
 

 Số: 14/TTr-HĐQT                                              Uông Bí, ngày 20 tháng 05 năm 2019 
 

TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA 
Tại Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 

 
Nội dung 1:  
Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 gồm: 

1. Kết quả sản xuất kinh doanh: 

TT CÁC CHỈ TIÊU ĐVT KẾT QUẢ  
NĂM 2018 

I SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT    1 Xi măng các loại Tấn 539.498 
2 Clinker  Tấn 797.818 
3 Than giao thầu Vàng Danh Tấn 104.278 
4 Đá sản xuất xi măng m3 683.953 
II SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ     1 Xi măng các loại xuất bán nội địa Tấn 245.359 
2 Xi măng các loại xuất bán xuất khẩu Tấn 175.909 
3 Xi măng các loại xuất bán gia công Tấn 125.404 
*  Vicem Hải Phòng Tấn 52.572 
*  Vicem Hoàng Thạch Tấn 72.832 
4 Clinker xuất bán nội địa Tấn 96.382 
5 Clinker xuất bán xuất khẩu Tấn 371.069 
6 Than giao thầu Vàng Danh Tấn 104.278 
7 Đá sản xuất xi măng m3 683.953 

III DOANH THU, LỢI NHUẬN, NỘP NGÂN SÁCH, THU NHẬP 
1 Kết quả kinh doanh hợp nhất   
+ Tổng doanh thu Đồng 1.189.270.817.873  
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Đồng        3.366.198.612  
+ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ Đồng         574.230.501  
2 Kết quả kinh doanh công ty mẹ Đồng  
+ Tổng doanh thu Đồng 1.187.592.701.777 
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Đồng 6.461.225.846  
+ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ Đồng 3.738.735.880  
3 Nộp ngân sách Đồng 52.030.161.124 

Nội dung 2:  
Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả 
hoạt động năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019.  

Nội dung 3:  
Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2018; kế 
hoạch nhiệm vụ năm 2019; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính 
năm 2019. 



 

Nội dung 4: 
Thông qua kết quả bán, thanh lý, cho thuê tài sản, chuyển nhượng dự án của QNC và 
kết quả chuyển nhượng (bán) cổ phần của QNC tại các đơn vị gồm: 
 

Số 
TT Danh mục 

Thông tin tài sản chuyển nhượng Giá trị/đơn vị  
nhận chuyển nhượng 

Vị trí Diện tích 
(m2) 

Giá trị góp vốn 
(vnd) Giá trị Tên đơn vị 

1 Chuyển nhượng Mặt 
bằng NMXM Hà Tu 

Phường 
Hà Tu, 
TP HL, 
QN 

            
46.587,10    13.000.000.000 

Công ty TNHH 
Phúc Xuyên 
(Thanh Sơn, 
UB,QN) 

2 

Bán, thanh lý  tài 
sản trên đất là thiết 
bị, Nhà  cửa kiến 
trúc NMXMLT I; 
kho vật tư không sử 
dụng LT I 

Phường 
Phương 
Nam, 
TPUB 

    15.000.000.000 

Công ty Cổ phần 
Đầu tư Thương 
mại và Dịch vụ 
Hồng Gai (TP Hạ 
Long, Quảng 
Ninh) 

3 
Chuyển nhượng dự 
án Trung tâm 
thương mại Cầu Sến 

Phường 
Phương 
Đông, 
TP UB 

            
30.666,00    10.000.000.000 

Công ty TNHH 
Triệu Vương 
(Kinh Môn, Hải 
Dương) 

4 

Chuyển nhượng, bán 
tài sản trên đất tại 
Trụ sở VP Số 288 
Quang Trung, TPUB 

Phường 
Quang 
Trung, 
TPUB 

752,00   9.900.880.000 

Công ty TNHH 
Tâm Vân Hạ 
Long (Đông 
Triều, Quảng 
Ninh) 

5 

Cho thuê Biển 
quảng cáo Ngã 4 Ao 
cá, Bãi Cháy, Hạ 
Long 

Phường 
Bãi 
Cháy 
TPHL 

126,00   450.000.000 

DNTN quảng cáo 
và Thương mại 
Quang Minh 
(Kinh Môn Hải 
Dương), Thuê 
theo năm. 

6 

Chuyển nhượng 
(bán) vốn góp của 
QNC tại Công ty Cổ 
phần Đầu tư Xây 
dựng Uông Bí 

    3.570.000.000 3.927.000.000 

6 cá nhân hiện 
đang là cổ đông 
của Công ty CP 
Đầu tư Xây dựng 
Uông Bí 

7 

Chuyển nhượng 
(bán) Vốn góp của 
QNC tại Công ty Cổ 
phần Đầu tư Xây 
dựng An Khang 

    2.000.000.000 2.200.000.000 
Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xây dựng 
An Khang 

8 

Chuyển nhượng 
(bán) Vốn góp của 
QNC tại Công ty Cổ 
phần Sản xuất Đông 
Triều 

    2.800.000.000 2.800.000.000 
Bà Đặng Thị 
Phượng (Đông 
Triều, Quảng 
Ninh) 

9 

Chuyển nhượng 
(bán) Vốn góp của 
QNC tại Công ty Cổ 
phần Xí nghiệp than 
Uông Bí 

    15.986.900.000 10.000.000.000 

Thoái vốn 10 tỷ, 
còn lại 5,9 tỷ góp 
vốn 
(Đối tác nhận 
chuyển nhượng: 
Ông Trần Văn 
Viết: Mạo Khê, 
Đông Triều, 
Quảng Ninh) 



 

