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BAO CÁO TITUNG NIEN NAM 2018
I.
THÔNG TIN CHUNG
1/ Thông tin khái quat.
Ten t chirc phát hành: Cong ty C phn Than C9c San - Vinacomin
Ten giao djch: Cong ty C phn Than Ccc Sáu - Vinacomin
Giy chüng nh.n DKKD: 5700101002 cp ngày 02/1/2007. DAng k5' thay dói thn
thr 6 ngãy 02/11/2018.
Vn diu 1: 324.961.050.000 dng;
M c phiu : TC6
Da chi: Phi.ring Cm PhU - Thành ph Cm PM - Tinh Quãng Ninh.
Din thoai: 0203.3862062. Fax:
0203.3863936. Website:Cocsau.com
Vüng than Ccc Sáu truâc ngây ChInh phü ta tip quân (25/04/1 955)
là mOt cong
trixYng khai thác than thu cOng thuOc mó than Cam PM. Sau khi tiêp quán di.rqc dt ten là
cOng trithng Ccc Sáu thuOc xi nghip than Cam Phã. Khai thác than chü yêu bang thu
cong mai, cuOc, xã beng. . .ô phIa Tây và phIa Bac. Cong trtr&ng Cc Sáu ngày tiêp quãn
cO 02 cong trix&ng nhix cong tnxng Ta Hthi Ngn và cOng tnthng Y.
Dn nam 1957 thành 1p them cong trtremg H
Dn nAm 1958 thành 1p tip cong truöng Bc Phi (Bc Cc Sáu)
Dn nàm 1959 thành 1p cong tnx?ng Thing Lqi
Dn du näm 1960, cong tnr&ng Cc Sáu dA có tng s6 1811 ngui (1283 nam và
528 nU), trong dO cO 442 ngi.ri Hoa, 184 Dáng vién, 230 doàn viên thanh niên.
Tháng 3 näm 1960, ChInh pM cO quy& dlnh giãi th xi nghip qu& doanh than
Cam Phã, thành 1p Cong ty Than HOn Gai. Thc hin quyet djnh sO 707 BCN-KB2cUa
ThU tuOng ChInh phu thành 1p xi nghip Than Ccc Sáu t& ngày 0 1/08/1960 (goi tat là
mO Cc Sáu), là xi nghip khai thác than IQ thien trrc thuc Cong ty Than HOn Gai, din
tIch dt dai dirçxc giao quân l trn 16km2, lirc hrcing lao dOng lUc mâi thành 1p khoãng
2.000 ngui, trong dO lirc hrcing nông cOt gOm bO dOi và thanh niên xung phong chuyên
ngãnh duçic b sung ye xây dung khu mO.
Dn nàm 1996, xi nghip Than Ccc Sáu trô thành don vj thãnh viên hach toán dc
1p thuOc Tng Cong ty Than Vit Nam theo quyêt dnh so 2600/QD-TCCB ngày
17/09/1996 cUa BO trir&ng B Cong nghip Vit Nam.
Tháng 9/200 1, xl nghip Than Ccc Sáu chInh thirc di ten thành Cong ty Than Ccc Sáu.
Theo quyt djnh s 487/QD-HDQT ngày 19/12/2005 cUa Hi dng quãn trj Tp
doàn Cong nghip Than - Khoáng san Vit Nam ye vic phe duyt k hoch trien khai cO
phân hOa các doanh nghip thành viên trong dO cO Cong ty Than Cc Sáu. Cong ty Than
CQC Sáu dà thc hin trin khai day dU cac btr&c CO phân hOa theo quy djnh cUa Nhä
ni.râc tr ngày 0 1/01/2007 vã chlnh thirc di vào hoat dng theo mô hinh Cong ty CO phàn
nhà ni.ràc nm giU cO phn chi phOi 51%. K tir ngày 02/01/2007 vâi ten gi mâi là
"Cong ty C phAn Than Cc Sáu - TKV" theo giày phép kinh doanh sO 2203000745 do
1

