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QUẢN TRỊ 

BAN GIÁM ĐỐC 



CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY.  

Đại Hội đồng cổ đông:  

Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao 

nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các 

cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp 

theo. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty. 

Hội đồng quản trị:  

Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty 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. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và 

nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết 

ĐHĐCĐ quy định.  

Thành viên Hội đồng quản trị: 01 Chủ tịch HĐQT và 02 thành viên HĐQT. 

1. Ông Lê Hữu Hưng – Chủ tịch HĐQT 

2. Ông Nguyễn Quốc Vượng – Thành viên HĐQT  

3. Ông Nguyễn Quang Long – Thành viên HĐQT  

Ban kiểm soát:  

Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ thay mặt cổ 

đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Ban kiểm soát hoạt 

động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, nhiệm kỳ Ban kiểm soát 3 năm. 

Thành viên Ban kiểm soát: 01 trưởng ban kiểm soát và 2 thành viên. 

1. Bà Nguyễn Thị Ngải – Trưởng BKS 

2. Ông Nguyễn Văn Cương – Thành viên BKS 

3. Bà Trịnh Thị Diệu Quỳnh – Thành viên BKS  

Ban Giám đốc: 

Ban Giám đốc của Công ty điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước 

Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng chế độ chính sách 

của Nhà nước và Điều lệ của Công ty. 

Thành viên Ban giám đốc: 01 Giám đốc và 03 Phó giám đốc. 

1. Ông Nguyễn Quốc Vượng – Giám đốc  

2. Ông Nguyễn Như Điền – Phó giám đốc  

3. Ông Nguyễn Quang Long – Phó giám đốc  

4. Nguyễn Hoài Trung - Phó giám đốc  

 



Kế toán trưởng: 

- Ông Hoàng Đức Tài - Kế toán trưởng 

- Có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác tài chính kế toán của Công ty, giúp Giám đốc bảo toàn 

và phát triển vốn của Công ty; đề xuất các giải pháp và điều kiện tạo nguồn vốn cho nhu cầu sản xuất, 

kinh doanh, đầu tư phát triển Công ty; quản lý, kiểm tra, giám sát công tác tài chính kế toán của Công 

ty theo pháp luật về tài chính, kế toán; có các quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật . Kế 

toán trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty và pháp luật về nhiệm vụ 

được phân công và ủy quyền.  

Bộ máy gúp việc: 

- Bộ máy giúp việc gồm các phòng chuyên môn nghiệp vụ có chức năng tham mưu giúp việc 

cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh hàng 

ngày của công ty. 

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các đơn vị sản xuất 

được quy định tại quyết định thành lập, quyết định giao nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty  và 

theo quy chế quản lý nội bộ do Giám đốc Công ty xây dựng trình Hội đồng quản trị Công ty phê 

duyệt, Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành. 

 Phòng Kỹ thuật – An toàn 

 Tham mưu giúp Giám đốc về công tác quản lý kỹ thuật và chất lượng trong việc thiết kế và thi 

công các công trình, công tác khoa học công nghệ, tiến bộ kỹ thuật vào việc quản lý, thẩm định các dự 

án đầu tư và xây dựng các phương án kỹ thuật trong phạm vi trách nhiệm của phòng để phục vụ cho 

hoạt động quản lý khai thác, vận hành bảo dưỡng các trang thiết bị máy móc. 

 Tham mưu giúp Giám đốc trong việc thực hiện chức năng quản lý công tác sửa chữa thường 

xuyên, định kỳ đột xuất. Chỉ đạo giám sát công tác sửa chữa, duy tu bảo dưỡng thường xuyên, trực 

tiếp điều hành công tác kỹ thuật.  

 Phối hợp với các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc bổ sung, sửa đổi định mức nội bộ; 

tham gia tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu, mời thầu, lập hồ sơ dự thầu (phần yêu cầu kỹ thuật) và 

tham gia đấu thầu các công trình. 

 Thường trực Hội đồng Khoa học kỹ thuật và sáng kiến cải tiến kỹ thuật, bồi dưỡng nghiệp vụ, 

công tác thi nâng bậc công nhân hàng năm. 

 Quan hệ với các cơ quan chức năng của địa phương để giải quyết những các công trình trong 

khu vực quản lý, thi công. 

