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CLB DOANH NHÂN  

ĐỒNG HƯƠNG NINH BÌNH  

TẠI HÀ NỘI 
----*****---- 

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

--------- ***** -------- 

 
 

  

BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH 
 

 

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 8 tháng 10 năm 2017 tại Văn phòng 

Tập đoàn Thạch Bàn (số 455 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội), Câu lạc bộ 

(CLB) doanh nhân đồng hương Ninh Bình tại Hà Nội tiến hành cuộc họp Ban 

chấp hành (BCH) mở rộng, thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ 09h30 đến 

12h00. Số đại biểu tham dự cuộc họp gồm 18 đại biểu.  

 

1. Thành phần tham dự:  

- Ông Nguyễn Thế Cường – Chủ tịch CLB – Chủ tọa cuộc họp 

- Ông Bùi Văn Bình – Phó Chủ tịch CLB 

- Ông Nguyễn Hữu Khảm – Trưởng Ban liên lạc HĐH NB – Khách mời 

- Ông Phạm Thanh Hùng – Phó ban liên lạc HĐH NB – Khách mời 

- Ông Nguyễn Niên – Phó ban liên lạc HĐH NB – Khách mời  

- Ông Phạm Văn Bổng – Tổng thư ký HĐH Ninh Bình – Khách mời 

- Cùng các Hội viên là những doanh nhân, chủ doanh nghiệp người Ninh 

Bình hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội và Khu vực phía Bắc. 

- Thư ký cuộc họp: Ông Trịnh Việt Anh 

2. Nội dung, chương trình họp:  

- Thông qua Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ. 

- BCH cử các Phó Chủ tịch, Uỷ viên BCH bổ sung. 

- Lập kế hoạch hoạt động trong thời gian tới của CLB. 

3. Diễn biến cuộc họp: 
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- Trong không khí cởi mở, chân thành, thuấn nhuần tình cảm của những 

người con, những người đồng hương xa quê hương Ninh Bình gặp mặt tại cuộc 

họp, Ông Nguyễn Thế Cường - Chủ tọa cuộc họp, nhiệt liệt chào mừng sự góp 

mặt và giới thiệu các Quý đại biểu tham dự, phấn khởi thông báo về tình hình 

hoạt động của CLB thời gian vừa qua, giới thiệu Ông Nguyễn Hữu Khảm tuyên 

bố khai mạc cuộc họp. 

I. Thảo luận và thông qua Quy chế Hoạt động của CLB: 

1. Ý kiến của Ông Phạm Văn Bổng: 

- Sửa đổi câu từ trong Quy chế hoạt động được chặt chẽ, phù hợp hơn: 

Tại điều 1: thay từ “quần chúng” bằng từ “xã hội nghề nghiệp”. 

Tại điều 2: thay từ “phong trào” bằng từ “chương trình”. 

- CLB nên tổ chức một tour du lịch tham quan nhiều doanh nghiệp của Hội 

viên. 

2. Ý kiến của Ông Đặng Ngọc Nam: Nhất trí về nội dung của Quy chế. 

- CLB nên có kế hoạch tổ chức các buổi giao lưu, tham quan giữa các 

doanh nghiệp, doanh nhân trong CLB. 

- CLB nên có những buổi hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho các doanh 

nghiệp hội viên trong CLB. 

3. Ý kiến của Ông Phạm Thành Đang: Nhất trí về nội dung của Quy chế. 

4. Ý kiến của Ông Nguyễn Hữu Khảm: 

- CLB là tổ chức mang tính lỏng, mềm, tự quản, tự hoạt động, không mang 

tính nghề nghiệp, các thành viên tham gia tự nguyện. 

- Bỏ nguyên tắc “tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, các nhân phụ trách”. 

Đây là nguyên tắc cứng, không phù hợp với hoạt động của CLB. 