sâ k hoch dAu tis Tinh QuAng Ninh cAp vâi mirc th diu l là 100.000.000.000 dng.
Tir ngày 28/4/20 11 Cong ty Co phãn Than Ccc Sáu - Vinacomin vâi mA so doanh nghip
5700101002. Tr ngày 12/10/2011 Cong ty tang von diëu 1 là 129.986.940.000 dOng.
Tir ngày 17/8/20 16 dn nay di ten thành cong ty C ph.n Than Ccc Sáu - Vinacomin
vài mA so doanh nghip 5700101002. Ttr ngày 12/10/2011 Cong ty tang von diêu l là
324.96 1.050.000 dông.
2/ Ngành ngh kinh doanh:
- Khai thác, ch bin kinh dOanh than và các lo?i khoáng sAn khác;
- Xây dimg cAc cOng trInh mO, cOng nghip, dan diing và san lAp mt bang;
- Ch tao, süa chüa, gia cOng các thi& bj mO, phi.rng tin van tAi, cAc san phm c khI;
- Van tAi thr&ng thüy, &rông bO, dung sAt; SAn xuAt cAc mt hAng b&ng cao su;
- QuAn l, khai thác cãng và bn thüy ni dja;Sãn xuAt vA kinh doanh vat lieu xAy drng;
- Nuôi trng thUy sAn; Kinhdoanh, djch vii khAch san, nhà hAng, An ung;
- Kinh doanh, xuAt nhap khAu vat tir, thit bj, hAng hOa.
3/ Thông tin mô hInh quAn trj, t chirc kinh doanh VA b may quail 1.
Mo hInh quAn trj:
+ Hi dng quAn trj gm 05 thành vien.
+ Ban Kim soAt gm 03 thAnh vién.
+ Ban Giám d6c, diu hành 06 ngixôi gm 01 giám d&, 04 phó giám dc, 01 k toán tnr?ing
+ Các Cong tru&ng, phân xurng, phOng ban:
- C cAu b may quAn 1 cac phông ban:
01 - VAn phông
02 - Phông k thuat khai thác
03 - Phông K thuat van tAi
04 - PhOng GiAm dlnh chAt krqng
05 - PhOng An toàn
6 - Phông Cor din
7 - Phông K hoach
8 - PhOng TrAc dja dja chAt

9 - Phông diu khin sAn xuAt
10 - Phông T chirc - LDYT
11-Khóidandang
12 - Phông K toAn - thng k -tAi chInh
13 - Phàng Thanh tra BAo v - Kim toAn
14-Phông QuAn 1 vat tu
15-PhOng Du tu Môi trithng

- CAc cong tnrng, PhAn xu&ng:
12345678-

Cong tmông Khoan
Cong tnRmg Xüc tA ngn
Cong tnrng Xüc thAng lqi
Phân xuâng van tAi 0 to 1
Phân xithng van tAi 0 tO 2
Phân xrâng van tAi o to 3
Phân xtxâng van tAi 0 tO 5
Phân xir&ng vn tAi ô to 6

9- Phân xung van tAi 0 to 7
10-PhAn xung cci din
11-Phân xuing Si'ra chUa
12-COng tnrng Gt lAm &r&ng
13-Phân xithng Tram mng
14-COng trung Bang sang
15-COng trithng Than 2

4/ Dnh hu'&ng phát triên:
Trên cor si k hoach SXKD cüa tfrng nAm duçic Dai hti dng c dOng thông qua,
HDQT d ra phuang hi.ràng nhim v11 011 the nhix sau: Phân dâu xây dirng cong ty tth