10 

Chuyển nhượng 
(bán) Vốn góp của 
QNC tại Công ty Cổ 
phần Núi Rùa 

  11.300.000.000   7.910.000.000  
  

Cá nhân nhận 
chuyển nhượng: 
Ông Nguyễn Văn 
Kiên, Số căn cứ 
công dân: 
036065000491, do 
Cục Cảnh sát Đăng 
ký Quản lý LT & 
DLQG về dân cư, 
cấp ngày 
13/10/2015; 
HKTT: Tổ 38 khu 
giãn dân, P. Đại 
Kim, Q. Hoàng 
Mai, Hà Nội. 
Tổng số cổ phần 
còn lại là: 33.900 
cổ phần, tương 
đương 16,14%;  
Mệnh giá: 100.000 
đồng/cổ phần, 
Tổng giá trị: 
3.390.000.000 
đồng. 

Nội dung 5: 
Liên quan đến sử dụng tài sản của Công ty để thế chấp vay vốn ngân hàng 

nhằm tăng cường năng lực tài chính phục vụ hoạt động SXKD của Công ty. 
1. Thống nhất các hoạt động của Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật 

Công ty trong việc đàm phán và sử dụng các tài sản hợp pháp của Công ty chưa thế 
chấp ngân hàng để thông qua các Công ty có liên quan đến thành viên HĐQT hoặc 
các đối tác chiến lược của Công ty để thế chấp ngân hàng vay vốn nhằm phục vụ cho 
hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2018. 

2. Thống nhất tiếp tục ủy quyền và giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành, 
người đại diện theo pháp luật Công ty được phép đàm phán và sử dụng các tài sản 
hợp pháp của Công ty hiện chưa thế chấp ngân hàng để thông qua các Công ty có liên 
quan đến thành viên HĐQT hoặc các đối tác chiến lược của Công ty để thế chấp ngân 
hàng vay vốn nhằm phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2019 và 
các năm tiếp theo. 

Nội dung 6: 

Thống nhất thông qua phương án sử dụng vốn điều chỉnh sau phát hành, đợt phát 
hành tăng vốn Điều lệ từ 251.811.090.000 đồng lên 371.811.090.000 đồng theo Tờ 
trình số: 89/TTr. PAQNC ngày 03/06/2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2017 thông qua, cụ thể: 

1. Phương án đăng ký sử dụng vốn ban đầu: Theo Tờ trình số: 89/TTr. 
PAQNC ngày 03/06/2017 đã được Đại hội đồng cổ đông 2017 thông qua. Số tiền 
phát hành 200 tỷ đồng. Dự kiến Phương án sau phát hành được sử dụng như sau: 

 Phần trả nợ ngân hàng: 
 

STT Đối tượng (Ngân hàng) Số tiền Thời hạn thực hiện 

1 Ngân hàng BIDV - CN Tây 
Nam Quảng Ninh 

46.000.000.000 Quý 3+4/2017 



 

2 Ngân hàng PG bank Quảng 
Ninh 

5.200.000.000 Quý 3+4/2017 

3 Ngân hàng BIDV - CN Hà 
Thành 

8.000.000.000 Quý 3+4/2017 

4 Ngân hàng Quân Đội chi 
nhánh Quảng Ninh 

19.800.000.000 Quý 3+4/2017 

5 Ngân hàng Vietcombank chi 
nhánh Quảng Ninh 

5.000.000.000 Quý 3+4/2017 

6 Ngân hàng NN và PTNT CN 
Bãi Cháy 59.000.000.000 Quý 3+4/2017 

 Tổng cộng 143.000.000.000   

 Phần bổ sung vốn lưu động: 

STT Danh mục Nguyên vật liệu Dự kiến sử dụng vốn 
từ đợt phát hành Thời hạn thực hiện 

1 Nguyên vật liệu chính 30.000.000.000  Quý 3+4/2017 
2 Vật tư sửa chữa 5.000.000.000  Quý 3+4/2017 
3 Nhân công 5.000.000.000  Quý 3+4/2017 
4 Điện năng 10.000.000.000  Quý 3+4/2017 

5 Các khoản chi phí khác 7.000.000.000  Quý 3+4/2017 

 Cộng 57.000.000.000   

2. Phương án sử dụng vốn điều chỉnh sau khi phát hành: (Điều chỉnh so với 
phương án số: 89/TTr. PAQNC ngày 03/06/2017 đã được Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2017 thông qua, cụ thể: 

Do việc huy động vốn không đạt được so với kỳ vọng ban đầu (chỉ huy động 
thành công 120 tỷ so với phương án tăng vốn 200 tỷ, có 07 cổ đông lớn đăng ký tham 
gia góp vốn bổ sung nhưng thực tế chỉ có 04 cổ đông lớn thực góp), do đó, Công ty 
chủ động sử dụng vốn đã huy động cho phù hợp với phương án đã đề xuất. Đối với 
các trường hợp trả gốc ngân hàng có thể gia hạn được, Công ty đã tìm mọi biện pháp 
để gia hạn, giảm thiểu khoản nợ. Tuy nhiên có phát sinh khoản nợ của Ngân hàng An 
Bình và Công ty cổ phần Núi Rùa phát sinh cần phải chi trả ngay. Do đó, Công ty 
chủ động trả nợ theo yêu cầu của bên cho vay nhằm giảm thiểu chi phí lãi phạt, sử 
dụng hiệu quả đòn bẩy tài chính và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đã huy động. 

Việc sử dụng vốn sau phát hành: Đã được kiểm toán bởi Công ty Hãng kiểm 
toán AASC CN Quảng Ninh, Số 290618.001/BCTC.QN ngày 29/06/2018.  

