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II. Hội đồng quản trị 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị và các cuộc họp liên quan 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầu 

Số buổi họp và lấy 

ý kiến của HĐQT 

tham dự 
Tỷ lệ 

tham dự 

họp/ 

Cho ý 

kiến 

Lý do 

không 

tham dự 

họp 
Họp 

thường kỳ 

và đột xuất 

Lấy ý 

kiến 

bằng 

văn bản 

1.  Ông Nguyễn Trần Toàn CT.HĐQT 

- 17/05/2021 (bầu lại 

CT.HĐQT). 

- 19/12/2010 (bầu 

CT.HĐQT lần đầu). 

3/3 2/2 100%  

2.  Ông Dương Hùng Văn TV.HĐQT 

- 16/04/2021 (bầu lại 

TV HĐQT). 

- 19/12/2010 (bầu TV 

HĐQT lần đầu). 

3/3 2/2 100%  

3.  Ông Phạm Văn Hùng 
TV. HĐQT/ 

GĐCT 

- 15/04/2022 (bầu lại 

TV HĐQT). 

- 04/04/2012 (bầu TV 

HĐQT  lần đầu) 

- 20/9/2016 (bổ 

nhiệm lại GĐ) 

- 09/01/2012 (bổ 

nhiệm GĐ lần đầu) 

3/3 2/2 100% 

 

(chi tiết truy cập www.ptscquangngai.com.vn) 

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

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã thực hiện việc 

giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Giám đốc theo đúng chức 

năng, thẩm quyền, phù hợp quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau: 

- Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, các 

cán bộ quản lý của Công ty qua các cuộc họp (trực tiếp/trực tuyến), các buổi làm việc trực 

tiếp, trao đổi, chỉ đạo của HĐQT với Công ty và hệ thống các báo cáo (Báo cáo tài chính, Báo 

cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, các báo cáo kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả sản 

xuất kinh doanh của Công ty);  

- Hội đồng quản trị Công ty tổ chức làm việc trực tiếp theo chuyên đề, dự án quan 

trọng và những vấn đề mà HĐQT xét thấy cần thiết với Người có thẩm quyền của Công ty để 

kịp thời đưa ra chỉ đạo các vấn đề thuộc thẩm quyền, nhằm đảm bảo tất cả các hoạt động trong 

toàn Công ty tuân thủ pháp luật, Nghị quyết cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã 

ban hành.  

- Để tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết 

liệt chỉ đạo: Ban Giám đốc, các Bộ phận liên quan trong Công ty thường xuyên rà soát, xây 

dựng, hoàn thiện hệ thống các quy định phù hợp với quy định của Nhà nước, quản trị doanh 

nghiệp và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  

3. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

Công ty chưa thành lập các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, hiện nay có 01 Nhân sự 

thuộc Tổ Đào tạo đang kiêm nhiệm và có trách nhiệm giúp việc cho Hội đồng quản trị Công 

http://www.ptscquangngai.com.vn/



