thành mOt cong ty CO trInh dO khai thác mO hang du cüa Tp doàn - Vinacomin vâi cOng
ngh khai thác hin d?i, tiên tiên, dt tiêu chuân trong khu virc. Lam tot cOng tác bâo v
môi tru&ng vã phân dâu xáy dijng Cong ty Co Phân Than C9c Sáu - Vinacomin xanh,
sch, dçp vâ than thin vâi môi tnrng dê phát triên ben vng. Tp ung day mnh san
xuât ngay tr dâu näm theo kê hoach phôi hçrp san xuât kinh doanh cüa Cong ty vài Tap doàn,
can dôi näng 1irc thiêt bj và lao dng dê xay dung phucing an và thirc hin kê hoach san xut,
tiêu thii hang tháng, qu nham dam bão hiu qua san xuât và hoàn thành kê hoach SXKD näm
2018. Tranh thu diêu kin th&i tiêt thun lqi trong nhung tháng dâu näm tang ci.rmg bóc xüc,
mi din khai thác dong th&i tp trung tôi da phiic vçi cong tác ha moong dam báo san h.rçmg và
tiên dO theo kê hoch dt ra.. SCr diing von cUa các dôi tác bang cách thuê tài chInh, thuê hoat
dng, da d?ng hOa các nguôn von.
5/Các rüi ro:
Näm 2018, Cong ty gap rt nhiu khó khàn trong khai thác rnO da ánh hix&ng Ian
den hoat dng san xuât kinh doanh cüa Cong ty: Thai tiêt diên biên bat thirmg (trong
nãm cO 134 ngày mixa vU hrçng 2.517 mm); diu kin khai thác tiêp tiic xuOng sau, tài
nguyen khO khän, b? mO phIa Bäc không on djnh; dO cao nâng tãi và cung dO van chuyên
Ian; thiêt bj van tãi mOt sO thai diem cOn thiêu c1ic bO; cong tác quán l, các c chê chInh
sách cüa Nhà ni.râc cO sij thay dôi di vâi ngành Than; thuê phi tang cao, lam tang giá
thành san xuât cüa Cong ty.
Dfrng trinc khO khän va thi'r thách trên, dirài sr lanh dao cüa Dãng bO; sir clii dao,
quãn l, diêu hành cUa HDQT, BKS, Ban Giám dôc cUng vâi si dông thuan cüa các to
chfrc doàn the. COng ty d doàn két, chung sfrc vlxç)'t qua khO khän, thirc hin hoàn thành
toàn dién kê hoach san xuât kinh doanh näm 2018 theo kê hoach diêu chinh, báo toãn và
phát triên vOn.
II. TINH HNH SXKD TRONG NAM
1/ Tlnh hInh hoit dng san xuât kinh doanh, mOt s ch chiêu SXKD chü yu
NAM 2018
TT