 Phần trả nợ ngân hàng, các cá nhân tổ chức cho vay vốn: 

TT Đối tượng (Ngân hàng) Số tiền Thời hạn 
 thực hiện 

1 Ngân hàng BIDV - CN Tây Nam Quảng Ninh 46.000.000.000 Quý 3+4/2017 

2 Ngân hàng PG bank Quảng Ninh 5.200.000.000 Quý 3+4/2017 

3 Ngân hàng BIDV - CN Hà Thành 8.000.000.000 Quý 3+4/2017 
4 Ngân hàng Quân Đội chi nhánh Quảng Ninh 19.800.000.000 Quý 3+4/2017 
5 Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Ninh 5.000.000.000 Quý 3+4/2017 

6 Ngân hàng NN và PTNT CN Bãi Cháy 59.000.000.000 Quý 3+4/2017 



 

7 Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình - Chi 
nhánh Quảng Ninh 5.000.000.000 Quý 3+4/2017 

8 Trả vay vốn cá nhân, tổ chức khác 12.000.000.000 Quý 3+4/2017 
  Tổng cộng 160.000.000.000   

 Phần bổ sung vốn lưu động: 

STT Danh mục Nguyên vật liệu Dự kiến sử dụng  
vốn từ đợt phát hành 

Thời hạn  
thực hiện 

1 Nguyên vật liệu chính 13.000.000.000 Quý 3+4/2017 
2 Vật tư sửa chữa 5.000.000.000 Quý 3+4/2017 
3 Nhân công 5.000.000.000 Quý 3+4/2017 
4 Điện năng 10.000.000.000 Quý 3+4/2017 
5 Các khoản chi phí khác 7.000.000.000 Quý 3+4/2017 

  Cộng 40.000.000.000   

3. Thống nhất giao Tổng giám đốc hoàn thiện các thủ tục liên quan phương án 
sử dụng vốn điều chỉnh sau phát hành, đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều 
lệ từ 251.811.090.000 đồng lên 371.811.090.000 đồng năm 2017 nói trên theo quy 
định. 
Nội dung 7: 

Thống nhất thông qua các nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty 
Cổ phần KCN Cái Lân – QNC (CLI) tại KCN Cái Lân gồm: 

 I. Thống nhất thông qua các nội dung: 
 1. Văn bản số: 1199/TB-QNC ngày 20/12/2018: Thông báo kết luận cuộc họp 

ngày 01/12/2018 của Tổng giám đốc về việc quản lý, vận hành, khai thác khu công 
nghiệp Cái Lân. 

2. Quyết định số: 1220/QĐ-TCHC ngày 26/12/2018 của Tổng giám đốc QNC 
về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác, đầu tư KCN Cái 
Lân từ Ban quản lý KCN và Đầu tư hạ tầng thuộc QNC sang Công ty Cổ phần KCN 
Cái Lân – QNC. 

3. Quyết định số: 1221/QĐ-TCHC ngày 26/12/2018 của Tổng giám đốc QNC 
về việc điều chuyển CNCNV từ Ban quản lý KCN và Đầu tư hạ tầng thuộc QNC 
sang Công ty Cổ phần KCN Cái Lân – QNC 

4. Biên bản số: 1218/QNC/BBBG-KCN ngày 26/12/2018 về việc bàn giao 
KCN Cái Lân giai đoạn 1 và các hợp đồng đang thực hiện tại dự án KCN Cái Lân mở 
rộng, bãi đỗ xe KCN Cái Lân và cảng Cái Lân giữa QNC và CLI. 

II. Thống nhất phê duyệt kết quả định giá tài sản KCN Cái Lân giai đoạn 
1 và các khoản chi phí đã đầu tư tại KCN Cái Lân và việc góp vốn của Công ty 
Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) tại Công ty Cổ phần KCN 
Cái Lân (CLI) gồm các nội dung sau: 

1. Xác định giá trị tài sản cố định hiện có KCN Cái Lân giai đoạn I và các chi 
phí đã đầu tư các dự án tại KCN Cái Lân cụ thể: 

TT TÊN TÀI SẢN/CHI PHÍ ĐÃ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ 

1 Tài sản cố định (giai đoạn 1) 49.753.326.900 đồng 

2 Chi phí đã đầu tư Dự án KCN mở rộng và Bãi đỗ 
xe KCN 1.246.673.100 đồng 

 Cộng 51.000.000.000 đồng 

   (Bằng chữ: Năm mươi mốt tỷ đồng chẵn) 



 

2. Thống nhất thông qua việc góp vốn của QNC tại CLI: 
2.1. Giá trị góp vốn của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 

(QNC) tại Công ty Cổ phần KCN Cái Lân – QNC (CLI) là: 51.000.000.000 đồng 
(Năm mươi mốt tỷ đồng chẵn) trên cơ sở kết quả định giá tài sản KCN Cái Lân giai 
đoạn 1 và các khoản chi phí đã đầu tư tại KCN Cái Lân. 

2.2. Điều kiện để QNC bàn giao góp vốn bằng tài sản (51.000.000.000 đồng) 
cho CLI sau khi đã được chấp thuận của Ngân hàng BIDV CN Tây Nam và Ngân 
hàng VCB Chi nhánh Quảng Ninh về việc có phương án xử lý các tài sản đang thế 
chấp tại các ngân hàng này.  

