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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 QUẢNG NINH ( CCN2) 

(  Thực hiện theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc Công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán ) 

I/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2010:  

Năm 2010 đã trải qua là một năm mà chúng ta đã chứng kiến rất nhiều sự kiện 

đáng ghi nhớ, đặc biệt là dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế thế giới sau thời kỳ khủng 

hoảng tài chính và sự suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng những tác động của nó đã ảnh 

hưởng sâu rộng trực tiếp đến nền kinh tế nước ta. Thị trường tài chính, tiền tệ tuy có các 

chính sách ưu đãi, cởi mở hơn nhưng nhìn chung các doanh nghiệp vẫn có nhiều khó khăn 

như giá cả vật ư, nguyên vật liệu tăng cao, lạm phát lớn  đã ảnh hưởng bất lợi tới sự phát 

triển của Công ty. Ngành xây dựng đã bị ảnh hưởng trực tiếp, liên tục phải điều chỉnh giá, 

lãy vay ngân hàng song hành với các đơn vị xây lắp, điều này ảnh hưởng rất lớn đến số 

lượng, doanh thu của Công ty dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp đến công ăn việc làm đời sống 

thu nhập của người lao động. Nhưng bằng sự nỗ lực, sáng tạo và đầy trách nhiệm của tập 

thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Quảng Ninh đã vượt qua mọi 

khó khăn, đã và đang phát triển để trở thành một Công ty hoạt động và kinh doanh trong 

lĩnh vực xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng, được khách hàng và các đối tác tín nhiệm, 

xã hội thừa nhận. Bước sang năm 2011, nhận thức tình hình kinh tế trong nước và quốc tế 

diễn biến còn nhiều khó khăn, công ty vẫn quyết tâm đạt mục tiêu hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Công ty sẽ tiếp tục cân đối 

các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tài chính, đổi mới các phương thức điều hành và quản 

trị linh hoạt, nhằm tối ưu hóa các nguồn vốn của Công ty, đẩy mạnh hoạt động sản xuất 

kinh doanh tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp phù hợp với tình hình mới. 

HĐQT công ty xác định mục tiêu dài hạn là nâng cao thương hiệu của Công ty và 

mở rộng chiếm lĩnh thị trường trong tỉnh Quảng Ninh. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự 

nỗ lực hết mình của Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên viên công 

ty, đồng thời với sự hỗ trợ và hợp tác của khách hàng, các đối tác chiến lược, của các cổ 

đông, Công ty sẽ tiếp tục khẳng định được vị thế của mình trên thị trường, đồng thời đóng 

góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế 

của địa phương và đất nước. Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty xin bày tỏ lòng 

cảm ơn sâu sắc tới sự tin tưởng của các Quý cổ đông, sự năng động, sáng tạo của Ban 

Tổng giám đốc và đặc biệt là sự tận tâm, năng nổ của tập thể cán bộ công nhân viên công ty 

đã đoàn kết, nhất trí để đưa CCN2 tiến lên một tầm cao mới.  
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II/ TÓM TẮT LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY:  

 1. Những sự kiện quan trọng: 

 + Sơ lược quá trình hình thành và phát triển 

- Thành lập năm 1970 tiền thân là Công ty Xây dựng số 2 Quảng Ninh  

- Ngày 08 tháng 12 năm 2003 tại Quyết định số 4437/QĐ-UB của UBND Tỉnh 
Quảng Ninh phê duyệt cổ phần hóa. Tên Công ty được thay đổi thành: Công ty Cổ phần 
Xây dựng số 2 Quảng Ninh. 

- Tên tiếng việt: Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Quảng Ninh 

- Tên tiếng Anh: Quang ninh Join-stock Construction Company No.2 

- Tên viết tắt: CCN2 

- Ngày 13 tháng 10 năm 2009 được Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty Cổ phần, đăng ký thay đổi 
lần thứ 2  số 5700480216. 
 

 + Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 

- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông vận tải, bến thủy, 
thủy lợi, trang trí nội thất các công trình. 

- Xây dựng các công trình đường dây và trạm biến thế điện 

- Kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật và kinh doanh nhà 

- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, kho bãi, bến cảng 

- Kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà hàng 

- Cho thuê văn phòng, nhà ở, hội trường, phòng họp 

- Dịch vụ vận tải hàng hóa và vận chuyển khách du lịch 
  

 + Tình hình hoạt động 

Công ty cổ phần Xây dựng số 2 Quảng Ninh đi vào hoạt động theo mô hình cổ phần 
kể từ 08/12/2003 đến nay sản xuất kinh doanh luôn giữ được thế ổn định và phát triển, các 
chỉ tiêu đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra, mang lại hiệu quả kinh tế cao.  