- Bỏ bầu ban chấp hành, bỏ nhiệm kỳ 4 năm, BCH điều hành xuyên suốt 

thời gian hoạt động của CLB. 

- Thêm ý trong nhiệm vụ CLB: Hoạt động đa dạng, hoạt động kết nối vì 

đồng hương, vì quê hương. 

- Thêm ý đóng góp kinh phí của CLB: Vận động độc lập các khoản tài trợ. 

- Bỏ điều 14 “Kỷ luật” vì CLB dựa trên nguyên tắc mềm, không có quy định 

kỷ luật Hội viên. 
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5. Ý kiến của Ông Phạm Thanh Hùng: Nhất trí về Quy chế hoạt động của 

CLB. 

- Đồng ý với ý kiến của Ông Phạm Văn Bổng thay đổi từ “quần chúng” 

bằng từ “xã hội nghề nghiệp”. 

- Đồng ý với ý kiến của Ông Nguyễn Hữu Khảm. 

- Sửa tên CLB thành “ CLB Doanh nhân đồng hương Ninh Bình”. 

- Kinh phí CLB: các Hội viên đóng góp ít nhất 2 triệu đồng. 

6. Ý kiến của Ông Cao Viết Xứng: 

- Nhất trí về Quy chế hoạt động của CLB. 

- Đồng tình với các ý kiến của các Đại biểu tham dự. 

- Khơi dậy tinh thần, sự nhất quán tham gia của các thành viên. 

- Xây dựng nhiệm vụ cụ thể của CLB. 

- Xác nhận sự tham gia, đồng ý nhập hội của các doanh nghiệp, các doanh 

nhân đồng hương Ninh Bình. 

- Quỹ của CLB phải có chương trình hoạt động rõ ràng, công khai tài 

chính. 

- CLB xây dựng mục tiêu hướng tới thế hệ sau, hướng về quê hương Ninh 

Bình. 

 - Các doanh nghiệp cần chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau. 

 7. Ý kiến của Ông Nguyễn Niên: 

 - Thay đổi tên “BCH” CLB sửa thành “Ban chủ nhiệm” CLB, có mục đích 

rộng, tập hợp nhiều khối óc, kinh nghiệm của những người con Ninh Bình đóng 

góp vào cái chung của CLB, hướng về quê hương Ninh Bình. 

 - Tổ chức nhiều hình thức hoạt động, giao lưu, gặp gỡ của các thành viên. 

 8. Ông Nguyễn Hữu Khảm có ý kiến thêm: 

 - Hoạt động của CLB phải dựa trên hoạt động của hệ thống Ban liên lạc 

tỉnh Ninh Bình. 

 9. Ông Nguyễn Thế Cường cho rằng: Khi bỏ quy định Kỷ luật thì nên 

chăng có quy định loại bỏ những thành viên gây ảnh hưởng tới CLB, không phù 

hợp với hoạt động, với mục tiêu của CLB hay không?  
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 10. Ý kiến của Ông Bùi Quốc Chính: Nhất trí về Quy chế của CLB: 

 - Tiêu chí của CLB: giúp gia tăng, quảng bá sản phẩm, thương hiệu của 

doanh nghiệp, của hội viên. 

 - Thông qua CLB chia sẻ các thông tin, kiến thức, kinh nghiệm lẫn nhau 

giữa các Hội viên. 

 11. Ý kiến của Ông Bùi Văn Bình: 

 - Đặc thù của CLB là hội của các doanh nhân, chủ doanh nghiệp là những 

người con, người đồng hương Ninh Bình. 

 - Tăng sức hút của hội: được nghe những người thành đạt, những người 

lớn tuổi chia sẻ về kỹ năng mềm cho doanh nghiệp của mình. 

 - Nên tổ chức các buổi như buổi họp gặp gỡ ngày hôm nay để thổi lửa, 

thổi sức hút vào thế hệ sau, vào doanh nghiệp của các hội viên. 

