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Kính gửi: - ủy  ban Chứng khoán Nhà nưửc
- Sfr Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ly cổ phần đầu tư cảng Cái Lân
- Địa chi trụ sở chính: số 01, đường Cái Lân, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long, Q.ninh
- Điện thoại: 0203.3512866/3512868; Fax: 0203.3512899;
- Email: mfo@caflanportmvest.com.vn
- Vốn điều lệ: 365.050.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có)ĩ CPI

L Đại Hội đồng cể đông thường niên năm 2020
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 27 thảng 6 năm 2020
- Địa điểm: Hội trường Công tỵ cổ phần Cảng Quảng ninh, số 01 đường Gái Lân, Phường 
Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng ninh.
- Nghị quyết số: 01/NQ-NQĐHCĐ ngày 27/6/2020
Nghị quyấ Đại hội đồng cồ đông thường niên năm 2020 đã thông qua các nội dung:

1) Báo cáo kết quả ho^động sản xuất Vinh doanh năm 2019, kế hoạch hoạt động 
SXKD năm 2020;

2) Đáo cáo kết quả hoạt động năm 20Ỉ9 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội 
đồng quản trị;

3) Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020;
4) Đáo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
5) Nội dung chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản 

trị năm 2020;
6) ủy  quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đom vị kỉểm toán Báo cáo tài chính năm 

2020;
n . Hoạt động của Hội đồng quản trị:
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buỗi họp 
tham dự Tỹlệ

Lỷ do không 
tham dự

1 Ông Lê Quang Trung Chủ tịch 4/4 100%
2 Ông Bùi Quang Đạo P.Chủ tịch 3/4 75% Đi công tác, ủy
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quyện cho Ong Lê 
Quang Trung

3 Ông Phạm Vãn Toàn ủy viên 4/4 100%

4 Ông Thấm Hồng Sơn ủy viên 0/4 0%
Đi công tác, ủy 
quyền cho ống 
Phạm Văn Toàn •

5 Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt ủ y  viên 4/4 100%

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị công ty tó chức họp 04 ỉần:
1) Cuộc họp HĐQT ngày 25/02/2020;
2) Cuộc họp HĐQT ngày 11/6/2020;
3) Cuộc họp HĐQT ngày 01/9/2020;
4) Cuộc họp HĐQT ngày 12/i 1/2020;

Nội dung các cuộc họp đều được ghi thành biên bản và ban hành các Nghị quyết, 
Quyết định mà Hội đồng quản trị đã thông qua tại cuộc họp. .

- Tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản: 08 lần về các 
vấn đề cần lấy ý kiến của Hội đồng quản trị để thông qua.

2. Hoạt động giảm sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức nâng nhiệm vụ đỉều hành sản xuất 
kinh doanh, báo cáo kịp thời các nội đung đề nghị và trình Hội đồng quản trị công ty 
xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản 
trị.

- Báo cáo thực hiện tình hỉnh sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ly, 
được Tổng giám đốc Công tg báo cáo trong các cuộc họp Hội đồng quản trị.

- Tổ chức triển khai đúng quy định về chế độ vói người lao động ừong công ty , 
như: BHXH, BHYT, BHTN.. .trả lương cho người lao động theo quy chế lương.

- Thực hiện nghiêm túc các chính sách, pháp ỉuật của Nhà nước cũng như các quy 
chế nộỉ bộ của Công lỵ.

r a . Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quăn trị đã ban hành trong năm 2020

Stt Sổ Nghị quyểt/QĐ Ngày,
tháng Nội dung Nghị quyếưQĐ

I Nghị quyết

1 01/NQ-HĐQT 25/02/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 
2020

2 02 /NQ-HĐQT 25/02/2020 Cốc nội dung tại phiên họp HDQT ngày 25/02/2020

3 03/NQ-HĐQT 26/3/2020 Hoãn tổ chúc Đại hội đồng cỗ đông thường niên 2020 
(dự kiến 18.4.2020) đo dịch Covid
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4 04/NQ-HĐQT 11/5/2020 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 
(27/6/2020)

5 05/NQ-HĐQT 11/6/2020 . Phê duyệt các chi tiêu kế hoạch năm 2020 của CICT
6 06/NQ-HĐQT 11/6/2020 Phê duyệt chủ trương thanh lý vả đầu tư tài sản
7 07/NQ-HĐQT 03/7/2020 Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

8 08/NQ-HĐQT 03/8/2020 v ề  công tác nhân sự tại Côn g ty TNHH cảng công 
ten nơ quốc tế Cái Lân

9 09/NQ-HĐQT 10/8/2020 Phê duyệt quỹ tiền lương TH 2019 và KH quỹ tiền 
lương năm 2020 của CPI

10 10/NQ-HĐQT 25/12/2020 Ký hợp đồng nấm 2021 với những đơn vị có liên quan
11 Quyết định

1 01/QĐ-HĐQT 20/03/2020 Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị 
CPI