Nguồn vốn được bảo toàn và phát triển, chất lượng công trình sản phẩm ngày 
một nâng cao, tạo được uy tín đối với khách hàng, đối tác. Nhiều công trình xây dựng đã 
được bên A và đơn vị sử dụng đánh giá rất cao. Ngành nghề phát triển, đời  
sống của người lao động luôn ổn định và được cải thiện, đảm bảo việc chi trả lợi  
tức cho các cổ đông và đóng góp đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước 
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 2. Định hướng phát triển 

 2.1 Các mục tiêu 

Công ty xác định mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh cho những năm theo là: Tiếp 
tục tập trung mọi nguồn lực để nâng cao năng lực sản xuất sản phẩm, giữ vững sự tăng 
trưởng doanh thu hàng năm, ổn định sản xuất, đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả, mở 
rộng địa bàn thi công. Phấn đấu xây dựng CCN2 trở thành một doanh nghiệp phát triển và 
hoạt động hiệu quả trong và ngoài Tỉnh Quảng Ninh.  
 

 2.2 Chiến lược phát triển  

- Thực hiện giá trị sản lượng: 265 tỷ 

- Thực hiện giá trị tổng doanh thu: 255 tỷ 

- Thu nhập bình quân người lao động: 3.600.000 đồng/người/tháng 

- Lợi nhuận: 9,5 tỷ 

- Cổ tức đạt tối thiểu từ 20% trở lên. 

- Nộp các khoản nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước đầy đủ. 

- Đảm bảo đủ việc làm cho người lao động. 

- Tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN cho 100% người lao động trong danh 
sách Công ty. 

- Tiếp tục làm tốt công tác xã hội, từ thiện, có nghĩa vụ đối với địa phương và các 
tổ chức xã hội trên địa bàn. 

- Hoàn thành dự án Nhà sinh hoạt công đồng và chung cư Khu 2. 

- Nghiên cứu lập dự án xây dựng chung cư cao tầng tại mặt bằng khu Đông ga Hạ 
Long – Tỉnh Quảng ninh. 

- Tiếp tục đầu tư thêm máy móc, giàn giáo, cốp pha thép để phục vụ cho công trình 
cảu Công ty. 

 

III/  BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY:  

1.Tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 và cơ hội thách thức cho doanh nghiệp 

Năm 2010, nền kinh tế Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục thoát ra khỏi 

ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới trước đó và có dấu hiệu hồi phục 

đáng kể. Tuy vậy, về phương diện vĩ mô chưa thật sự ổn định, vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, tình 

hình lạm phát, tỷ giá ngoại tệ diễn biến phức tạp, bội chi ngân sách, thâm hụt thương 

mại còn cao, giá cả đầu vào tăng mạnh… ảnh hưởng không thuận lợi cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và CCN2 nói riêng.  
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Nhờ sự chỉ đạo sát sao, đặc biệt là sự đoàn kết nhất trí cao trong Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát, Ban tổng giám đốc và sự gắn bó của tập thể người lao động đã tạo sự gắn kết, 

Công ty có đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật dày dạn kinh nghiệm, có trình độ 

năng lực chuyên môn tốt, tập thể cán bộ công nhân viên lao động trong toàn Công ty có 

tinh thần đoàn kết nhất trí cao. 

2.Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2010 

2.1 Về doanh thu và lợi thuận 
Trong tình hình khó khăn chung trong hoạt động năm 2010, nhưng với nỗ lực của lãnh 

đạo và CBCNV, điểm nổi bật là các chỉ tiêu về sản lượng và Doanh thu và chỉ tiêu nộp ngân 
sách đạt và tăng cao so với kế hoạch đã đề ra cụ thể: 

 

Khoản mục ĐVT Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 So sánh 

2010/2009 

Doanh thu thuần Tr.đồng 140.542 199.681 254.871 1,276 

Lợi nhận sau thuế Tr.đồng 18.552 5.163 6.825 1,429 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu Tr.đồng 0,1501 0,417743 0,05522 0,142 

Nộp ngân sách Tr.đồng 17,372 9,326 8,809 0,945 

 

2.2 Kết quả thực hiện so với kế hoạch 

 

Khoản mục ĐVT Kế hoạch 
năm 2010 

Thực hiện 
năm 2010 

So với KH (%) 

Doanh thu thuần bán hàng và cung 
cấp dịch vụ 

Tr.đồng 
 254.871  

Lợi nhuận kế toán trước thuế Tr.đồng 
 9.099  

Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Tr.đồng 
 6.825  

Lãi cơ bản trên cổ phiếu Tr.đồng 
 0,05522  

 

2.3 Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2010 

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và kết quả sản xuất kinh  
doanh của năm 2010, Hội đồng quản trị đã lập kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2010. Để  
chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, HĐQT, BKS đã họp  
và thống nhất trình Đại hội Phương án chia cổ tức là  25%. 
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2.4 Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2010 của HĐQT 
Trong năm 2010, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát QNCC đã tổ chức các cuộc họp 

thường kỳ để đánh giá tình hình kinh tế chung, đưa ra những quyết sách kịp thời từng thời 
điểm, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình cụ thể:  

- Triển khai việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên đến Ban 
tổng giám đốc và các phòng ban, đơn vị trong Công ty.  

- Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ: Nhìn chung 
trong năm 2010 các cán bộ quản lý điều hành Công ty đã thực hiện nhiệm vụ một cách 
năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm. Công tác quản lý điều 
hành cơ bản thực hiện được mục tiêu đề ra của kế hoạch kinh doanh năm 2010.  

-  Xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của báo cáo tài chính năm 2010, 
các báo cáo công bố đã được kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.  

    Kết thúc năm tài chính 2010, CCN2 đã đạt được những kết quả  sản lượng và doanh 
thu có bước tăng trưởng cao. Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt trên 9,1 tỷ đồng. 

  

3 Những thay đổi chủ yếu và sự kiện trong năm 2010 

- Tại Đại hội đồng thường niên năm 2010 được tổ chức vào ngày 20/04/2010 
đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 - 2015 gồm 05 thành viên và Ban kiểm soát 
gồm 03 thành viên.  

- Thực hiện đổi mới cơ cấu tổ chức, điều chỉnh phương thức quản lý, điều hành kinh 
doanh (cụ thể:  HĐQT gồm 05 thành viên, BKS gồm 03 thành viên; 01 chủ tịch HĐQT, 
01 Tổng Giám đốc điều hành, 03 Phó tổng giám đốc; 04 phòng ban hỗ trợ HĐQT gồm 
Phòng kỹ thuật đầu tư, phòng tài chính kế toán, phòng kinh tế kế hoạch và phòng tổ chức 
hành chính bám sát những nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội cổ đồng năm 2010 đã đề ra, 
nhằm không chỉ đối phó được với những thách thức mà còn phát huy được những ưu thế 
vốn có, tận dụng mọi cơ hội để ổn định và phát triển trong môi trường cạnh tranh kinh 
doanh ngày càng gay gắt. Thông qua đó đã có những điều chỉnh quan trọng về trọng tâm 
chiến lược phát triển kinh doanh, thiết lập mô hình Công ty năng động, ổn định, phát triển 
theo hướng bền vững.  

4. Định hướng trọng tâm năm 2011, triển vọng và kế hoạch phát triển trong 
tương lai 

Năm 2011 là năm CCN2 tiếp tục củng cố nền tảng cho giai đoạn phát triển nhanh, 
bền vững, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển tới năm 2015. Năm 
2011 cũng là năm kinh tế thế giới và Việt Nam phải đối mặt nhiều khó khăn, trước tình 
hình đó, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất tập trung chỉ đạo, đề ra những nhiệm vụ 
trọng tâm trong năm 2011 để tiếp tục tăng cường có hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng 
thời góp phần thực hiện phát triển kinh tế đất nước. Phát huy những thành tựu đã đạt được 
trong năm qua Công ty phấn đấu năm tới thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tăng trưởng 15 
đến 20%, năm 2011 phấn đấu đạt: 
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- Thực hiện giá trị sản lượng: 265 tỷ 

- Thực hiện giá trị tổng doanh thu: 255 tỷ 

- Thu nhập bình quân người lao động: 3.600.000 đồng/người/tháng 

- Lợi nhuận: 9,5 tỷ 

- Cổ tức đạt tối thiểu từ 20% trở lên. 

- Nộp các khoản nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước đầy đủ. 

- Đảm bảo đủ việc làm cho người lao động. 

- Tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN cho 100% người lao động trong danh 
sách Công ty. 

- Tiếp tục làm tốt công tác xã hội, từ thiện, có nghĩa vụ đối với địa phương và các 
tổ chức xã hội trên địa bàn. 

- Hoàn thành dự án Nhà sinh hoạt công đồng và chung cư Khu 2. 

- Nghiên cứu lập dự án xây dựng chung cư cao tầng tại mặt bằng khu Đông ga Hạ 
Long – Tỉnh Quảng ninh. 

- Tiếp tục đầu tư thêm máy móc, giàn giáo, cốp pha thép để phục vụ cho công trình 
cảu Công ty. 

 

IV/ BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY:  

Trong năm 2010, căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 đã được Đại 
hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/04/2010 thông qua, Ban Tổng giám đốc đã tiến 
hành triển khai thực hiện mục tiêu phương hướng hoạt động đã định, mặc dù tình hình 
kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn do hậu quả của cuộc khủng hoảng, nhưng cùng với 
sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm qua 
hoạt động sản xuất kinh doanh của CCN2 đã đạt được những thành tựu đáng mừng cụ thể:  

1. Báo cáo tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2010  

+ Cơ cấu tài sản:  

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản: 7,66%  

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản: 92,34%  
+ Cơ cấu nguồn vốn:  

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn: 72,70%  

- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn: 27,3%  
+ Khả năng sinh lời:  

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: 3,26%  

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần: 2,68%  

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu: 11,93%  
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+ Khả năng thanh toán:  

- Khả năng thanh toán nhanh: 0,49%  

- Khả năng thanh toán hiện hành: 1,27%  
 
+ Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2010:  