- Ngân hàng BIDV CN Tây Nam QN: QNC đang thế chấp: HM san nền, toàn 
bộ hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước, cây xanh, trạm và hệ thống xử lý nước 
thải, hệ thống thoát nước mưa, cổng tường rào, tài sản vô hình (chi phí đầu tư, thâm 
định thiết kế, GPMB) và quyền thu cho thuê đất. 

- Ngân hàng VCB Chi nhánh Quảng Ninh: QNC đang thế chấp Nhà điều hành 
KCN Cái Lân. 
         2.3. Điều kiện đi kèm việc góp vốn của QNC tại CLI. 

 Ngoài việc góp vốn bằng tài sản hiện có, chi phí đã đầu tư dự án KCN Cái 
Lân mở rộng và dự án Bãi đỗ xe KCN là 51 (năm mươi mốt) tỷ đồng, bên nhận vốn 
góp (CLI) cam kết thực hiện: 

- Nhận bàn giao đầy đủ các hạng mục tài sản KCN Cái Lân giai đoạn I, công 
việc, nhiệm vụ, hồ sơ thủ tục và các vấn đề liên quan đến KCN Cái Lân theo nội 
dung của Biên bản bàn giao Số 1218/BBBG-KCN ngày 26/12/2018 và hạch toán 
tăng tài sản và giá trị góp vốn của QNC đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

- Khai thác, quản lý và vận hành các hoạt động tại KCN có hiệu quả, không gây 
thất thoát tiền vốn của QNC nói riêng và của các cổ đông khác nói chung, minh bạch 
trong quản lý điều hành, đảm bảo đúng quy định tài chính và pháp luật của Nhà nước. 

- Kế thừa, tiếp tục thực hiện và chịu trách nhiệm toàn bộ các công việc mà QNC 
đang thực hiện tại Khu công nghiệp Cái Lân, bao gồm cả giai đoạn I và II; Dự án Bãi 
đỗ xe KCN và cảng Cái Lân. 

- Có nghĩa vụ và trách nhiệm tài chính trong việc quản lý vận hành và khai thác 
KCN Cái Lân giai đoạn I, Dự án Khu công nghiệp Cái Lân quy mô 285 ha, Dự án 
Bãi đỗ xe phục vụ Khu công nghiệp Cái Lân và Cảng Cái Lân từ ngày 01/01/2019.  

- Các khoản nộp ngân sách từ thời điểm 01/01/2019 trở về trước, QNC chịu 
trách nhiệm nộp, nếu ủy quyền cho CLI nộp thì CLI sẽ quyết toán lại giá trị đó với 
QNC. 

- Để đảm bảo hoạt động tài chính của QNC, CLI chấp thuận ủy quyền cho QNC 
được sử dụng tài sản (bao gồm Tài sản cố định hiện QNC đang thế chấp tại Ngân 
hàng BIDV chi nhánh Tây Nam QN, Ngân hàng VCB CN QN, quyền thu tiền thuê 
đất (36 hợp đồng) giai đoạn I, Giấy chứng nhận QSD đất liên quan đến giai đoạn I) 
thế chấp tại ngân hàng đến hết năm 2021. QNC chịu trách nhiệm pháp lý về việc thế 
chấp này. 

- CLI chấp thuận việc QNC đã thu hết các hợp đồng thuê hạ tầng kỹ thuật Khu 
công nghiệp Cái Lân đối với hợp đồng trả 1 lần, hợp đồng trả 20 năm, hợp đồng trả 
10 năm, hợp đồng trả 5 năm... và tiếp nhận các nghĩa vụ của các đồng này, đồng thời 
được quyền thu khi đến hạn chu kỳ thanh toán tiếp theo. 

- CLI chấp thuận việc QNC đã thu các hợp đồng thuê đất có chu kỳ thanh toán 1 
năm/lần đã được QNC thanh toán đến hết 31/08/2018 (thanh toán cho kỳ năm 2019), 
sau thời gian này CLI được quyền thu theo quy định. 



 

3. Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký Quyết 
định phê duyệt giá trị tài sản tại KCN Cái Lân giai đoạn I và các chi phí đã đầu tư các 
dự án tại KCN Cái Lân; Quyết định góp vốn của QNC tại CLI và các thủ tục liên 
quan đến giá trị tài sản và góp vốn của QNC tại CLI theo quy định của Công ty và 
pháp luật hiện hành. 
Nội dung 8: 

Thống nhất triển khai đầu tư các Dự án phục vụ hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty gồm: 

1. Thống nhất triển khai Dự án Đầu tư xây dựng bổ sung dây chuyền đồng nhất 
than – Nhà máy xi măng Lam Thạch 2 thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa 
Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) và Công ty Cổ phần 
Tâm Vân Hạ Long. 

2. Thống nhất đầu tư Dự án Nhà máy bao bì Xi măng QNC tại Khu Hợp 
Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, 

3. Thống nhất triển khai Dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng Lam Thạch. 
4. Thống nhất triển khai đầu tư, nâng cấp cải tạo trụ sở văn phòng (gồm Trụ sở 

Nhà 3 tầng, Nhà 2 tầng điều khiển trung tâm, khu nhà ăn ca và các khu vực cơ sở hạ 
tầng liên quan. 