 Tổ chức lưu trữ bảo quản hồ sơ thiết bị kỹ thuật và cung cấp tư liệu để phục vụ cho hoạt động 

sản xuất. 

 Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao. 

 Phòng Kế hoạch – Kinh doanh 



 Tham mưu cho Giám đốc quản lý các lĩnh vực sau: Công tác xây dựng kế hoạch, chiến lược; 

thống kê tổng hợp sản xuất; điều độ sản xuất kinh doanh; lập dự toán; quản lý hợp đồng kinh tế; thanh 

quyết toán hợp đồng kinh tế; đấu thầu; 

 Cung cấp thông tin kinh tế, giá cả thị trường các chủng loại vật tư nguyên vật liệu cho các phòng 

nghiệp vụ, đơn vị liên quan. Tham mưu việc mua sắm, cung cấp vật tư nguyên vật liệu để sản xuất sản 

phẩm, thi công các công trình. 

 Chủ trì tham mưu và thực hiện việc tìm kiếm việc làm, tìm hiểu khai thác thị trường, đầu tư phát 

triển sản xuất, liên doanh liên kết trong và ngoài Công ty và tham gia đấu thầu các dự án nhằm tạo 

doanh thu và lợi nhuận cho công ty; tham mưu trong việc giao dịch với khách hàng và điều tiết hoạt 

động sản xuất kinh doanh trong toàn công ty. 

 Quản lý, cân đối năng lực máy móc thiết bị, công cụ sản xuất và thực hiện việc điều chuyển, 

thuê và cho thuê máy móc thiết bị một cách hợp lý để bảo đảm sản xuất kinh doanh trong toàn Công 

ty. 

  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao. 

 Phòng Tổ chức – Hành chính 

 Tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức và quản lý cán bộ, đào tạo lao động, tiền lương, 

thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, tham mưu về công tác thanh tra, bảo vệ chính 

trị nội bộ; quản lý và phát triển nguồn nhân lực; xây dựng kế hoạch, đề xuất các chương trình, hoạt 

động phúc lợi, xã hội, tập thể cho người lao động trong Công ty nhằm động viên, khuyến khích thúc 

đẩy phong trào thi đua sản xuất hiệu quả. 

 Tham mưu giúp Giám đốc tổng hợp thông tin kinh tế, thông tin liên lạc. Điều phối hoạt động 

chính quyền và các tổ chức đoàn thể phục vụ cho việc điều hành sản xuất và quản lý của Giám đốc, 

giúp việc trong đối nội, đối ngoại và các công việc hành chính quản trị, nội vụ của Công ty, giúp 

chương trình làm việc, khánh tiết, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật. Thực hiện công tác văn thư – 

lưu trữ. 

 Tham mưu cho Giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác an ninh trật tự, bảo vệ 

quân sự; công tác y tế - chăm sóc sức khỏe người lao động. 

 Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao. 

 Phòng Tài chính – Kế toán 

 Tham mưu giúp Giám đốc trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính kế toán, 

hạch toán kế toán, thông tin kinh tế, phân tích hoạt động kinh tế, kiểm soát tài chính kế toán tại công 

ty. Thực hiện chức năng kiểm soát về nhà nước tại công ty. Quản lý và sử dụng vốn ngân sách và các 

nguồn vốn khác do công ty huy động. 

 Tham mưu cho Giám đốc về các chiến lược tài chính ngắn, trung và dài hạn trên cơ sở các dự án 

đang và sẽ triển khai. 

 Theo dõi, quản lý và thu hồi công nợ khách hàng trong toàn bộ hệ thống kênh phân phối của 

Công ty, đề xuất với các bộ phận liên quan ngưng giao dịch với những khách hàng còn tồn đọng công 

nợ và thời gian nợ quá hạn mức cho phép. 



 Kiểm soát toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty liên quan đến chi phí, doanh 

thu; việc thực hiện tính pháp lý của các hợp đồng mua bán đúng theo quy định của công ty và pháp 

luật; quá trình nghiệm thu tất cả các chủng loại hàng hóa đầu vào. 

 Thực hiện các công việc về tài chính kế toán của công ty, phân tích, đánh giá, tình hình tài 

chính, kết quả kinh doanh của Công ty và kiểm tra, giám sát tình hình, công tác tài chính kế toán để 

đảm bảo tuân thủ quy chế của công ty và các quy định liên quan của Pháp luật.  

 Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao. 

 Phòng dự án 

 Phòng Dự án là tổ chức tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong 

việc thực hiện các công trình ngoài sản xuất (các dự án ngoài công ích) theo các quy định hiện hành. 

 Hàng năm xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh ngoài công ích, chủ động, tích cực tìm kiếm 

các dự án ngoài công ích, chủ trì lập kế hoạch, chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ để Công ty tham dự thầu 

đối với dự án ngoài công ích thuộc lĩnh vực Công ty có thể tham gia; 

 Chịu trách nhiệm kiểm tra đảm bảo tính đúng, tính đủ khối lượng theo hồ sơ thiết kế và thực tế 

hiện trường; kiểm tra đề xuất áp dụng các quy định hiện hành về đấu giá, chế độ và các vấn đề khác 

liên quan đến dự án ngoài công ích; 

  Lập biện pháp tổ chức thi công chi tiết, biểu đồ tiến độ, biểu đồ huy động nhân lực, giá dự thầu, 

giá chào hàng, giá đề xuất; 

  Chủ động làm việc với đơn vị lập hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng công trình để tham gia các 

vấn đề liên quan đến khối lượng, đơn giá; 

 Phối hợp với các xí nghiệp thành viên liên quan trong công ty tham mưu cho cấp có thẩm quyền 

tham gia đàm phán ký kết hợp đồng với chủ Đầu tư, đại diện Chủ đầu tư hoặc Liên danh nhà thầu, 

Nhà thầu phụ (nếu có); 

 Tham mưu kế hoạch triển khai thực hiện các dự án ngoài công ích, đánh giá, tổng kết việc thực 

hiện dự án;  

 Phối hợp với các Xí nghiệp thành viên tham mưu giao khoán hoặc hợp đồng giao khoán cho các 

đơn vị thành viên trên cơ sở thương thảo, thống nhất giữa các đơn vị liên quan; 

  Chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ, các xí nghiệp thành viên của Công ty trong công tác 

giám sát, quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng đối với các dự án ngoài công ích 

mà Công ty tham gia; 

 Chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ, đơn vị thi công, chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan 

xử lý những tồn tại, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; 

 Tham mưu những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công trình hoặc đảm bảo tiến độ thi 

công (kể cả việc thay thế đơn vị thi công hoặc sửa đổi những điều khoản đã ký kết trong hợp đồng 

kinh tế nếu cần thiết); 

 Chủ trì, phối hợp công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng đã ký, nghiệm tu, bàn 

giao công trình, hồ sơ chất lượng, hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh quyết toán dự toán ngoài công ích; 

 Tham mưu cho cấp có thẩm quyền tổ chức các cuộc họp triển khai, phối hợp để thực hiện dự án; 



 Lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu có liên quan đến các dự án ngoài công ích; 

 Tham mưu cho cấp có thẩm quyền yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc Công ty Cổ phần 

Đường sắt Hà Hải cung cấp các tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao; 

 Chịu trách nhiệm về các ý kiến tham mưu cho cấp có thẩm quyền về việc chỉ đạo, hướng dẫn, 

kiểm tra, giám sát của phòng Dự án trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; 

 Bảo đảm tính chính xác của các thông tin, số liệu cung cấp theo chức năng nhiệm vụ được giao; 

 Báo cáo kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ cho cấp có thẩm quyền theo yêu cầu; 

 Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao. 

 Các Đội Quản lý, sửa chữa, bảo trì cầu, đường, kiến trúc 

 Thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng Đường sắt trong phạm vi được giao quản lý 

và thực hiện các công trình, khối lượng sản xuất khác theo kế hoạch, nhiệm vụ Công ty giao.  

 Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị, vật tư, phương tiện của nhà nước và công ty tại khu vực 

giao quản lý, thực hiện nghiêm túc quy trình sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa và sử dụng đúng 

mục đích, có hiệu quả. 

 Tổ chức quản lý, phân công lao động khoa học, hợp lý; nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu 

quả lao động; bảo đảm kỷ luật và vệ sinh an toàn lao động. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và 

nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân thuôc̣ Đội quản lý. 

 Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của 

Công ty và thực hiện những nhiệm vụ khác được Giám đốc Công ty giao. 

 Các Cung đội quản lý gác chắn đường ngang 

 Đóng đường bộ kịp thời, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông đường 

bộ khi phương tiện giao thông Đường sắt qua đường ngang 

 Đón tàu khi tàu qua đường ngang, quan sát đường tàu chạy qua đường ngang, kịp thời làm tín 

hiệu dừng tàu khi có tín hiệu mất an toàn; 

 Giải quyết các chướng ngại tai nạn đường ngang. Ngăn cấm các phương tiện đỗ trên đường 

ngang khi không có lý do; 

 Bảo dưỡng lau chùi, tra dầu mỡ hằng ngày các dụng cụ thiết bị phục vụ cho việc phòng vệ 

đường ngang, bảo dưỡng làm vệ sinh trên nền Đường sắt tầng trên Đường sắt từ mỗi đầu đường ngang 

ra 50m.  

 Ghi chép báo cáo tình hình tàu xe qua đường ngang để sửa chữa các hư hỏng chướng ngại trên 

đường ngang. Lập biên bản báo cáo với các cơ qua có chức trách những trường hợp vi phạm đến điều 

lệ đường ngang. 

 Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của 

Công ty và thực hiện những nhiệm vụ khác được Giám đốc Công ty giao. 

 Các Xí nghiệp chi nhánh (Xí nghiệp Xây lắp công trình và Kinh doanh dịch vụ; Xí 

nghiệp xây lắp công trình)  

 Là đơn vị trực thuộc Công ty có chức năng thực hiện công việc, nhiệm vụ do Công ty giao; 



 Xây dựng mới, duy tu sửa chữa các công trình cầu, đường, hầm, kè chắn, kiến trúc, cơ sở hạ 

tầng thuộc phạm vi quản lý của ngành, của Công ty. Sản xuất, sửa chữa gia công tái chế các loại vật 

tư, phụ kiện Đường sắt, dụng cụ lao động cầm tay, các thiết bị dùng cho sản xuất chính và sinh hoạt 

trong nội bộ Công ty như gang tay, quần áo bảo hộ lao động, dụng cụ tín hiệu phòng vệ; 

 Thi công các công trình kiến trúc và cơ sở hạ tầng ngoài ngành hoặc theo hợp đồng với các đơn 

vị ngoài ngành. Được phép tổ chức các dịch vụ theo khả năng của đơn vị như cho thuê văn phòng, cửa 

hàng, ky ốt, kho bãi và các dịch vụ khác với điều kiện Phải chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ, chính 

sách của Đảng và Nhà nước, các nội quy, quy chế của ngành, của Công ty đã ban hành đồng thời Phải 

thực hiện nghiêm túc các quy định của chính quyền địa phương trên địa bàn hoạt động; 

 Tự tìm kiếm việc làm và hoạt động các dịch vụ hợp pháp nhằm tăng thu nhập chính đáng kể 

nâng cao đời sống người lao động của đơn vị. Được quyền sản xuất, kinh doanh các ngành nghề đã 

đăng ký, đã được Công ty giao và đảm bảo không lỗ; 

 Được phép mở tài khoản tại các ngân hàng, được sử dụng con dấu của Xí nghiệp trong các hoạt 

động SXKD phù hợp với các quy định của pháp luật, ngành và Công ty. 

 Phối hợp với Công ty để tham gia vào thực hiện các hoạt động lập dự án, Hồ sơ, thủ tục tham 

gia dự thầu đối với các dự án, công trình có khả năng thực hiện phù hợp với khả năng của Công ty. 

 Tự hạch toán tổ chức thực hiện các công tác kế toán, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo nội 

dung công việc kế toán, theo chuẩn mực của chế độ kế toán và các quy định của Công ty, chức năng 

nhiệm vụ, quy chế quản lý tài chính kế toán của Xí nghiệp. 

 Tự trả lương, các quyền lợi của ”người sử dụng lao động” và người lao động theo các quy định 

của pháp luật, luật bảo hiểm xã hội và quy chế của Xí nghiệp. 

 Có trách nhiệm đóng góp nghĩa vụ đối với Nhà nước, Công ty theo các quy định hiện hành. 

 