2 02/QĐ-HĐQT 30/03/2020 Ban hành hệ thống BSC-KPI năm 2020

3 03/QĐ- HĐQT 11/6/2020 Thay đổi nhân sự tổ công tác theo dõi, hỗ trợ, giám 
sát NDDPV CPI tại CICT

4 04/QĐ-H ĐQT 12/11/2020 Ban hành quy chế lương

IV. Hoạt động của Ban kiểm soát
1. Thành viên Ban kiểm soát
Các thành viên Ban kiềm soát tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt Thành viên BKS Chức vụ Số buỗỉ họp 
tham dự Tỷ lệ Lý do không 

th&mdự

1 Bà Vũ Thị Thanh D uy^
Trưởng
BKS

. 3/4 75% -Đi công tác

2 Bà Trần Thi Kiểu Oanh UVBKS 3/4 75% - Đi công tác
3 Bà Phạm Thị Hoa UVBKS 2/4 50% -Đ i công tác

2. Hoạt động giám sát cùa Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trí) Ban điều 
hành công t y

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, 
thực hiện công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành tuân thủ Điều lệ công ty và quy định 
của Pháp ỉuật trong hoạt động quản ỉý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành của 
Ban Tổng giám đốc. Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc Tihir sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, 
thực hiện hoạt động đầu tư của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị theo yêu cầu để nắm 
bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và đóng góp ý kiến/kiến nghị nhầm góp 
phần nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.



- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát luôn có sự phối hợp chặt 
chẽ ừong công tác quản lý doanh nghiệp để hoạt động luôn tuân thủ các quy định của 
pháp luật, Điều lệ công ty và đạt hiệu quả cao nhất.

- Xem xét các Báo cáo tài chính của Công ty do Ban Tổng giám đốc xác lập; 
những kiến nghị của kiểm toán viên đưa ra; rà soát, thảo luận cùng Ban Tổng giám đốc 
chi ra thiếu sót cùng khắc phục.

V. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại 
khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

Stt Tên tổ chức 
/cá nhân

Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán

Chức 
vụ tại 

công ty
Số

CMND

Ngày cấp 
CMND

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD

Địa
chỉ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điếm 
không còn 
là người 
có liên 
quan

Lý do

VI. Giao dịch cổ phiếu của ngưòi nội bộ và ngưòi có liên quan của ngưòi nội bộ
1. Danh sách người nội bộ (Danh sách đỉnh kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty 

niêm yết.

Stt Người thực hiện 
giao dịch

Quan hệ vói 
người nội bộ

Số cổ phiếu sở 
hữu đầu kỳ

Số cỗ phiếu sở 
hữu cuối kỳ

Lý do tăng, 
giảm (mua, 
bán, chuyển 

đổi, thưởng...)
cỵ Ẩ Ẩ
SÔ co 

phiếu Tỷ lệ
SÔ cô 

phiếu Tỷ lệ

1 Nguyễn Bá Sơn Phó Tổng 
giám đốc 38.850 0,106% 42.040 0,115%

Mua bán,
chuyển nhượng Ẳ 1 À CÔ phan



: VNH SÁCH CỐ ĐÔNG NỘI lỉ(.
(Đinh kèm báo cáo số: 03 tháng ŨẬ năm 2021)

Stt r p A  1 Ẵ 1 f  f  1 ATên tổ chức/cá nhân
Quan

hệ

TK giao 
dịch CK 
(nếu có)

Chức vụ 
tại công 
ty (nếu 

có)

Số CMND/ 
ĐKKD

Neày cấp 
CMND/ 
ĐKKD

Noi cấp 
CMND/ĐK 

KD
Địa chỉ

.... ¿X" XSô cô 
phiếu sở 

hữu 
cuối kỳ

Tỷ lệ sở 
hữu cồ 
phiếu 

cuối kỳ

Ghi
chú

1 Lê Quang Trung
Chủ tịch 
HĐQT

1 Cục cs ĐKQL 
cư trú và DLQG 

về dân cư
Hà nội 1.200 0,003%

2 Bùi Quang Đạo
P.CT

HĐQT
CA Q. Ninh Qninh 58.860 0,16%

3 Phạm Văn Toàn
TGĐ,
TV

HĐQT
CA Qninh Qninh 30.930 0,085%

4
Nguyễn Thị Minh 
Nguyệt

TV
HĐQT

Cục cs ĐKQL 
cư trú và DLQG 

về dân cư
H nội 8.950 0,024%

5 Thẩm Hồng Sơn
TV

HĐQT
CA Q. Ninh Q.Ninh 200.000 0,54%

6 Vũ Thị Thanh Duyên Tr. BKS CA Hà nội H nội 2.000 0,005%
7 Trần Thị Kiều Oanh UVBKS CA H.nội H nội 6.000 0,016%
8 Phạm Thị Hoa UVBKS CA Q.ninh Qninh 3.000 0,01%

9 Nguyễn Bá Son Phó
TGD

Cục cs ĐKQL 
cư trú và DLQG 

về dân cư
Q.ninh 42.040 0,115%

10 Đỗ Vũ Linh
Kế toán 
trưởng

c A Q.ninh Q. ninh 0,00%