Thống nhất việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành ký 
hợp đồng hợp tác kinh doanh Dự án Đầu tư xây dựng bổ sung dây chuyền đồng 
nhất than – Nhà máy xi măng Lam Thạch 2 giữa QNC và Công ty Cổ phần Tâm 
Vân Hạ Long; hoàn thiện các thủ tục và tổ chức triển khai thực hiện đầu tư Dự án 
Nhà máy bao bì Xi măng QNC, dự án đầu tư Xây dựng mở rộng cảng Lam Thạch  
và đầu tư, nâng cấp cải tạo trụ sở văn phòng (gồm Trụ sở Nhà 3 tầng, Nhà 2 tầng 
điều khiển trung tâm, khu nhà ăn ca và các khu vực cơ sở hạ tầng liên quan theo 
quy định. 
Nội dung 9:  

Thống nhất thông qua phương án và các giải pháp về việc quản lý, khai 
thác than, đá, quản lý, đầu tư, kinh doanh dự án hạ tầng …. cụ thể: 
   1. Đối với lĩnh vực quản lý, khai thác than (Công ty CP Xí nghiệp than Uông Bí):  

1.1. Giao Công ty Cổ phần Xí nghiệp than Uông Bí: Có trách nhiệm hoàn thiện 
các thủ tục pháp lý, liên quan đến điều chỉnh trữ lượng và điều chỉnh Giấy phép, theo 
quy định, trường hợp không thực hiện, đơn vị và cá nhân có liên quan hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước pháp luật. 

1.2. Giao cho Ban điều hành Công ty QNC phối hợp với Công ty Cổ phần Xí 
nghiệp than Uông Bí có trách nhiệm rà soát, hoàn thiện lại hồ sơ, thủ tục pháp lý, 
triển khai các giải pháp, phương án xử lý, giải quyết dứt các tồn tại, vướng mắc liên 
quan trong quá trình quản lý, khai thác, tiêu thụ than theo quy định. 
    2. Đối với lĩnh vực sản xuất, khai thác đá (Công ty Cổ phần Núi Rùa): 

Thống nhất ủy quyền và giao cho HĐQT, Ban điều hành và Người đại diện 
quản lý vốn của QNC tại Công ty NRC triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 
số: 09/NQ-HĐQT ngày 14/03/2019 của Hội đồng quản trị QNC. 
      3. Đối với lĩnh vực quản lý, đầu tư, kinh doanh các dự án hạ tầng: 

Căn cứ tình hình và thực trạng của từng dự án bao gồm các dự án đang thực 
hiện, các dự án bị thu hồi, các dự án hoàn nguyên tại khu vực Cẩm Phả, Hạ Long, 
Uông Bí: Ủy quyền và giao Ban điều hành: 



 

3.1. Chủ động tổ chức triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm rà soát, hoàn 
thiện thủ tục pháp lý và giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc của từng dự án. 

3.2. Chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện các phương án như: hợp tác đầu 
tư, quản lý kinh doanh, bán, chuyển nhượng dự án… nhằm thu hồi vốn cho Công ty. 
      4. Liên quan hệ thống lưới điện trung thế 22kv KCN Cái Lân là tài sản của 
QNC bàn giao không đúng trình tự quy định cho Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ 
Năng lượng Hạ Long từ ngày 25/10/2016.  

4.1. Thống nhất thu hồi lại hệ thống lưới điện trung thế 22kv KCN Cái Lân. 
4.2. Thống nhất hủy bỏ biên bản bàn giao và các văn bản liên quan đến việc 

bàn giao hệ thống lưới điện trung thế 22kv KCN Cái Lân (là tài sản của QNC đã thực 
hiện bàn giao không đúng trình tự, quy định của Công ty và pháp luật cho Công ty 
Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Năng lượng Hạ Long). 

4.3. Thống nhất ủy quyền và giao HĐQT, Ban điều hành QNC và Ban Giám 
đốc Công ty CLI: Triển khai thực hiện việc thu hồi lại hệ thống lưới điện trung thế 
22kv KCN Cái Lân, phối hợp cơ quan chức năng xem xét xử lý theo quy định. 

5. Liên quan phương án xử lý khắc phục âm kho than. 
Thống nhất giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành yêu cầu các cá nhân liên 

quan thực hiện theo cam kết, thời gian thực hiện hoàn thành trước 30/06/2019, trường 
hợp đến hết thời gian đó, các cá nhân không thực hiện, thống nhất ủy quyền và giao 
Ban điều hành phối hợp với cơ quan chức năng xem xét xử lý theo quy định. 

Nội dung 10: 
Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 gồm: 

 Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính: 

TT CÁC CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH 
I. Các chỉ tiêu SL XSKD      
1 Nung Clinker Tấn 872.040 
2 Nghiền xi măng các loại Tấn 875.900 
3 Tiêu thụ sản phẩm Clinker + Xi măng các loại Tấn 1.143.900 
* Tiêu thụ xi măng các loại   735.900 
 + Tiêu thụ xi măng PC40 xuất khẩu Tấn 30.000 
 + Tiêu thụ xi măng PCB40 xuất khẩu Tấn 258.000 
 + Tiêu thụ xi măng PCB30 xuất khẩu Tấn 108.000 
 + Tiêu thụ xi măng PCB40 nội địa Tấn 164.500 
 + Tiêu thụ xi măng PCB30 nội địa Tấn 175.400 
* Tiêu thụ Clinker Tấn 268.000 
* Gia công xi măng rời Tấn 140.000 
 + Tiêu thụ xi măng PCB30  Gia công Tấn 98.750 
 + Tiêu thụ xi măng PCB40 Gia công Tấn 41.250 
4 Sản xuất đá các loại cấp vào Nhà máy Tấn 1.268.557 
5 Khai thác than (thầu khai thác Vàng Danh) Tấn 205.000 
II. Các chỉ tiêu giá trị năm 2019     
A Tổng doanh thu toàn công ty   1.511.437.000.000 
1 Doanh thu hoạt động SX XM và Clinker đ 906.187.000.000 