- Tổng tài sản    : 209,533 tỷ đồng  

* Tài sản ngắn hạn   : 193,484 tỷ đồng  

* Tài sản dài hạn    : 16,048 tỷ đồng  

* Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn               : 72,70%  

* Vốn chủ sở hữu/Tổng vốn                   : 27,3%  

 
Bảng theo dõi một số chỉ số tài chính: 
+ Khả năng sinh lời 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 

Lãi gộp/Doanh thu % 14,42 5,18 4,97 

Lợi nhuận thuần/Doanh thu % 15,69 3,13 3,86 

Lãi dòng/Doanh thu % 13,2 2,59 2,67 

Lãi dòng/Tổng tài sản % 15,62 2,89 3,26 

Lãi dòng/Vốn chủ sở hữu % 34,31 9,44 12,47 

 
+ Khả năng thanh toán 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 

Khả năng thanh toán nhanh Lần 0,66 0,42 0,49 

Khả năng thanh toán hiện hành Lần 1,71 1,38 1,27 
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+ Cơ cấu tài sản, nguồn vốn và năng lực hoạt động 

 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

1 Cơ cấu tài sản     

* Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 6,76 6,88 7,99 

* Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản % 93,24 93,12 92,01 

2 Cơ cấu nguồn vốn     

* Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn % 50 67,45 70,75 

* Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 50 32,55 29,25 

3 Tỷ suất lợi nhuận     

* Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 15,62 3,07 3,51 

* Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 13,2 2,59 2,9 

* Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ 

sở hữu 

% 31,24 9,44 3,51 

 
+ Vốn điều lệ: 14.000.000.000 đồng 

 
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 
 

STT Chỉ tiêu Mã số Năm 2009 Năm 2010 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp 
dịch vụ 

01 199.681360.000 254.871.990.000 

3 Doanh thu thuần bán hàng và 
cung cấp dịch vụ 

10 199.681360.000 254.871.990.000 

4 Giá vốn bán hàng 11 189.344.923.000 242.210.299.000 

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và 
cung cấp dịch vụ 

20 10.336.437.000 12.661.691.000 

6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 1.111.600.000 5.313.591.000 

7 Chi phí tài chính 22 271.209.000 168.589.000 

8 Chi phí bán hàng 24   

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 4.918.247.000 7.964.325.000 

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 30 6.258.581.000 9.842.368.000 
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doanh 

11 Thu nhập khác 31   

12 Chi phí khác 32  742.496.000 

13 Lợi nhuận khác 40   

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 6.258.581.000 9.099.872.000 

15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 
hiện hành 

51 1.095.251.000 2.274.968.000 

16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

hoãn lại 

52   

17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập 
doanh nghiệp 

60 5.163.330.000 6.824.904.000 

18 

 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 417.743 55.220 

 
+. Giá trị tài sản tại thời điểm 31/12/2010: 209.532.599.424 đồng 
 
+. Tình hình nghĩa vụ nộp thuế năm 2010 

 

STT Chỉ tiêu Mã số Số còn phải nộp 

năm trước 

chuyển qua 

Số phát sinh 

phải nộp trong 

năm 

Số đã nộp trong 

năm 

Số còn phải nộp 

chuyển qua 

năm sau 

A B C 1 2 3 4=1+2+3 

I Thuế      

1 Thuế GTGT hàng 

nội địa 

 2.171.739 6.740.822 6.834.782 2.077.779 

5 Thuế thu nhập 
doanh nghiệp 

 1.095.251 2.274.968 1.653.695 1.716.524 

6 Thuế tài nguyên      

7 Thuế nhà đất      

8 Tiền thuê đất      

9 Các loại thuế khác      

10 Thuế thu nhập cá 
nhân 

 7.599 34.137 40.312 1.424 
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11 Thuế nhà thầu      

12 Các loại thuế khác      

II Các khoản phải nộp 
khác 

     

1 Các khoản phụ thu      

2 Các khoản phí, lệ 
phí 

     

3 Các khoản khác  (2.752)  (55.059) (57.811) 

 Tổng cộng 

(40=10+30) 

 3.271.836 9.049.927 8.583.848 3.737.916 

 
3. Những tiến bộ và thành tích Công ty đạt được 

Năm 2010 Công ty đã tiếp tục tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt các lĩnh vực 
quản lý, điều hành sản xuất nhất là công tác chuẩn bị và tổ chức sản xuất nên đã tạo ra sự ổn 
định đồng bộ trong sản xuất kinh doanh, phù hợp với tình hình thực tiễn. Công ty luôn hoàn 
thành nhiệm vụ chính là thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật về SXKD mà Tỉnh 
giao cũng như Công ty lập. 

Với những kết quả đó, năm 2010 Công ty đã đạt được các thành tích, danh hiệu và 
giải thưởng như: 

- Bộ xây dựng tặng Bằng chứng nhận Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt nam năm 2010 
chứng nhận cho Công trình: Trung tâm Hội nghị Tỉnh Quảng ninh. 

- UBND Tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen cho Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Quảng 
Ninh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 05 năm (2006-2010). 

