
Mẫu CBTT/SGDCKHN-05 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của 

Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN) 

 

 
THAY ĐỔI NHÂN SỰ 

 
Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước 

   Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
 

Căn cứ theo biên bản họp bầu chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sông 
Đà 1 nhiệm kỳ 2013 - 2018, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự 
của Công ty như sau: 
 
1. Trường hợp bổ nhiệm (*): 
- Ông (bà)    : Cao Châu Tuệ 
- Chức vụ hiện tại   : Tổng giám đốc Cty CP Sông Đà – Thăng Long 
 
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ : Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty  
- Thời hạn bổ nhiệm  : 5 năm 
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 04/09/2014 
 
2. Trường hợp miễn nhiệm: 
- Ông (bà)    : Nguyễn Trí Dũng 
- Không còn đảm nhận chức vụ : Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần  

  Sông Đà 1 
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) : từ nhiệm 
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 04/09/2014 
 
 
(*) Tài liệu đính kèm: 

- BB họp HĐQT số 17&18  
ngày 04/09/2014 của Cty CP Sông Đà 1 

 

Đại diện tổ chức 
Ngưởi đại điện theo pháp luật/Người CBTT 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 

 
 
 

 
 

 

C«ng ty Cæ PHÇN 
s«ng ®µ 1 
-----***----- 

 
Số: 79 CT/TCKT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

��� 

 

                                     Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2014 
  



Mẫu CBTT/SGDCKHN-05 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/06/2013 của 

Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN) 

 

 
THAY ĐỔI NHÂN SỰ 

 
Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước 

   Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
 

Căn cứ theo biên bản họp bầu chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sông 
Đà 1 nhiệm kỳ 2013 - 2018, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự 
của Công ty như sau: 
 
1. Trường hợp bổ nhiệm (*): 
- Ông (bà)    : Nguyễn Xuân Bình 
- Chức vụ hiện tại   : Tổng giám đốc Cty cổ phần HC Việt Nam 
 
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ : Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT của Công 

ty  
- Thời hạn bổ nhiệm  : 5 năm 
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 04/09/2014 
 
2. Trường hợp miễn nhiệm: 
- Ông (bà)    : Nguyễn Duy Kiên 
- Không còn đảm nhận chức vụ : Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT Công ty     

   cổ phần Sông Đà 1 
- Lý do miễn nhiệm (nếu có) : từ nhiệm 
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 04/09/2014 
 
 
(*) Tài liệu đính kèm: 

- BB họp HĐQT số 17&18  
ngày 04/09/2014 của Cty CP Sông Đà 1. 

 

Đại diện tổ chức 
Ngưởi đại điện theo pháp luật/Người CBTT 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 

 
 
 
 
 

C«ng ty Cæ PHÇN 
s«ng ®µ 1 
-----***----- 

 
Số: 80 CT/TCKT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

��� 

 

                                     Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2014 
  



Tæng c«ng ty s«ng ®µ 
c«ng ty cæ phÇn s«ng ®µ 1 

------o0o------ 

Sè: 17A Q§/H§QT 

Céng hoµ x� héi chñ nghÜa ViÖt Nam 
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

--------o0o-------- 
 

Hµ néi, ngµy 04 th¸ng 09 n¨m 2014 
 

QuyÕt ®Þnh  
cña héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty cæ phÇn s«ng ®µ 1 

(V/v: MiÔn nhiÖm chøc danh: Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ 
C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 1 nhiÖm kú 2013 -:- 2018) 

 

héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty cæ phÇn s«ng ®µ 1 

C¨n cø: 

♦ LuËt Doanh nghiÖp sè 60/2005/QH11 ngµy 29/11/2005. 
♦ §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 1. 
♦ §¬n xin tõ nhiÖm chøc vô Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty ngµy 

26/08/2014 cña ¤ng NguyÔn TrÝ Dòng. 
♦ Biªn b¶n häp Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty sè 17 CT/BB-H§QT ngµy 

04/09/2014 cña Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 1 vÒ viÖc thay ®æi 
thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ bæ nhiÖm Tæng gi¸m 
®èc ®iÒu hµnh C«ng ty. 

QuyÕt ®Þnh 

§iÒu 1: MiÔn nhiÖm ¤ng NguyÔn TrÝ Dòng - Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty 
cæ phÇn S«ng §µ 1 nhiÖm kú 2013 -:- 2018. 