 

1.1 Doanh thu bán Clinker đ 192.424.000.000 
1.2 Doanh thu bán xi măng các loại đ 613.250.000.000 
 + Xi măng PC40 đ 25.732.000.000 
 + Xi măng PCB40 xuất khẩu đ 200.185.000.000 
 + Xi măng PCB30 xuất khẩu đ 76.925.000.000 
 + Xi măng PCB40 nội địa đ 157.172.000.000 
 + Xi măng PCB30 nội địa đ 153.236.000.000 
1.3 Doanh thu gia công xi măng  đ 100.513.000.000 
 -  Xi măng PCB30  Gia công đ 70.607.000.000 
 -  Xi măng PCB40 Gia công đ 29.906.000.000 
2 Doanh thu hoạt động thương mại đ 350.000.000.000 
 -  Mua bán xi măng và Clinker đ 200.000.000.000 
 -  Mua bán nguyên vật liệu, dịch vụ các loại loại đ 150.000.000.000 
3 Doanh thu thầu khai thác than đ 215.250.000.000 
4 Doanh thu Kinh doanh hạ tầng đ 10.000.000.000 
5 Doanh thu hoạt động khác đ 30.000.000.000 
B Nộp ngân sách đ 50.000.000.000 
C Lương bình quân đ 8.000.000 
D Lợi nhuận SXKD trước thuế đ 2.650.000.000 

  Một số nhiệm vụ khác: 
1. Tiếp tục tập trung đổi mới mô hình quản trị Công ty; 
2. Triển khai phát hành cổ phiếu nâng vốn điều lệ 
3. Tập trung mọi nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ đối 

với hoạt động sản xuất Xi măng, tăng sản lượng, ổn định chất lượng, tiết giảm chi 
phí, hạ giá thành sản phẩm.  

5. Rà soát bố trí sắp xếp lại bộ máy tổ chức cho phù hợp với yêu cầu SXKD. 
6. Đẩy mạnh công tác tiêu thụ, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nội địa, 

chú trọng thị trường xi măng xuất khẩu, nâng tỷ lệ tiêu thụ xi măng đạt trên 80%. 
7. Giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc của các dự án hạ tầng (tại Cẩm 

Phả, Hạ Long và khu vực Uông Bí). 
8. Tập trung triển khai công tác đầu tư, quản lý, vận hành, khai thác đối với 

Khu công nghiệp Cái Lân (bao gồm giai đoạn 1 và giai đoạn mở rộng) đảm bảo tiến 
độ, hiệu quả theo Quyết định của UBND tỉnh. 

9. Đối với lĩnh vực sản xuất khai thác đá: Hoàn thiện thủ tục pháp lý, tập trung 
sản xuất khai thác đá cung ứng cho sản xuất xi măng, bên cạnh tuân thủ tốt các quy 
định bảo vệ môi trường và an toàn trong sản xuất. 

 Nhiệm vụ khác: 
1. Triển khai các giải pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, tăng tính cạnh tranh 

của sản phẩm, chú trọng công tác phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến công 
nghệ nhằm tăng năng suất, ổn định chất lượng sản phẩm. 

2. Tập trung đồng bộ, linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành quản lý, rà 
soát bố trí sắp xếp, cơ cấu tổ chức, phân công phân nhiệm phù hợp với trình độ 
chuyên môn và tính chất công việc, chú trọng công tác đào tạo và đạo tạo lại nhằm 
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 



 

3. Xây dựng và triển khai các biện pháp quản lý và sử dụng thiết bị máy móc, 
dây chuyền sản xuất, kỹ thuật công nghệ phù hợp. Rà soát, điều chỉnh áp dụng các 
định mức chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp và kịp thời, sát với tình hình thực tế, đảm 
bảo hiệu quả kinh tế cao nhất. 

4. Tìm kiếm lựa chọn, cung ứng và quản lý tốt nguyên nhiên liệu, vật tư đầu 
vào đưa tiêu chí tiết kiệm vật tư nguyên nhiên liệu, năng lượng trong sản xuất lên 
hàng đầu, nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả, giảm chi phí trên từng 
công đoạn từ cung ứng, sản xuất, lưu thông đến tiêu thụ. Bảo đảm chất lượng sản 
phẩm, chú trọng công tác tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là xuất khẩu xi măng và clinke. 

5. Nâng cao hiệu quả ở các lĩnh vực trọng tâm như: Xi măng,Than; Đá, đầu tư 
kinh doanh dự án hạ tầng … 

6. Tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện của các cấp chính quyền và 
các Sở ban ngành, tăng cường công tác phối kết hợp giữa chuyên môn với các tổ 
chức đoàn thể và các phòng ban đơn vị trong Công ty. 

7. Chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động, công tác môi trường, công tác 
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn hệ thống ISO. Thực hiện tốt công tác quản lý và 
sử dụng và bảo vệ tài nguyên, than, đá, sét… một cách có hiệu quả. 

8. Cập nhật và vận dụng kịp thời các cơ chế chính sách, chế độ của Nhà nước 
trên các mặt công tác, từ đó có những giải pháp phù hợp, đem lại hiệu quả cao nhất. 
Nội dung 11:  
      Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty 
TNHH Hãng kiểm toán AASC ký ngày 11/04/2019 gồm Báo cáo tài chính riêng số: 
110419.001/BCTC.KT5, Báo cáo tài chính hợp nhất số 110419.002/BCTC.KT5 và 
Văn bản số: 130519.003/CV.KT5 ngày 13/05/2019 về việc đính chính lại báo cáo 
kiểm toán về BCTC riêng QNC năm 2018. 
Nội dung 12:  

Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2018: 
Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Công ty dự kiến chi trả thù 

lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ 1,5% lợi nhuận 
sau thuế, tuy nhiên nhằm 2018 lợi nhuận đạt thấp nên năm 2018 không thực hiện chi 
trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty. 