- UBND Tỉnh Quảng Ninh tặng Cờ thi đua, Bằng khen và công nhận danh hiệu tập thể 
lao động xuất sắc, chiến sỹ thi đua cáp Tỉnh cho tập thể và cá nhân thuộc Ngành Xây dựng có 
thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm 2010. 

- Bộ xây dựng tặng Cờ thi đua cho Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Quảng Ninh đã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2010. 

- Bộ xây dựng tăng Bằng khen cho Xí nghiệp Xây dựng và kinh doanh vật tư Hạ long và 
Đội xây dựng số 2 thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Quảng ninh thuộc Sở Xây dựng 
Quảng Ninh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2010. 

- Ban chỉ đạo công trình chất lượng cao công nhân các danh hiệu thi đua chất lượng cao 
Ngành Xây dựng năm 2010.  

+ Các công trình xây dựng được công nhận đạt Huy chương vàng chất lượng cao năm 
2010: Công trình: Bệnh viên đa khoan Khu vực Bãi cháy giai đoạn I; Trường Trung học phổ 
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thông Chuyên Hạ Long 

+ Các công trình xây dựng được công nhận đạt Bằng chất lượng cao năm 2010: Nhà ăn 
công nghiệp 450 chỗ thuộc Dự án mở rộng sản xuất Công ty Than Mạo Khê công suất 1.6 
triệu tấn/năm. Các đơn vị được tặng cờ Đảm bảo chất lượng năm 2010: Công ty Cổ phần Xây 
dựng số 2 Quảng Ninh 

- UBND Tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen cho Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Quảng 
Ninh đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện dụa án đầu từ xây dựng Trường THPT 
Chuyên Hạ Long. 

- Ban thường vụ Công đoàn Ngành Xây dựng công nhận danh hiệu “Công đoàn cơ sở 
vững mạnh” năm 2010. 

- Ban thường vụ Thành ủy Hạ Long công nhận và khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng đạt 
trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2010. 

V/  HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOAT CÔNG TY:  

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng số 2 Quảng Ninh về quyền hạn và trách 
nhiệm của Ban kiểm soát.  

Nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban kiểm soát đã được phân công ngay từ khi 
được kiện toàn – Ban kiểm soát năm 2009 đến nay chưa có gì thay đổi. Đa số các thành viên 
Ban kiểm soát là người trực tiếp sản xuất trong Công ty vì vậy các hoạt động giám sát theo 
chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát khá thuận tiện, các thành viên Ban Kiểm soát 
thường xuyên trao đổi, bàn bạc công việc với nhau. 

Trong năm Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định 
pháp luật, điều lệ, quy chế của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh 
của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2010, cụ thể: 

- Giám sát việc xây dựng các quy chế, quy định của Công ty, việc ban hành các nghị 
quyết, quyết định của HĐQT, BGĐ Công ty trong năm. 

- Gặp gỡ trao đổi, tham gia ý kiến với HĐQT, BGĐ về các vấn đề liên quan tới hoạt 
động của Công ty trong năm. 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2010 đối với HĐQT và 
BGĐ. 

- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty. 

1. Về tình hình hoạt động của Công ty:  

Căn cứ vào báo cáo quyết toán tài chính năm 2010 do Công ty cổ phần Xây dựng số 2 
Quảng Ninh và Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam – CPA Việt Nam ngày 31/03/2011.  

Ban kiểm soát xin báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 của 
CCN2 như sau:  

Tình hình tài chính năm 2010 của Công ty đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong 
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báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán 
và kiểm toán, trong đó:  

Khoản mục ĐVT Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 

Doanh thu thuần Tr.đồng 140.542 199.681 254.871 

Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 18.552 5.163 6.825 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu Tr.đồng 0,15 0,418 0,05522 

Nộp ngân sách Tr.đồng 17,372 9,326 8,809 

 

2. Nhận xét và kiến nghị của ban kiểm soát:  

- Tình hình tài chính của Công ty ổn định, lành mạnh 

- Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 có hiệu quả hơn năm 2009. 

- Tốc độ tăng chi phí quản lý Công ty cao hơn nhiều so với tốc độ tăng doanh thu và 
tăng tỷ suất lợi nhuận. 

- Báo cáo tài chính năm 2010 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt 
nam hiện hành. 

Kiến nghị:  

- Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán của Công 
ty. 

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định để phục vụ cho công tác quản lý, 
điều hành SXKD. 

- Cần tập trung xử lý dứt điểm việc đầu tư vốn ra ngoài Công ty không có hiệu quả, 
không quản lý được. 

- Công tác đầu từ cần có dự án, đề án hoặc báo cáo đầu tư để việc đầu tư có cơ sở, có 
hiệu quả, tráng lãng phí không cần thiết. 

- Việc xây dựng kế hoạch hàng năm cần có kế hoạch chi phí. 