CH TIEU

DVT

KH
DAU NAM

KHDC

THVC HIN

TY L % SO V%I
KHDN

KHDC

1

DAt dá b6c xüc

M3

19.500.000

20.500.000

20.285.775

104,0

99,0

2

Than san xuAt

Tn

2.300.000

2.440.000

2.605.986

113,3

106,8

-

ThanNK khai thác

TAn

1.500.000

1.500.000

1.500.118

100,0

100,0

-

Than sach t1r SPNT

TAn

800.000

940.000

1.105.868

138,2

117,6

3

H s bóc

M3/T

13,00

13,67

13,52

104,0

98,9

4

Thantiêuthu

TAn

2.282.000

2.520.000

2.616.572

114,7

103,8

5

Doanhthutcngs

Tr.d-

2.661.541

3.036.274

3.059.054

114,9

100,75

6

Giá trj dAn Pr

Tr.d

148.220

179.994

107.295

72,38

59,61

7

Tin hang bq

l000dlnglth

7.5 14

7.5 14

9.009

119,9

119,9

8

Lgi nhun truâc thug

Tr.d

26.052

26.052

5 1.657

198,3

198,3

9

Trãcti.'rc

narCP

3

3

5

166,6

166,6

2/ To chii'c vã nhân sij.
2.1/ Danh sách ban diu hành
* Ong: PHeM HÔNG TA! - CHU T!CH HDQT
- Giài tInh: Nam
- Ngay tháng näm sinh: Ngay 16 tháng 4 näm 1959
- Ni sinh: Dng Phü - Bong Hung - Thai BInh
- Qu& tjch: Vit Nam
Dan tc: Kinh
- Que quán: Dng PhU - Bong Hung - Thai BInh
- S chUng minh thu nhân dan: 100999318
- Dja chi thung trU: T 3 - Khu 8 - Hng Hâi Hi Long - Quáng Ninh
- Din thoi lien lac: 0913267920
- TrInh d van hoá: 10/10; Trinh dO chuyên môn: K5 sir Khai thác
- s6 c phn TC6 s hu: 7.662 c phn
* Ong : NGUYEN VAN THUAN - UVHQT - GIAM DOC
- Giài tInh: Nam
- Ngãy tháng näm sinh: Ngay 16 tháng 3 nãm 1970
- Noi sinh: Di Trtch - Châu Giang - Hung Yen
- Quc tich: Vit Nam
Dan tOe: Kinh
- Quê quán: Da Trch - Châu Giang - Hung Yen
- S chfrng minh thu nhân dan: 100999256
- Dja chi thung trU: T 32 - Cm PhU - CAm Phã - Quãng Ninh
- Trinh dO van hoá: 12/12; Trinh dO chuyên môn: KS Khai thác
- S c phAn TC6 sô hthi: 1.392 c phAn
* Ong: VUVANKHAN -UVHDQT
- Giâi tInh: Nam
- Ngày tháng näm sinh: Ngãy 16 tháng 8 näm 1968
- Nai sinh: Tan Phong - VU Thu - Thai BInh
- Quc tjch: Vit Nam
Dan tOe: Kinh
- Que quán: Tan Phong - VU Thu - Thai BInh
- sé chUng minh thu nhân dan : 034068001414 cAp ngày 27/9/20 15
- Dja chi thuing trU: T 4 - CAm Thug - CAm Phã - Quâng Ninh
- TrInh dO van hoá: 10/10; TrInh dO chuyên môn: K sir Khai thác mô
- S e phn TC6 sO hthi: 1.740 c phAn
* Ong: DINH THAI B!NH - PHO GIAM oOc
- Giâi tInh: Nam
- Ngày thang näm sinh: Ngày 11 tháng 06 näm 1976
- Nci sinh: CAm phâ - Quáng Ninh
- Qu& tjch: Viet Nam
Dan tOe: Kinh
022076000154
- Dja ehi thirong trU: T 3 — Khu Cao San 2 - CAm San - CAm Phã - Quãng Ninh
- Diên thoai lien 1e: 0974.19 1.996
- TrInh do van hoá: 12/12; TrInh dO ehuyên môn: K5 sir Khai thác