Nội dung 13:  
Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty (tăng 
thêm 250 tỷ đồng) (kèm theo tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 
số: 15/TTr-PAQNC, ngày 20/05/2019). 
Nội dung 14:  
Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Xi 
măng và Xây dựng Quảng Ninh lên mức 49%. 
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục với cơ quan quản lý Nhà nước 
để nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 49% theo quy định. 
Nội dung 15:  
Thống nhất thông qua ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành 
Công ty thực hiện việc sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty, thay đổi Giấy đăng ký 
kinh doanh, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành tăng vốn và các 



 

thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật và điều lệ, quy định hiện hành 
của Công ty. 
Nội dung 16:  

Thống nhất chuyển nhượng (bán) toàn bộ vốn góp và bán thanh lý toàn bộ tài 
sản hiện có của QNC tại Công ty Cổ phần Thương mại Sông Sinh. 

Thống nhất ủy quyền và giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành: Định giá tài 
sản, lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng và tổ chức chuyển nhượng cổ phần và 
thanh lý tài sản theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông 
gần nhất. 

Nội dung 17:  
Thống nhất cơ cấu lại số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 

Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 -2020 với số lượng là: 5 (năm) 
thành viên (giảm 3 thành viên so với hiện tại). 

Nội dung 18:  
Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty 

nhiệm kỳ 2015 -2020 và miễn nhiệm các chức vụ quản lý Công ty, do các cá nhân có 
đơn xin thôi gồm các Ông/Bà có tên sau đây: 

1. Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, miễn nhiệm thành 
viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020 và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám 
đốc Công ty của Bà: Đào Thị Đầm. 

2. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020 của 
Ông. Nguyễn Xuân Quế. 

2. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020 của 
Ông. Nguyễn Trường Giang. 
Nội dung 19:  

Thống nhất thông qua việc chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) Trụ 
sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu – Hoàn Kiếm - Hà Nội – Việt Nam là đơn vị kiểm toán 
cho Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh năm 
2019. 
Nội dung 20:  

Thống nhất thông qua việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị và Ban 
điều hành thực hiện: 

1. Tiếp tục chủ động rà soát, đánh giá toàn bộ các nguồn lực tài sản, tài 
nguyên, khoáng sản, dự án cơ sở hạ tầng …của Công ty, vốn góp, các khoản đầu tư 
của QNC tại các công ty con, công ty liên kết, quyết định triển khai các phương án 
như đầu tư, bán, thanh lý, chuyển nhượng, hợp tác kinh doanh, cho thuê, chuyển 
nhượng (thoái vốn) tại các công ty con, công ty liên kết ….  nhằm tăng cường tài 
chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty 
và thực hiện báo cáo kết quả tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. 

2. Thực hiện kiện toàn, bố trí, sắp xếp (miễn nhiệm/bổ nhiệm) lại bộ máy tổ 
chức và nhân sự các cấp (từ Ban Tổng giám đốc trở xuống) đảm bảo tinh gọn, hiệu 
quả, phù hợp với mô hình và yêu cầu sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty. 
Nội dung 21:  

Thống nhất thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty 
năm 2019, không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế. 



 

Nội dung 22: 
Thống nhất thông qua phương án giải quyết tài sản thế chấp vay vốn tại BIDV 

CN Hà Thành theo Hợp đồng ủy quyền cho vay lại Nguồn vốn NIB (Ngân hàng đầu 
tư Bắc Âu) giữa Bộ tài chính và Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam ngày 
21/09/2004 tài trợ cho: Dự án đầu tư mở rộng nhà máy xi măng Lam Thạch do QNC 
làm chủ đầu tư được khởi công xây dựng ngày 19/5/2004 tại Phường Phương Nam – 
TP Uông Bí – tỉnh Quảng Ninh.   

 Theo hợp đồng vay vốn ban đầu, tài sản được tài trợ cho dự án bao gồm: 
- Phần xây dựng: 2.100.000,00 USD 
- Phần thiết bị và vật tư máy khoan: 5.999.904,00 USD. 

 Thực trạng tài sản thế chấp tính đến thời điểm này: 
- Phần xây dựng: hiện tất cả tài sản được tài trợ bằng nguồn vốn NIB vẫn đang 

được sử dụng bình thường trong dây chuyền sản xuất xi măng, clinker. 
- Phần thiết bị: trong số tài sản đã vay vốn từ nguồn NIB, thực trạng như sau: 

Số 
T
T 

CT N/T/N Nội dung Số tiền 
(USD) 

Tổng Thanh 
toán (VNĐ) 

Đơn vị sử dụng hiện nay 31/03/2019 

Ghi chú 
Đã cho 

thuê 

Đã bán dưới 
dạng HĐ 
chuyển 
nhượng 

TS tại cty, 
giá trị SS 

còn lại 
(VNĐ) 

1 HS... T12/2005 

Máy khoan 
Tamrock 
1100 số 5 
xuất xứ 
Phần Lan 
gói thầu 03-
1, HĐ 
23/2005; 