- Đề nghị HĐQT, BGĐ cần có kế hoạch xử lý dứt điểm dự án đồi 368. 
VI/ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2011:  

Bước vào những tháng đầu của năm 2011, chúng ta đã phải đối mặt với  
hàng loạt khó khăn thách thức ( Lãi suất, tỷ giá biến động mạnh, giá đầu vào  
tăng mạnh, giá than, điện, xăng dầu... thời tiết khắc nghiệp, sự tiết giảm năng  
lượng điện trong sinh hoạt và sản xuất... Mặc dù Đảng, Chính phủ đã chủ động,  
kiên quyết đưa ra chủ trương và triển khai nhiều giải pháp, biện pháp nhằm thực  
hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 như kiềm chế lạm phát,  
chính sách thắt chặt tiền tệ, giảm chi tiêu công, hoãn giảm việc đầu tư cho các  
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công trình dự án liên quan đến nguồn ngân sách..... Do vậy hoạt động của các doanh 
nghiệp, đặc biệt là các đơn vị xây lắp... sẽ phải đối mặt nhiều khó khăn, thử thách hơn, 
bởi lẽ tình hình sản lượng xi măng ngày một dư thừa, giá điện, than.. tăng cao dẫn đến việc 
canh tranh trong công tác tiêu thụ sản phẩm sẽ ngày càng gay gắt.  

Trước tình hình kinh tế chung và trên cơ sở kết quả đã đạt được của năm  
2010. Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Công ty xác định trong năm 2011  
cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, đồng  
thời có những bước đột phá để tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhằm thực  
hiện thành công chiến lược kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị, điều hành,  
đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả phù hợp với quy mô và năng lực của Công  
ty.  

1/  Một số chỉ tiêu chính năm 2011:  

- Thực hiện giá trị sản lượng: 265 tỷ 

- Thực hiện giá trị tổng doanh thu: 255 tỷ 

- Thu nhập bình quân người lao động: 3.600.000 đồng/người/tháng 

- Lợi nhuận: 9,5 tỷ 

- Cổ tức đạt tối thiểu từ 20% trở lên. 

- Nộp các khoản nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước đầy đủ. 

- Đảm bảo đủ việc làm cho người lao động. 

- Tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN cho 100% người lao động trong danh 
sách Công ty. 

- Tiếp tục làm tốt công tác xã hội, từ thiện, có nghĩa vụ đối với địa phương và các 
tổ chức xã hội trên địa bàn. 

- Hoàn thành dự án Nhà sinh hoạt công đồng và chung cư Khu 2. 

- Nghiên cứu lập dự án xây dựng chung cư cao tầng tại mặt bằng khu Đông ga Hạ 
Long – Tỉnh Quảng ninh. 

- Tiếp tục đầu tư thêm máy móc, giàn giáo, cốp pha thép để phục vụ cho công trình 
cảu Công ty. 

2/ Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch năm 2011:  

- Tiếp tục tập trung một cách đồng bộ, linh hoạt trong công tác điều hành quản lý, chỉ 
đạo Trước tình hình kinh tế chung và trên cơ sở kết quả đã đạt được của năm  
2010. Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Công ty xác định trong năm 2011  
cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, đồng  
thời có những bước đột phá để tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức nhằm thực  
hiện thành công chiến lược kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị, điều hành,  
đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả phù hợp với quy mô và năng lực của Công  
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ty.  

VII/  BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010:  

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán: Do 
Đơn vị kiểm toán độc lập ( Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam ) ngày 28/03/2011;  

1. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán.  

1.1 Kiểm toán độc lập.  

- Đơn vị kiểm toán độc lập:  

Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam – CPA Việt Nam 

Trụ sở chính: Số 17, Lô 2C, Khu đô thị Trung Yên – Phố Trung Hòa – Quận Cầu 
Giấy – Thành phố Hạ Nội 

Tel: 04  3 783 2121  Fax: 04  3 783 2122 

Email: info@cpavietnam.vn           Web: www.cpavietnam.vn 

Quyết định chấp thuận tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán các tổ chức phát 
hành và kinh doanh chứng khoán số 921/QĐ/UBCKNN ngày 15 tháng 11 năm 2010. 

- Ý kiến kiểm toán độc lập:  

Căn cứ theo Báo cáo kiểm toán số 334/2011/BCKT-BCTC Vietnam ngày 31/3/2011 
của Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam – CPA Việt Nam về báo cáo tài chính kết 
thúc ngày 31/12/2010 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Quảng Ninh cụ thể: 

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ảnh trung thực và hợp lý trên 
các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 
Quảng Ninh tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng 
lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010, phù hợp với 
chuẩn mực và chế độ kiểm toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. 

1.2 Kiểm toán nội bộ: Không có.  
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VII/  VỀ TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:  

1. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY:  

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ 
đông bầu ra HĐQT của Công ty, HĐQT là cơ quan quản lý cao nhất giữa hai kỳ đại hội cổ 
đông, có trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện các nghị quyết của đại hội cổ đông 
cùng kỳ, có toàn quyền nhân danh công ty, thay mặt cổ đông để quyết định mọi vấn đề 
liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của 
Đại hội đồng cổ đông được quy định trong Điều lệ của Công ty.  

