i t  tû  s¸u tr¨m bèn chÝn 

triÖu, mét tr¨m mêi ngh×n ®ång ch½n). 

- M· chøng kho¸n (CDG). 

Thùc hiÖn quy ®Þnh cña LuËt chøng kho¸n, Th«ng t 15//2015/TT-BTC ngµy 

06/10/2015 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn vÒ viÖc c«ng bè th«ng tin trªn thÞ trêng 

chøng kho¸n, C«ng ty Cæ phÇn CÊp níc BÕn Thµnh b¸o c¸o nh sau: 

I. Ho¹t ®éng cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng 

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định  
Ngày Nội dung 

1 
01/NQ 2021 – 

ĐHĐCĐ/CDG 
27/04/2021 

1.Thông qua Báo cáo tổng kết SXKD năm 2020 và 

phương hướng SXKD 2021 

2.Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 

2020, định hướng 2021. 

3.Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động 

của công ty;  

4.Thông qua Sửa đổi Quy chế quản trị công ty;  

5.Thông qua Công khai  một số chỉ tiêu tài chính năm 

2020;  

6.Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 

2020 

7.Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2021. 

8.Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 

2021. 

9.Thông qua báo cáo kiểm soát của BKS. 



 2 

10.Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và 

thư ký HĐQT năm 2021. 

 

 

II. Ho¹t ®éng cña H§QT (B¸o c¸o n¨m 2021) 

1. Th«ng tin vÒ thµnh viªn cña H§QT: 

STT Thµnh viªn H§QT Chøc vô Ngµy b¾t ®Çu lµ thµnh viªn H§QT 

Ngµy bæ nhiÖm Ngµy miÔn nhiÖm 

1. ¤ng Vò §×nh Trêng Chñ tÞch 10/05/2019  

2. Ng« §øc Dòng ñy viªn 26/04/2019  

3. ¤ng Ng« V¨n Ch¨m ñy viªn 26/04/2019  

4. Ng« Thµnh An ñy viªn 26/04/2019  

5. Trần Minh Quân ñy viªn 26/04/2019  

 

2. C¸c cuéc häp H§QT 

STT Thµnh viªn H§QT Chøc vô Sè buæi häp 

tham dù 

Tû lÖ Lý do kh«ng tham dù 

1. ¤ng Vò §×nh 

Trêng 

Chñ tÞch 06 86% Lý do cá nhân, Ủy quyền 

cho ông Trần Minh Quân 

2. Ng« §øc Dòng ñy viªn 07 100%  

3. ¤ng Ng« V¨n Ch¨m ñy viªn 
07 

100%  

4. Ng« Thµnh An ñy viªn 
07 100%  

5. Trần Minh Quân ñy viªn 
07 

100%  

 

3. Ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña H§QT ®èi víi ban Tæng Gi¸m §èc: H§QT hµng 

th¸ng yªu cÇu Ban Tæng Gi¸m §èc b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh triÓn khai ho¹t ®éng 

kinh doanh, qu¶n trÞ c«ng ty vµ nh÷ng ph¸t sinh ®ét xuÊt. 
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4. Ho¹t ®éng cña c¸c tiÓu ban thuéc Héi ®ång qu¶n trÞ: H§QT cha thµnh lËp 

c¸c tiÓu ban. 

5. C¸c NghÞ quyÕt/ QuyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ ( N¨m 2021) 

STT Sè nghÞ quyÕt Ngµy Néi dung 

1 11/NQ-HĐQT 14/01/2021 Về ý kiến của công ty đối với dự án nhà máy xử lý, tái chế 

chất thải rắn tại xã Dục Tú 

2 12/NQ-HĐQT 05/03/2021 Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch 

sản xuất kinh doanh năm 2021, Chuẩn bị họp đại hội 

cổ đông năm 2021 

3 13/NQ-HĐQT 12/03/2021 Về việc bán phần vốn góp mua thửa đất số 31 tại 

Điểm X5, thôn Du Nội, xã Mai Lâm 

4 14/NQ-HĐQT 31/03/2021 Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, thanh lý 