KÓ tõ ngµy 04 th¸ng 09 n¨m 2014 

§iÒu 2: ¤ng NguyÔn TrÝ Dòng cã tr¸ch nhiÖm bµn giao c«ng viÖc cã liªn quan 
cho Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty míi ®−îc Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty bæ 
nhiÖm. 

§iÒu 3: Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty giao cho ¤ng Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ míi 
®−îc Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm b¸o c¸o vµ th«ng qua §¹i héi ®ång cæ ®«ng C«ng 
ty t¹i phiªn häp gÇn nhÊt theo ®óng §iÒu lÖ C«ng ty vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. 

§iÒu 4: C¸c ¤ng (Bµ): Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ; Tæng gi¸m ®èc; Tr−ëng c¸c 
Phßng, Ban chøc n¨ng; C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty vµ ¤ng NguyÔn TrÝ Dòng 
c¨n cø QuyÕt ®Þnh thùc hiÖn. QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. 

N¬i nhËn:                                                        T/M héi ®ång qu¶n trÞ 
- Nh− ®iÒu 4.            Chñ tÞch 
- UBCK Nhµ n−íc (B/c). 
- Së GDCK Hµ Néi (B/c). 
- C«ng ty S§-TL (T/b). 
- TV H§QT C.ty. 
- TV BKS C.ty. 
- C¸c Phã G§ C.ty.            
- L−u H§QT, TCHC.                 NguyÔn TrÝ Dòng  



Tæng c«ng ty s«ng ®µ 
c«ng ty cæ phÇn s«ng ®µ 1 

------o0o------ 

Sè: 19 Q§/H§QT 

Céng hoµ x� héi chñ nghÜa ViÖt Nam 
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

--------o0o-------- 
 

Hµ néi, ngµy 04 th¸ng 09 n¨m 2014 
 

QuyÕt ®Þnh  
cña héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty cæ phÇn s«ng ®µ 1 
(V/v: Bæ nhiÖm chøc danh: Chñ tÞch vµ Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ  

C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 1 nhiÖm kú 2013 -:- 2018) 
 

héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty cæ phÇn s«ng ®µ 1 

C¨n cø: 

♦ LuËt Doanh nghiÖp sè 60/2005/QH11 ngµy 29/11/2005. 
♦ §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 1. 
♦ Biªn b¶n häp Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty sè 17 CT/BB-H§QT vµ sè 18 

CT/BB-H§QT cña Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 1 vÒ viÖc thay ®æi 
thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ bæ nhiÖm Tæng gi¸m 
®èc ®iÒu hµnh C«ng ty. 

♦ Biªn b¶n bÇu Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 1 ngµy 
04/09/2014. 

QuyÕt ®Þnh 

§iÒu 1: Bæ nhiÖm ¤ng Cao Ch©u TuÖ - Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty 
kiªm nhiÖm gi÷ chøc vô: Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 1 
nhiÖm kú 2013 -:- 2018. 

KÓ tõ ngµy 04 th¸ng 09 n¨m 2014 

¤ng Cao Ch©u TuÖ ®−îc h−ëng møc thï lao theo NghÞ quyÕt cña §¹i héi 
®ång cæ ®«ng th−êng niªn C«ng ty th«ng qua. 

§iÒu 2: Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty giao cho ¤ng Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ b¸o 
c¸o vµ th«ng qua §¹i héi ®ång cæ ®«ng C«ng ty t¹i phiªn häp gÇn nhÊt theo ®óng 
§iÒu lÖ C«ng ty vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. 

§iÒu 3: C¸c ¤ng (Bµ): Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ; Tæng gi¸m ®èc; Tr−ëng c¸c 
Phßng, Ban chøc n¨ng; C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty vµ ¤ng Cao Ch©u TuÖ c¨n 
cø QuyÕt ®Þnh thùc hiÖn. QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. 

N¬i nhËn:                                                        T/M héi ®ång qu¶n trÞ 
- Nh− ®iÒu 3.            Chñ tÞch 
- UBCK Nhµ n−íc (B/c). 
- Së GDCK Hµ Néi (B/c). 
- C«ng ty S§-TL (T/b). 
- TV H§QT C.ty. 
- TV BKS C.ty. 
- C¸c Phã G§ C.ty.            
- L−u H§QT, TCHC.                   Cao Ch©u TuÖ  



Tæng c«ng ty s«ng ®µ 
c«ng ty cæ phÇn s«ng ®µ 1 

------o0o------ 

Sè: 20 Q§/H§QT 

Céng hoµ x� héi chñ nghÜa ViÖt Nam 
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