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra và chịu trách nhiệm trước các cổ đông 
và pháp luật về những kết quả công việc của Ban kiểm soát với Công ty  

Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty bao gồm: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc điều 
hành, ba phó Tổng giám đốc và một Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm, là cơ quan tổ chức 
điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo mục tiêu, 
định hướng chiến lược và kế hoạch mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.  

* Tổ chức bộ máy của Công ty hiện nay được phân chia theo chức năng gồm: 
- 04 phòng nghiệp vụ 
- 15 Đội thi công 
Ban Tổng giám đốc Công ty 
1. Ông Đinh Văn Tuyền – Tổng Giám đốc Công ty 
2. Bà Nguyễn Vy Hồng Liên – Phó Tổng giám đốc Công ty 
3. Ông Trần Khắc Nam - Phó Tổng giám đốc Công ty 
4. Ông Phạm Xuân Sinh - Phó Tổng giám đốc Công ty 

2. TÓM TẮT LÝ LỊCH CỦA CÁC CÁ NHÂN TRONG BAN ĐIỀU HÀNH  

2.1. Ông Đinh Văn Tuyền 

- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây 
dựng số 2 Quảng Ninh. 

- Giới tính: Nam 
- Sinh ngày: 03 tháng 6 năm 1955 
- Quê quán: xã Yên Giang – Huyện Yên Hưng – Tỉnh Quảng Ninh 
- Quốc tịch: Việt Nam 
- CMTND: 100873324 ngày cấp 22/3/2004 – Cơ quan cấp: Công an Tỉnh Quảng Ninh 
- Trình độ văn hóa: 10/10 
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng 
2.2. Bà Nguyễn Vy Hồng Liên 

- Chức vụ hiện tại: Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây 
dựng số 2 Quảng Ninh. 

- Giới tính: Nữ 
- Sinh ngày: 29 tháng 7 năm 1959 
- Quê quán: xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh 
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- Quốc tịch: Việt Nam 
- CMTND: 100543620   Cấp ngày 23/7/2004 – Nơi cấp: Công an Tỉnh Quảng Ninh 
- Trình độ văn hóa: 10/10 
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng 
 

2.3. Ông Trần Khắc Nam 

- Chức vụ hiện tại: Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây 
dựng số 2 Quảng Ninh. 

- Giới tính: Nam 
- Sinh ngày: 10 tháng 12 năm 1959 
- Quê quán: xã Tân lập, huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình 
- Quốc tịch: Việt Nam 
- CMTND: 100311430   Cấp ngày 11/6/1999 – Nơi cấp: Công an Tỉnh Quảng Ninh 
- Trình độ văn hóa: 10/10 
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng 
 

2.4. Ông Phạm Xuân Sinh 

- Chức vụ hiện tại: Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây 
dựng số 2 Quảng Ninh. 

- Giới tính: Nam 
- Sinh ngày: 15 tháng 5 năm 1958 
- Quê quán: Khánh Cường, Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình 
- Quốc tịch: Việt Nam 
- CMTND: 100925801   Cấp ngày 07/3/2004 – Nơi cấp: Công an Tỉnh Quảng Ninh 
- Trình độ văn hóa: 10/10 
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng 

3. THAY ĐỔI TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM (Không có) 

4. QUYỀN LỢI CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Tiền lương, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Ban Tổng giám đốc được hưởng 
theo chế độ và quy định của Công ty.  

5. SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 

5.1 Cơ cấu lao động:  

Tổng số người lao động trong Công ty tính đến ngày 31/12/2010 là: 236 người  

+ Trong đó cơ cấu theo trình độ lao động như sau:  
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STT Trình độ lao động Số lượng Tỷ lệ (%) 

1 Trình độ Đại học và trên đại học 87 36,86% 

2 Trình độ cao đẳng và trung cấp 57 24,15% 

3 Công nhân kỹ thuật 34 14,41% 

4 Lao động phổ thông 58 24,58% 

Ngoài ra Người lao động thời vụ Công ty thuê thường xuyên khoảng 400 người. 

5.2 Chính sách đối với người lao động:  

Công ty xác định nguồn nhân lực là nền tảng cho sự phát triển, do vậy các cán bộ công 
nhân viên của Công ty đều được đào tạo đầy đủ, Công ty thường xuyên tổ chức các lớp bồi 
dưỡng nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho công nhân, thợ vận hành, hàng năm tổ chức hội thi 
tay nghề, nghiệp vụ nhằm khuyến khích động viên tinh thần học tập, nâng cao trình độ tay 
nghề của công nhân lao động. Đối với cán bộ quản lý công ty tổ chức các lớp đào tạo bồi 
dưỡng nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ và mời các chuyên gia có kinh nghiệm và giảng 
viên của các trường đại học lên lớp.  

Công ty thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ, Thỏa ước lao động tập thể tại Đại hội cổ 
đồng và Hội nghị người lao động, người lao động rất phấn khởi nhất trí cao với những nội quy, 
quy chế và thỏa ước đã đề ra. Công ty thường xuyên thăm hỏi động viên tặng quà CBCNV-LĐ 
kịp thời. 