     332.000  5.278.800.000   
Công ty cổ 
phần cơ giới 
Phương Đông 

  
Hiện kiểm 
tra không 
còn 

2 HS... 20/07/2005 

3 máy 
khoan 
tamrock 
thuê tc hđ 
108/2002,6
3/2003,86/2
004, dây 
truyền 
nghiền sàng 
đá sanvik; 
dụng cụ vt 
thay thế của 
sanvik gói 
thầu 03-1 

  1.625.667  25.796.083.956   

Công ty cổ 
phần cơ giới 
Phương Đông 
(02 máy khoan 
tamrock) 

Máy khoan 
Tamrock số 
2 (01 máy) 

Hiện còn 
01 máy số 
2 tại QNC, 
hỏng, 
không sd 
được 

                Dây truyền 
đá Sandvik 

Dây truyền 
đá vẫn sử 
dụng bình 
thường 

3 HĐ01-05 16/08/2005 

20 xe tải 
volvo 
16m3 sx 
thuỵ điển 
gói thầu 
03-2 

  2.663.600  42.351.240.000 

Cty CP 
Cơ Giới  
Xây 
Dựng 
Hoàng 
Sơn (11 
xe)             

    

11 Xe 
volvo đơn 
vị thuê đã 
bán, kiểm 
kê không 
còn  

            
  

Công ty cổ 
phần cơ giới 
Phương Đông 
(02 xe) 

    

            

Công ty 
cổ phần 
Phương 
Nam (07 
xe) 

    

07 Xe 
volvo đơn 
vị thuê đã 
bán, kiểm 
kê không 
còn  



 

4 HĐ10/05 12/10/2005 

Ba (03) máy 
xúc đào thuỷ 
lực bánh xích 
volvo 
Ec460BLC 
gói thầu 03-3 

     630.000  10.017.000.000 

Công ty 
cổ phần 
Phương 
Nam (01 
máy) 

    
01 máy xúc  
kiểm kê  
vẫn còn 

            

Cty CP 
Cơ Giới  
Xây 
Dựng 
Hoàng 
Sơn (01 
máy             

    

01 máy xúc 
đơn vị thuê 
đã bán, 
kiểm kê 
không còn  

                

Máy xúc đào 
thuỷ lực 
bánh xích 
volvo 
BLC460(CT 
SAO KIM) 
11609                                   

Máy hỏng, 
không sử 
dụng được 

5 PNK37 19/1/2006 

Vật tư máy 
khoan (cần, 
búa, mũi 
khoan) 

     748.637  4.890.517.600     
  Cần khoan 
GT 7610-
1137-20                     

Hiện trong 
kho Cty 

6 PNK30 28/2/2006 
Vật tư máy 
khoan (cần 
khoan) 

  113.137.875     
  Chuôi búa 
7600 - 6014 
-02                     

Hiện trong 
kho Cty 

7 PNK40 31/3/2006 

Vật tư máy 
khoan (cần, 
búa, mũi 
khoan) 

  6.700.823.209     
  Mũi khoan 
7518 - 5927- 
S45                    

Hiện trong 
kho Cty 

8 PNK42 05/10/2006 

Vật tư máy 
khoan (bầu 
lọc dầu, lọc 
nhiên liệu) 

  782.543.685     
  Mũi khoan 
7518 -5927- 
S55                     

Hiện trong 
kho Cty 

9 PNK51 31/05/2006 

Nhập bổ 
sung 0,9% 
cho lô hàng 
vật tư máy 
khoan 

  94.586.791       Hiện trong 
kho Cty 

10 PNK09 30/6/2006 

Nhập bổ 
sung giá 
cho lô hàng 
vật tư máy 
khoan 

  92.272.935       Hiện trong 
kho Cty 

      Cộng   5.999.904  96.117.006.051       

- Trong số tài sản trên: 
+ QNC đã bán năm 2015 : 02 xe volvo, 03 máy khoan cho Công ty cổ phần cơ 

giới Phương Đông; 
+ QNC đã ký hợp đồng cho thuê lại: 18 xe volvo, 02 máy xúc Volvo PLC460 

năm 2006. Nhưng đến nay, đơn vị nhận thuê đã bán 18 xe ô tô volvo, 01 máy xúc 
PLC 460, hiện kiểm tra chỉ còn 01 máy xúc PLC. 

+ Tài sản hiện còn tại QNC: Dây truyền đá Sandvik, 01 máy khoan số 02, 01 
máy xúc PLC (11609) và lô vật tư máy khoan. 

Thống nhất ủy quyền, giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty 
triển khai thực hiện: 

1. Hạch toán giảm giá trị tài tài sản nguồn vốn NIB do kiểm kê không còn (các 
tài sản mà đơn vị nhận thuê đã bán) gồm: 18 xe ô tô volvo, 01 máy xúc PLC 460. 

2. Giá trị sổ sách (nguyên giá và khấu hao): căn cứ tại thời điểm hạch toán. 
3. Xác định và làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức đang thuê tài sản 

thuộc nguồn vốn NIB nói trên. 
4. Làm việc các tổ chức tín dụng đang nhận thế chấp các tài sản hình thành từ 

nguồn vốn NIB và các cơ quan chức năng chủ quản (Hải quan, Thuế…) để thống 
nhất phương án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

 
 
 



 

Nội dung 23:  
Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty và Ban 

điều hành thay mặt Đại hội đồng Cổ đông toàn quyền quyết định và thực hiện một số 
nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông trong thời gian giữa hai 
kỳ Đại hội thường niên nhằm đáp ứng kịp thời cho hoạt động kinh doanh của Công ty 
(các nội dung thực hiện sẽ được báo cáo trong kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất). 

Xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông thương niên năm 2019 . 
 