nhà xưởng gần mặt đường quốc lộ 3, quy hoạch mặt 

bằng Mai Lâm 

5 15/NQ-H§QT 17/04/2021 Thanh lý tài sản máy móc thiết bị tại Xn gốm xây dựng 

Sóc Sơn 

6 16/NQ-H§QT 13/05/2021 Về kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2021; phân phối lợi 

nhuận năm 2020; giá thanh lý tối thiểu nhà xưởng mặt 

đường quốc lộ 3; Quy hoạch mặt bằng tại xí nghiệp Sóc 

Sơn, Cầu Đuống 

7 17/NQ-HĐQT 21/06/2021 Thông qua tờ trình về giá thuê khoán cho Công ty cổ 

phần vật liệu xây dựng Mai Đình và tờ trình giảm giá 

01 tháng tiền thuê của Công ty Cổ phần vật liệu Cầu 

Đuống do sự cố lò 

     

III. Ban kiÓm so¸t/ñy ban KiÓm to¸n 

1. Th«ng tin vÒ thµnh viªn Ban kiÓm so¸t 

STT Thµnh viªn BKS Chøc vô Ngµy b¾t ®Çu lµ 

thµnh viªn BKS 

Tr×nh ®é 

chuyªn m«n 

1. ¤ng NguyÔn §øc TuÊn Trëng ban 26/04/2019 §¹i häc 

2. Bµ Vò ThÞ Dung ñy viªn 26/04/2019 §¹i häc 

3. Bµ NguyÔn ThÞ HuÖ ñy viªn 26/04/2019 §¹i häc 

2. Cuéc häp cña BKS 
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STT Thµnh viªn BKS Sè buæi häp 

tham dù 

Tû lÖ tham 

dù häp 

Tû lÖ biÓu 

quyÕt 

Lý do kh«ng 

tham dù häp 

1. ¤ng NguyÔn §øc TuÊn 04 100% 3/3  

2. Bµ Vò ThÞ Dung 04 100% 3/3  

3. Bµ NguyÔn ThÞ HuÖ 04 100% 3/3  

3. Ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña BKS ®èi víi H§QT, Ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vµ cæ 

®«ng: H§QT hµng Quý häp vµ gi¸m s¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty, Héi 

®ång qu¶n trÞ vµ xö lý yªu cÇu nh÷ng ph¸t sinh ®ét xuÊt cña cæ ®«ng lín hoÆc 

nhãm cæ ®«ng lín nÕu cã. 

4. Ho¹t ®éng kh¸c cña BKS (nÕu cã): Kh«ng 

IV. Ban ®iÒu hµnh  

STT Thµnh viªn 

ban ®iÒu hµnh 

Chøc vô Ngµy th¸ng 

n¨m sinh 

Tr×nh ®é chuyªn 

m«n 

Ngµy bæ 

nhiÖm 

1. ¤ng Ng« Thµnh 

An 

Tæng 

G§ 

07/03/1968 §¹i häc 10/5/2019 

2. ¤ng Hoµng 

TiÕn §¹t 

Phã 

TG§ 

29/09/1976 §¹i häc 01/11/2019 

   

V. KÕ to¸n trëng 

STT Hä vµ tªn Ngµy th¸ng 

n¨m sinh 

Tr×nh ®é chuyªn 

m«n 

Ngµy bæ 

nhiÖm 

1. Bµ NguyÔn ThÞ 

Xu©n Hoa 

01/05/1984 §¹i häc 10/5/2019 

 