- S c6 phAn TC6 sâ hu: 580 c phn
* Ong: NGUYEN TAN LONG - UVHDQT - PHO GIAM DOC
- Giâi tInh: Nam
- Ngày thang nãm sinh: Ngày 08 thang 11 näm 1967
- Nai sinh: Bão Xuyên - Vii Ban - Nam Djnh
Dan toe: Kinh
- Qu6c tjch: Vit Nam
- Que quán: Bão Xuyên - Yi Bàn - Nam Djnh
- S chirng minh thu nhân dan: 100 544 976
- Dja chi thu?ng trü: T 107A - Cm Phü - Cm Phà - Quàng Ninh
- TrInh d van hoá: 10/10; Trinh dO chuyên môn: K5 six Ca khI ô to
- S e phn TC6 sâ httu: 2.437 c phn
* Ong: TRAN SON HA - PHO GIAM DOC
- GiOi tInh: Nam
- Ngày tháng näm sinh: Ngày 01 tháng 10 näm 1969
- Nai sinh: Cra ông - Cm Phà - Quàng Ninh
Dan tOe: Kinh
- Qu6c tjch: Vit Nam
- Quê quán: Hãi Trung - Hài Hu - Nam Ha
- S chirng minh thu nhân dan: 100449595
- Dja ehi thuing trü: T 3 1A - Cm Phü - Cm Phã - Quãng Ninh
- TrInh dO van hoá: 10/10; TrInh dO chuyên môn: K six Khai thác
- S c6 phn TC6 sâ hu: 1.507 c phn
* Ong: VU VAN HUNG —PHO GIAM DOC
- Giài tInh: Nam
- Ngày thang näm sinh: Ngày 06 thang 1 näm 1961
- Nai sinh: Cm Phà - Quàng Ninh
Dan tOe: Kinh
- Qu& tjch: Vit Nam
- Que quán: Quang San Phü Xuyên Ninh BInh
- S chirng minh thu nhân dan: 100710815
- Da ehi thuOng trü: T 47 CAm Thành CAm Phà Quâng NTnh
- TrInh dO van hoá: 10/10; Trinh do ehuyên môn: K5 six kinh tê
- S c6 phAn TC6 sâ hftu: 2.785 c phân
* Ong: NGUYEN HUt TRUNG - KE TOAN TRUONG
- Giài tInh: Nam
- Ngày tháng näm sinh: Ngày 14 tháng 10 näm 1964
- Ncii sinh: Tan Phong - Kin Thuy - Hài PhOng
Dan tOe: Kinh
- Qu& tjch: Vit Nam
- Quê quán: Tan Phong - Kin Thuy - Hài PhOng
- so chirng minh thu nhân dan: 100983992 cAp ngày 13/1/20 13
- Dja chi thung trü: TO 63 - CAm Trung - CAm Phà - Quàng Ninh.
- Trinh dO van hoá: 10/10; Trinh dO ehuyên môn: K six Kinh t mó
- sO CO ph&n TC6 so hu: 2.43 7 cO phAn

2.2. Nhfrng thay di trong ban diu hành
Trong näm 2018 Cong ty d CO sir thay di nhân sir ban diu hành:
Quy& dinh s 176/QD-TCS ngày 25/10/20 18 cUa HDQT v vic b nhirn ông Nguyn
Van Thuãn - UVHDQT, PhO giám doe Cong ty gi chirc vi quyên Giám doe Cong ty ffr
ngày 25/10/2018.
Quyt djnh s 170/QD-TCS ngày 25/10/2018 eUa 1-IDQT v vic thôi gi& chc vi Giám
doe Cong ty, Ong VU Van Khân - UVHDQT - Giám doe Cong ty thôi giI chfre vii Giám dôc
Cong ty.
Quy& djnh s 11 3/QD-TCS ngày 15/8/2018 eUa HDQT v vic b trI ông Lé Van Giá,
Phó Giám doe Cong ty &rçYc nghie htrng ehê d htru trI ké tir ngày 01/9/2018.
Quy& djnh s 219/QD-TCS ngày 14/12/20 18 cUa HDQT B thim Ong Dinh Thai Bmnh —
Tnrâng phang K5 thut khai tháe giU chüc vii Phó Giám doe COng ty kê ffr ngày
14/12/2018.
2.3. S hrçrng can bô cong nhân viên
S krçing CBCNV eO dn ngày 3 1/12/2018 là 2.465 ngixrí.
3. Tlnh hInh dâu tir, tlnh hInh thrc hin các dir an:
Cong ty 1p, thm djnh, phê duyt các d an theo quy djnh cUa Nhà Ni.rOc ban
hành, Khong eO dij an ehm tiên d, diêu chinh trong k' hoie vi phm ye quán l chat
luçxng, that thoát, lang phi. Giá trj thrc hin dâu tu nãm 2018: 107.295 triu dong.
4. Tmnh hInh tài chInh:
a. Tlnh hInh tài chInh
STT