--------o0o-------- 
 

Hµ néi, ngµy 04 th¸ng 09 n¨m 2014 
 

QuyÕt ®Þnh  
cña héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty cæ phÇn s«ng ®µ 1 
(V/v: Bæ nhiÖm chøc danh: Chñ tÞch vµ Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ  

C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 1) 
 

héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty cæ phÇn s«ng ®µ 1 

C¨n cø: 

♦ LuËt Doanh nghiÖp sè 60/2005/QH11 ngµy 29/11/2005. 
♦ §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 1. 
♦ Biªn b¶n häp Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty sè 17 CT/BB-H§QT vµ sè 18 

CT/BB-H§QT cña Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 1 vÒ viÖc thay ®æi 
thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ bæ nhiÖm Tæng gi¸m 
®èc ®iÒu hµnh C«ng ty. 

QuyÕt ®Þnh 

§iÒu 1: Bæ nhiÖm ¤ng NguyÔn Xu©n B×nh gi÷ chøc vô: Thµnh viªn Héi ®ång 
qu¶n trÞ C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 1 nhiÖm kú 2013 -:- 2018. 

KÓ tõ ngµy 04 th¸ng 09 n¨m 2014 

¤ng NguyÔn Xu©n B×nh ®−îc h−ëng møc thï lao theo NghÞ quyÕt cña §¹i 
héi ®ång cæ ®«ng th−êng niªn C«ng ty th«ng qua. 

§iÒu 2: NhiÖm vô cña ¤ng NguyÔn Xu©n B×nh do ¤ng Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ 
c«ng ty ph©n c«ng. 

§iÒu 3: Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty giao cho ¤ng Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ b¸o 
c¸o vµ th«ng qua §¹i héi ®ång cæ ®«ng C«ng ty t¹i phiªn häp gÇn nhÊt theo ®óng 
§iÒu lÖ C«ng ty vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. 

§iÒu 4: C¸c ¤ng (Bµ): Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ; Tæng gi¸m ®èc; Tr−ëng c¸c 
Phßng, Ban chøc n¨ng; C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty vµ ¤ng NguyÔn Xu©n B×nh 
c¨n cø QuyÕt ®Þnh thùc hiÖn. QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. 

N¬i nhËn:                                                        T/M héi ®ång qu¶n trÞ 
- Nh− ®iÒu 4.            Chñ tÞch 
- UBCK Nhµ n−íc (B/c). 
- Së GDCK Hµ Néi (B/c). 
- C«ng ty S§-TL (T/b). 
- TV H§QT C.ty. 
- TV BKS C.ty. 
- C¸c Phã G§ C.ty.            
- L−u H§QT, TCHC.                   Cao Ch©u TuÖ 



tæng c«ng ty s«ng ®µ 
c«ng ty cæ phÇn s«ng ®µ 1 

------------- 
Sè: 22 Q§/H§QT 

Céng hoµ x� héi chñ nghÜa ViÖt Nam 
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

--------o0o-------- 
 

Hµ néi, ngµy 04 th¸ng 09 n¨m 2014 
 

QuyÕt ®Þnh  
cña héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty cæ phÇn s«ng ®µ 1 

(V/v: Bæ nhiÖm chøc danh Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh) 
 

héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty cæ phÇn s«ng ®µ 1 

♦ C¨n cø §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 1. 

♦ Biªn b¶n häp Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty sè 17 CT/BB-H§QT vµ sè 18 CT/BB-
H§QT cña Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 1 vÒ viÖc thay ®æi thµnh 
viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ bæ nhiÖm Tæng gi¸m ®èc 
®iÒu hµnh C«ng ty. 

QuyÕt ®Þnh 
 

§iÒu 1: Bæ nhiÖm ¤ng NguyÔn Xu©n B×nh. 

 - Sinh ngµy: 04/11/1976. 
 - Sè CMTND: 036076000104 do Côc C¶nh s¸t DKQL c− tró vµ DLQG vÒ d©n 
c− cÊp ngµy 13/08/2014. 
 - Giíi tÝnh: Nam   D©n téc: Kinh  Quèc tÞch: ViÖt Nam. 
 - Tr×nh ®é: Kü s− x©y dùng. 

- HiÖn ®ang lµ : Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 1 
nhiÖm kú 2013 -:- 2-18. 