VI. §µo t¹o vÒ qu¶n trÞ c«ng ty 

C¸c khãa ®µo t¹o vÒ qu¶n trÞ c«ng ty mµ c¸c thµnh viªn H§QT, thµnh viªn BKS, 

Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh, c¸c c¸n bé qu¶n lý kh¸c vµ Th ký c«ng ty ®· tham 

gia theo quy ®Þnh qu¶n trÞ c«ng ty: Kh«ng 
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VII. Danh s¸ch vÒ ngêi cã liªn quan cña C«ng ty ®¹i chóng (n¨m 2021) vµ giao dÞch cña ngêi cã liªn quan cña C«ng ty víi chÝnh C«ng ty 

1. Danh s¸ch vÒ ngêi cã liªn quan cña C«ng ty 

STT Hä vµ tªn Tµi kho¶n 

giao dÞch 

CK  

Chøc vô t¹i 

c«ng ty 

Sè giÊy 

NSH* 

ngµy cÊp, 

n¬i cÊp 

§Þa chØ 

liªn hÖ 

Thêi ®iÓm 

b¾t ®Çu lµ 

ngêi cã 

liªn quan 

Thêi ®iÓm 

kh«ng cßn 

lµ ngêi cã 

liªn quan 

Lý 

do 

Mèi quan hÖ liªn quan víi c«ng ty  

1 Vò §×nh Trêng  Chñ tÞch 

H§QT 

     Ngêi ®¹i diÖn phÇn vèn cña Tæng c«ng 

ty ®Çu t ph¸t triÓn h¹ tÇng ®« thÞ 

2 TrÇn Minh Qu©n  Thµnh viªn 

H§QT 

     Ngêi ®¹i diÖn phÇn vèn cña Tæng c«ng 

ty ®Çu t ph¸t triÓn h¹ tÇng ®« thÞ 

3 Ng« Thµnh An  Thµnh viªn 

H§QT kiªm 

Tæng gi¸m 

®èc 

     Tæng gi¸m ®èc, thµnh viªn H§QT 

4  Ng« §øc Dòng  Thµnh viªn 

H§QT 

     Thµnh viªn H§QT 

  NguyÔn ThÞ Liªn        Vî 

5  Ng« V¨n Ch¨m  Thµnh viªn      Thµnh viªn H§QT 



 6 

H§QT 

 NguyÔn ThÞ Ph¬ng        Vî 

 Ng« Trung HiÕu        Con 

6 NguyÔn §øc TuÊn  Trëng ban 

kiÓm so¸t 

      

7 Bµ Vò ThÞ Dung  Thµnh viªn 

BKS 

      

8 Bµ NguyÔn ThÞ HuÖ  Thµnh viªn 

BKS 

      

9 ¤ng Hoµng TiÕn §¹t  Phã tæng 

gi¸m ®èc 

      

10 Bµ NguyÔn  ThÞ 

Xu©n Hoa 

 KÕ to¸n 

trëng 

      

11 Tæng c«ng ty ®Çu t 

ph¸t triÓn h¹ tÇng ®« 

thÞ UDIC 

       Cæ ®«ng lín n¾m gi÷ 42,68% (Cã «ng 

Vò §×nh Trêng, TrÇn Minh Qu©n lµ 

ngêi ®¹i diÖn phÇn vèn) 
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2. Giao dÞch gi÷a c«ng ty víi ngêi cã liªn quan cña c«ng ty; hoÆc gi÷a c«ng ty víi cæ 

®«ng lín, ngêi néi bé, ngêi cã liªn quan cña ngêi néi bé: kh«ng 

3. Giao dÞch gi÷a ngêi néi bé c«ng ty, ngêi cã liªn quan cña ngêi néi bé víi c«ng ty 

con, c«ng ty do c«ng ty n¾m quyÒn kiÓm so¸t: kh«ng 

4. Giao dÞch gi÷a c«ng ty víi c¸c ®èi tîng kh¸c 

4.1. Giao dÞch gi÷a c«ng ty víi c«ng ty mµ thµnh viªn H§QT, thµnh viªn Ban kiÓm 

so¸t, Tæng gi¸m ®èc vµ ngêi qu¶n lý kh¸c ®· vµ ®ang lµ thµnh viªn s¸ng lËp hoÆc 

thµnh viªn H§QT, Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh trong thêi gian (03) n¨m trë l¹i ®©y 