CHI TIEU

NAM 2018

NAM 2017

1

Tng giátrj tài san

1.942.354.201.053

1.866.437.044.648

2

Doanh thu thu.n v ban hang và CCDV

3.054.011.427.369

2.524.392.130.726

3

Lqi nhun thun tr hoat dng kinh doanh

49.002.084.205

51.628.882.281

4

Lçi nhun kháe

2.654.750.306

-1.3 19.177.285

5

Tnglcxi thun k toán truâc thu

51.656.834.5 11

50.309.704.996

6

Lcii nhu.n sau thus thu nhp doanh nghip

41.313.131.609

36.506.678.662

b. Các chi tiêu tài chInh chü yu
STT

Cm TIEU

NAM NAY

NAM TRUOC

1

Khà näng thanh toán nq dn han

0,77

0,69

2

H S6 nq phãi trãl v6n CSH

4,22

4,08

3

VOng quay v6n li.ru dng

4,79

4,30

4

VOng quay hang t6n kho

7,36

6,28

5

Chi tiêu ye khã nAng sinh l&i
+ He sdLNST/ Vn chi thhtru (ROE)

12,63

10,02

+Hs6LNST/Tngtàisán (ROA)

2,169

1,956

5. Co cu c dông, thay Mi vn dan tu cüa chü sir hfru
Co cu c dông, thay di vn dan tn cüa chü sir hUu
a. Co phn: Vn diu l cüa Cong ty &rçic chia thành 32.496.105 c phn vâi mnh
giá là 10.000 VNDIcô phân. Tat Ca cô phân cUa Cong ty dêu là cô phn ph thông.
b.Co cu c dông:
C dông trong nt.râc: Si hitu 31.449.030 c phn chim 96,77 %; VOi:
+ C dông t chire sâ hiru
20.075.800 c phn chim 6 1,78%;
+ C dông cá nhân si hiru
11.373.230 c phAn chim 34,99%.
C dông ni.róc ngoài: S h&u 1.017.075 c phAn chim 3,23%. VOi:
+ C dông t chire sâ hiru
846.950 e phn chim 2,61%;
+ C dông cá nhan si hfru
200.125 c phn chim 0,61%.
C dông Ian: Tp doàn Vinacomin si hUu: 19.786.355 c6 phân chim 60,88%;
c. TInh hlnh thay di vn du tn cüa chü sir him: Không;
d.Giao djch c phiu qu5': Không;
e.Các chfrng khoán khác: Không.
6. Báo cáo tác dng lien quan dn môi tru*ng và xä hi cüa Cong ty.
6.1. Tong nguyen it lieu dirqc sir dung d san xuât trong 11am 431.619 triu dông
6.2. NAng hrong tiêu thu trong nAm:
- Nhiên lieu: 555.97 1 trirdng
- Dng 1irc: 54.032 triu dông
6.3. Tiêu thii ntrirc:
Ngun cung cp nuâc và li.rcmg rnrâc sir diing: Cong ty hçTp dng mua nuâc vâi
Cong ty Nixie sch Quàng Ninh, nàm 2018 luvng nuàc Cong ty sir diing: 29.637 m3
6.4. Tuân thu pháp mat v bão v môi truong
Trong nAm cong ty dà np 3 8.472 triu tin phi và thud báo v mOi truang.
EMn thai dim hin ti, Cong ty ehua tirng bj xir pht vi phm do không tuân thir
Lust pháp và các quy djnh ye môi trirang.
6.5. ChInh sách lien quan dn ngtrôi lao dng:
a! - S hrçmg lao dng bInh quân trong nàm: 2.628 ngi.rai
- Tin li.rmig binh quân: 9.009.000 dng/ nguai/ tháng.
b/ ChInh sách Lao dng nhm báo v sire khOe an toàn và phüc lqi cho nguYi lao dng:
- T chire phát dng hiu qua các phong trào thi dua lao dng san xut hi.ràng v
mJic tiéu "An toàn - Dôi mâi - Hiu qua - Phát triên". Trong näm COng ty CO nhiêu tp
the, cá nhân drnc
các cp suy ton và khen thithng.
- T chirc t& cOng tác tuyên truyn, các phong trào VHVN-TDTT; phát huy nOi
lirc, tham gia có hiu qua các hot dng van hoá, the thao do các cap to chire
- Thirc hin dy dii cac ch d chInh sách ciia Nhà ni.rac di vii ngithi lao dng;
duy trI chàm lo d?yi song vt chat, tinh than, on djnh vic lam cho ngrai lao dng, chäm
lo các ngày l& tët cho CBCN theo quy djnh.
- T chirc t6t cong tác chäm soc sire khoé cho ngithi lao dng; khám sire khoé djnh
k' lan 1 näm 2018 cho toàn b CBCN theo quy djnh; khám lan 2 cho dOi ftrçlng nghe