Đảm bảo tiền lương bình quân 3.500.000 đồng/người/tháng. Cán bộ công nhân viên lao 
động có đủ việc làm, các chế độ như cung cấp bảo hộ lao động, nghỉ ốm đau, thai sản, khám 
sức khỏe định kỳ … được cung cấp và thực hiện đầy đủ.  

Công ty có các chính sách quan tâm, đãi ngộ thỏa đáng nhằm khuyến khích động 
viên người lao động như:  

+  Hàng năm có 80% người lao động được đi thăm quan nghỉ mát.  
+ Hàng năm được nghỉ phép theo tiêu chuẩn và được công thêm ngày nghỉ thâm 

niên theo quy định của Bộ Luật lao động.  
+ Hàng năm Công ty đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. 

+ Việc trích nộp Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và Bảo hiểm xã hội cho người lao 
động luôn được Công ty thực hiện tốt theo quy định.  
 + Công ty thực hiện chế độ làm việc 40h/tuần. Thực hiện việc trích bồi dưỡng và 
chế độ ăn ca cho người lao động 
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5. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN H ĐQT, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT, KẾ TOÁN TRƯỞNG 

(Không có) 

 

IX. THÔNG TIN VỀ CÔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:  

1. Hội đồng Quản trị:  

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Quảng Ninh gồm có 05 thành 
viên: 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Ông Đinh Văn Tuyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị C.ty – Tổng giám đốc 

2 Bà Nguyễn Vy Hồng Liên - TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc 

3 Ông Trần Khắc Nam - TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc 

4 Ông Phạm Xuân Sinh - TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc 

5 Bà NguyễnThị Thanh Nhài - TV HĐQT – Thư ký Hội đồng quản trị 

 

 

2. Ban kiểm soát 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Ông Đỗ Văn Đích - Trưởng Ban kiểm soát Công ty 

2 Bà Nguyễn Thị Hoa - Thành viên  

3 Ông Trần Cao Chiếu - Thành viên 

 

 

* Hoạt động của Hội đồng quản trị:  

HĐQT Công ty gồm 05 thành viên  các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ 
chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban giám đốc thông qua: Tham dự và có ý kiến chỉ đạo 
trong các cuộc họp quan trọng của Ban giám đốc về việc triển khai các Nghị quyết của Đại 
hồi đồng cổ đông, quyết định của HĐQT, xây dựng các đề án, dự án kinh doanh...;  
Tham dự và có ý kiên chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của  
Ban giám đốc; theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các  
báo cáo, văn bản...  

 



 
Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh 

 

B¸o c¸o thêng niªn n¨m 2010 (CCN2)                                     Trang: 20         

Trong năm 2010, hoạt động của Hội đồng quản trị đã tập trung vào việc giữ ổn định 
sản xuất kinh doanh, tổ chức họp định kỳ, kiểm điểm phân tích đánh giá tình hình sản xuất 
kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty, tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông, cụ thể hóa việc triển khai nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh theo quý và 
giao cho Tổng Giám đốc điều hành tổ chức thực hiện với mục tiêu phát triển bền vững.  

* Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên Hội đồng 
Quản trị và thành viên Ban kiểm soát:  

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 1.500.000 đ/tháng 

- Thành viên Hội đồng quản trị: 1.000.000 đ/tháng 

- Trưởng Ban kiểm soát: 1.000.000 đ/tháng 

- Ủy viên Ban kiểm soát: 800.000 đ/tháng 

 

*Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của từng thành viên HĐQT (Tính đến 31/12/2010) 

Họ và tên Tổng số cổ phần Nhà nước Cá nhân 

Ông Đinh Văn Tuyền 2.410 ( 1,95%)  2.410 

Bà Nguyễn Vy Hồng Liên 9.772 (7,91%)  9.772 

Ông Trần Khắc Nam 14.765 (11,95%)  14.765 

Ông Phạm Xuân Sinh 7.585 (6,14%)  7.585 

Bà NguyễnThị Thanh Nhài 8.375 (6,78%)  8.375 

 

*Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của từng thành viên BKS (Tính đến 31/12/2010) 

 

Họ và tên Tổng số cổ phần Nhà nước Cá nhân 

Ông Đỗ Văn Đích 7.736 (6,26%)  7.736 

Bà Nguyễn Thị Hoa 1.435 (1,16%)  1.435 

Ông Trần Cao Chiếu 858 (0.69%)  858 

4. Các dữ liệu thống kê về cổ đông (tính đến 31/12/2010) 

Vốn điều lệ: 14.000.000.000, đồng 

Cổ đông là cá nhân: 124 cá nhân 
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Trong đó:  Trong nước: 124 cá nhân 

   Nước ngoài: 0 

Cổ đông là tổ chức: 1 tổ chức 

Tỷ lệ sơ hữu của thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát công ty nắm giữ : ….. 
cổ phần chiếm 42,83 % vốn điều lệ. 

 

 

Nơi nhận: 

- Ủy ban CKNN 

- Lưu VP, thư ký H ĐQT 

 

 

 