- Kiªm gi÷ chøc vô : Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 1. 
- Thêi h¹n  : 3 n¨m 

KÓ tõ ngµy 04 th¸ng 09 n¨m 2014 

§iÒu 2: ¤ng NguyÔn Xu©n B×nh ®−îc xÕp bËc l−¬ng 1/2 - HÖ sè 6,64 (B¶ng l−¬ng 
Tæng gi¸m ®èc, Phã tæng gi¸m ®èc, KÕ to¸n tr−ëng - Theo NghÞ ®Þnh sè 
205/2004/N§-CP ngµy 04/12/2004 cña ChÝnh phñ). 

§iÒu 3: C¸c ¤ng (Bµ): Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc; Tr−ëng phßng TCHC; KÕ 
to¸n tr−ëng; C¸c Phßng, Ban chøc n¨ng C«ng ty cã liªn quan vµ ¤ng NguyÔn Xu©n 
B×nh c¨n cø QuyÕt ®Þnh thùc hiÖn. QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. 

N¬i nhËn:                                                        T/M héi ®ång qu¶n trÞ 
- Nh− ®iÒu 3.            Chñ tÞch 
- UBCK Nhµ n−íc (B/c). 
- Së GDCK Hµ Néi (B/c). 
- C«ng ty S§-TL (T/b). 
- TV H§QT C.ty. 
- TV BKS C.ty. 
- C¸c Phã G§ C.ty.            
- L−u H§QT, TCHC.                Cao Ch©u TuÖ 

    



 tæng c«ng ty s«ng ®µ 
c«ng ty cæ phÇn s«ng ®µ 1 

------------- 
Sè: 21 Q§/H§QT 

Céng hoµ x� héi chñ nghÜa ViÖt Nam 
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

--------o0o-------- 
 

Hµ néi, ngµy 04 th¸ng 09 n¨m 2014 
 

QuyÕt ®Þnh  
cña héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty cæ phÇn s«ng ®µ 1 

(V/v: MiÔn nhiÖm chøc danh  
Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ kiªm Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C«ng ty ) 

 

héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty cæ phÇn s«ng ®µ 1 

♦ C¨n cø §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 1. 

♦ §¬n xin tõ nhiÖm chøc vô Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ kiªm Tæng gi¸m ®èc 
®iÒu hµnh cña ¤ng NguyÔn Duy Kiªn ngµy 26/08/2014.  

♦ Biªn b¶n häp Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty sè 17 CT/BB-H§QT ngµy 04/09/2014 
cña Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 1 vÒ viÖc thay ®æi thµnh viªn Héi 
®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C«ng ty. 

QuyÕt ®Þnh 
 

§iÒu 1: MiÔn nhiÖm ¤ng NguyÔn Duy Kiªn. 

NghÒ nghiÖp  : Kü s− x©y dùng NgÇm. 

HiÖn ®ang lµ  : Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ  kiªm gi÷ chøc vô Tæng 
gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 1. 

KÓ tõ ngµy 04 th¸ng 09 n¨m 2014 

§iÒu 2: ¤ng NguyÔn Duy Kiªn cã tr¸ch nhiÖm bµn giao c«ng viÖc, tµi liÖu, sè liÖu 
tµi chÝnh vµ mét sè c«ng viÖc cã liªn quan cho Tæng gi¸m ®èc míi ®−îc Héi ®ång 
qu¶n trÞ C«ng ty phª duyÖt. 

§iÒu 3: NhiÖm vô cña ¤ng NguyÔn Duy Kiªn do ¤ng Tæng gi¸m ®èc C«ng ty giao 
nhiÖm vô vµ ph©n c«ng.  

§iÒu 4: C¸c ¤ng (Bµ): Thñ tr−ëng c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc; Tr−ëng phßng TCHC; KÕ 
to¸n tr−ëng; C¸c Phßng, Ban chøc n¨ng C«ng ty cã liªn quan vµ ¤ng NguyÔn Duy 
Kiªn c¨n cø QuyÕt ®Þnh thùc hiÖn. QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. 

N¬i nhËn:                                                        T/M héi ®ång qu¶n trÞ 
- Nh− ®iÒu 4.            Chñ tÞch 
- UBCK Nhµ n−íc (B/c). 
- Së GDCK Hµ Néi (B/c). 
- C«ng ty S§-TL (T/b). 
- TV H§QT C.ty. 
- TV BKS C.ty. 
- C¸c Phã G§ C.ty.            
- L−u H§QT, TCHC.                   Cao Ch©u TuÖ 
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