nng nhoc, doe hai, beth ngh nghiêp, cp duOng; t chirc cho CBCNV sic khOe yu
duc di nghi mat và ho trq diêu trj theo quy djnh cUa TKV.
- Tham gia t6t cOng tác dn on dáp nghia, các cuOc vn dng xã hi tCr thin do các cp
phát dng.
6.6. Báo cáo lien quan dn trách nhim vói cong ding dja phiroiig
- Nhm dam báo v sinh rnoi tnrng va han ch thp nht các tác dng cüa ô nhim
môi tning tr hoat dng san xuât than tâi eng dông dan cix. Hang näm Cong ty to chirc
quan träc môi trumg dnh k' theo yeu câu cüa báo cáo DTh4 dO &rçie phê duyt vói cáe chi
tiêu quan träc bao gôm: Môi tru?xn.g không khi, môi truO'ng dat, môi tnrOng nixâc vài tan suât
quanträcO4lãn/nam.
- Theo kt qua cüa báo cáo quan trc môi trumg djnh kS' tai Cong ty C phn than
C9c Sáu -Vinacomin dO duçrc Cong ty tix van ye quan trãc thirc hin, Co ban các chi tiéu ye
môi tru?Yng không khI, nuâc và dat dêu dt kêt qua a ngtrOng eho php theo QCVN.
- Hang näm Cong ty thumg xuyen du tix và h trçY ChInh quyn dia phuong thc
hin các cOng vic lien quan tâi cong tác Báo v môi trumg, ciii the: Nao vt eác tuyên
mucmg, suôi khu dan Cu; Tong v sinh môi trirang các tuyen duang khu virc dan sinh;
Duy tu bão duOng eác tuyên dirang lien 1c khu we dan cix nhãm dam bão v sinh môi
trixang và m quan do thi.
- Tang s tin dành cho cong tác bão v môi tru&ng thuang xuyên t?i Cong ty nàm
2018 trên 20 t dông.
6.7. Báo cáo lien quan dn boat dng thj tru*ng vn xanh theo htr&ng dn ella
UBCKNN:
a. Xir 1 nucrc thai cong nghip
- Cong ty phi hçTp chat eh, don de, giám sat Cong ty TNHH 1 TV Môi truang TKV trong cong tác duy trI vn hành hiu qua tram xcr 1 nuâc thai mó than C9c Sáu dam
báo chat h.rcmg nuâe xcr 1 trirac khi thai ra nguôn tiêp nhn QCVN 40-2011 /BTNMT.
- Khi 1i.rçng nirâe d x1r 1 eho Cong ty CP Than Ccc Sáu näm 2018: 5,665 triu
m3 giá tn xCr l: 12,5 1 t dông.
b. Xfr l nu*c thai sinh boat
- Cong ty da k hp dng mua nirâc cüa cong ty CP rnrâc sach Quang ninh- xi
nghip nithc Cam phá phiic v11 hoat dng sinh hot ella cong ty. Nirâc thai sinh hoat dirc
xfr 1 thông
qua 03 modul tram xlr 1 nuâc thai sinh hoat tai 03 nhà an trong Cong ty.
- Thijc hin quan trc djnh kS' nuâc thai sau khi xir l tai 03 tram xir l nuâc thai sinh
hoat. Chat krqng ni.râc thai sau 03 tram dat qui chuân QCVN: 14-2008IBTNMT (cOt B).
c. Xfr l khI thai, bii
- COng ty tip tiic tang cithng cong tác trung dai tu các thi& bj may mO han ch
h.rng khI thai phát sinh.
- Duy trI vn hânh 13 xe trung xa dung tIch t1r 12-20m3 phiic vi cOng tác ttrâi
nuOc dp biii tai cáe khu virc khai trithng cong ty, bãi thai, khu giáp ranh dan cix.
- Tip t1ie vn hành h thng 1c biii tlli khu virc ga B, h thng chuyn tai than
bang bang tái kin ttr + 15 moong v khu sang tuyën.
- Nham hn eh ti da 1uqng biii phát sinh phát tan t& khu we kho chira than,
Cong ty tiep tc duy tu dllng cO h thông luâi che ehän bui khu we bang sang.
- H th6ng phun sirong dp bii tai các h tMng sang, cau chuyn tai than duc