 12. Ý kiến của Ông Nguyễn Trọng Kiên: 

 - Nhấn mạnh: CLB liên quan tới hoạt động của doanh nhân, liên quan tới 

công tác kinh doanh. 

 - Tự nguyện tài trợ Quỹ CLB cần tùy theo khả năng và mong muốn đóng 

góp của mỗi Hội viên, mỗi doanh nghiệp. 

 - Xây dựng bộ phận văn phòng hỗ trợ, kết nối thường xuyên giữa các 

doanh nghiệp, giữa các doanh nhân. 

 II. Hội nghị BCH CLB thảo luận và nhất trí chỉ định ra các Phó Chủ 

tịch, Ủy viên BCH đã bầu và bổ sung: 

 1. Phó Chủ tịch:  

(1) Ông Vũ Mạnh Hào – Giám đốc Công ty TNHH nước giải khát Anh Đào 

(2) Ông Phạm Văn Long – Giám đốc Công ty CP Dầu khí Quốc tế PS 

(3) Ông Bùi Văn Bình – Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận Phong 

(4) Ông Cao Viết Xứng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Catalan 

 2. Ủy viên BCH: 

 (1) Ông Phạm Việt Hùng – Tập đoàn Tàu thủy Việt Nam Vinashin 

 (2) Ông Nguyễn Trọng Kiên – Công ty TNHH Thạch Bàn 

 (3) Ông Phạm Thành Đang – Giám đốc Công ty Sơn Việt Mỹ 



-5- 

 

 (4) Ông Vũ Hồng Vân – Giám đốc Công ty TNHH MTV Phúc Hưng 

 (5) Ông Nguyễn Hồng Quân – TGĐ Công ty CP Thạch Bàn Yên Hưng 

 (6) Ông Trịnh Quốc Thân – Giám đốc Công ty CP Phúc Thành 

 (7) Ông Đặng Ngọc Nam – Giám đốc Công ty TNHH Hữu nghị Việt Hàn 

 (8) Ông Bùi Quốc Chính – CT HĐQT Công ty CP Ống đồng Toàn Phát 

 (9) Ông Lê Đình Lệ - CT HĐQT Cty CP Đầu tư Xây dựng Bắc Thăng Long 

(10) Ông Hoàng Hà – Tiến sỹ kinh tế, Cố vấn Công ty TNHH nghiên cứu, 

ứng dụng, quản lý KHCN 

(11) Ông Nguyễn Văn Cửu – Nguyên TGĐ Tổng công ty HADICO 

(12) Bà Bùi Hồng Anh – Công ty CP Ống đồng Toàn Phát  

III. Lập kế hoạch hoạt động thời gian sắp tới của CLB: 

 - Tổ chức nhiều buổi gặp gỡ giao lưu, tham quan; nhiều buổi tập huấn, 

hướng dẫn để chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm, nghiệp vụ chuyên sâu 

giữa các doanh nghiệp của Hội viên trong CLB. 

 - Lập Website của CLB để triển khai công tác liên lạc, kết nối các doanh 

nghiệp và doanh nhân đồng hương Ninh Bình. Ghi danh chính thức các Hội viên 

trên Website. 

 - Lập tài khoản ngân hàng của CLB. 

Tất cả các đại biểu tham dự cuộc họp đều tin tưởng và kỳ vọng vào sự 

phát triển của CLB, sẽ quy tụ được nhiều doanh nghiệp, doanh nhân là người 

con, người đồng hương Ninh Bình cùng nhau gây dựng, hỗ trợ, hướng về quê 

hương Ninh Bình. Cuối cuộc họp, chủ tọa cuộc họp, Ông Nguyễn Thế Cường, 

tuyên bố kết thúc cuộc họp. 

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

     THƯ KÝ CLB               CHỦ TỌA 

          (Đã ký)         (Đã ký) 

 

 TRỊNH VIỆT ANH    NGUYỄN THẾ CƯỜNG 

  