(tÝnh t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o): kh«ng 

4.2. Giao dÞch gi÷a c«ng ty víi c«ng ty mµ ngêi cã liªn quan cña thµnh viªn H§QT, 

thµnh viªn Ban kiÓm so¸t, Tæng gi¸m ®èc vµ ngêi qu¶n lý kh¸c lµ thµnh viªn 

H§QT, Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh: kh«ng 

4.3. C¸c giao dÞch kh¸c cña c«ng ty (nÕu cã) cã thÓ mang l¹i lîi Ých vËt chÊt hoÆc phi 

vËt chÊt ®èi víi thµnh viªn H§QT, thµnh viªn Ban kiÓm so¸t, Tæng gi¸m ®èc vµ 

ngêi qu¶n lý kh¸c: kh«ng 

VIII. Giao dÞch cæ phiÕu  

IV.      Giao dÞch cña cæ ®«ng néi bé/ cæ ®«ng lín vµ ngêi cã liªn quan: (B¸o c¸o 6 

th¸ng đầu n¨m 2021): 
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1. Danh s¸ch cæ ®«ng néi bé vµ ngêi cã liªn quan:  

STT Hä vµ tªn Tµi kho¶n 

giao dÞch 

chøng 

kho¸n  

Chøc vô t¹i 

c«ng ty 

Sè giÊy 

NSH* 

ngµy cÊp, 

n¬i cÊp 

§Þa chØ 

liªn hÖ 

Thêi ®iÓm 

b¾t ®Çu lµ 

ngêi cã 

liªn quan 

Thêi ®iÓm 

kh«ng cßn lµ 

ngêi cã liªn 

quan 

Lý 

do 

Mèi quan hÖ liªn quan 

víi c«ng ty  

1 Vò §×nh Trêng  Chñ tÞch 

H§QT 

     Ngêi ®¹i diÖn phÇn 

vèn cña Tæng c«ng ty 

§TPT h¹ tÇng ®« thÞ 

2 TrÇn Minh Qu©n  Thµnh viªn 

H§QT 

     Ngêi ®¹i diÖn phÇn 

vèn cña Tæng c«ng ty 

§TPT h¹ tÇng ®« thÞ 

3 Ng« Thµnh An  Thµnh viªn 

H§QT kiªm 

Tæng gi¸m ®èc 

     Tæng gi¸m ®èc, thµnh 

viªn H§QT 

4 Ng« §øc Dòng  Thµnh viªn 

H§QT 

     Thµnh viªn H§QT 

 NguyÔn ThÞ Liªn        Vî 

5 Ng« V¨n Ch¨m  TV H§QT      Thµnh viªn H§QT 
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 NguyÔn ThÞ Ph¬ng        Vî 

 Ng« Trung HiÕu        Con 

6 NguyÔn §øc TuÊn  Trëng ban 

kiÓm so¸t 

      

7 Vò ThÞ Dung  Thµnh viªn 

BKS 

      

8 NguyÔn ThÞ HuÖ  Thµnh viªn 

BKS 

      

9 Hoµng TiÕn §¹t  P.TG§       

10 NguyÔn  ThÞ Xu©n 

Hoa 

 KKT kiªm 

c«ng bè TT 

      

11 Tæng c«ng ty ®Çu t 

ph¸t triÓn h¹ tÇng ®« 

thÞ UDIC 

       Cæ ®«ng lín n¾m gi÷ 

42,68% (Cã «ng Vò 

§×nh Trêng, TrÇn 

Minh Qu©n lµ ngêi ®¹i 

diÖn phÇn vèn) 
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