duy tn van hành 03 ca san xuk Hin ti h thng dang hot dng n djnh vã dam bão
hiu qua dp biii.
d. Thu gom, van chuyn, xfr 1 chat thai nguy hii, cht thai ran cong nghip, cht
thai sinh hoat
- ChAt thai rAn cong nghip: Toàn b lucmg chAt thai rAn cong nghip: sam Mp ph
1iu, day curoa, cao su cac 1oi... thrçic thu gom, hru tr& ti kho vat tu vã chuyên giao cho
don vj có day dü chrc näng thu gom, van chuyên, x 1 theo dung qui djnh. Khôi 11.rvng
chat thai ran dä xir 1: 993 tan.
- ChAt thai sinh hoat: ChAt thai sinh hoat phát sinh tai cong ty duçc thu gom luu
trt trong cac xc day chira rae thai, chuyên giao cho cong ty Môi trtr&ng dO thj cam phã
van chuyên xü 1 theo qui dnh cUa pháp luat. Khoi hrcmg thuê xir 1 dir kiên: 100,5 tan.
- ChAt thai nguy hai: duc phân loai, thu gom liru trtt tai cac kho chira chAt thai
nguy hai. Chuyên giao cho các don v có day dü chirc näng: Cong ty TNHH 1 TV Môi
tnrng-TKV, Cong ty CPTM Hãi dang thu gom, van chuyên xr 1 theo dung qui djnh cüa
pháp luat. Lrqng chat thai nguy hi da thuê xir 1 nãm 2018: 399,7 tan. Giá trj xfr 1):
2,391 t' dông.
- ChAt thai y t& thuê don có dy dü chxc nang thu gom, van chuyn, x1r 1 dam bâo
v sinh môi tnxing theo dung các qui djnh cüa pháp luat. Khôi krqng dä thuê xi:r 1: 346,5kg
e. Quan trAc môi tr.r?rng.dnh k'
- Cong ty t6 chfrc thrc hin dy dü chuong trInh giám sat, quan trAc môi tnthng
djnh ks', quan träc djch dng bäi thai (Khe rê, Dông Cao Son, dap chän so 04 Khe rè),
quan träc mOi tnrng nhà diêu hành, Tram y tê cong ty theo dung yêu câu tai ban báo cáo
dánh giá tác dng môi trtthng, dé an bão v môi tmng d dixçvc phê duyt.
- Tn suAt quan trAc môi truxng djnh kS', djch dng bai thai: 04 lânlnäm.
- Tn suAt quan trAc môi tnirng nhà diu hành, tram y t& 02 1nInäm.
- Chi phi thrc hin näm 2018: 1,388 t dng
f. Trông cay cãi to phuc hi môi trtrong, tio cãnh quan môi tru*ng
- T chtrc hi.râng irng t& trng cay xuân Mau ThAt näm 2018 tai các don vi cOng tnroIig
phân xu&ng trong toàn Cong ty vói tong so cay da trông dircc: 1.050 cay giá trj thirc hin gân:
21 triu dOng.
- Phi hqp vâi UBND TP CAm Ph t chrc Tt trng cay Mu xuan Mau TuAt 2018 tai
mt bang +300 bãi thai DOng Cao Son vOi so krng cay: 27.050 , Tong so tiên: 794 triu dOng.
- Trng cay thng cung phü xanh phic hi mOi 1rtrng bäi thai Khe Re mrc +110,+180,
+205, +130 vài tOng cay frông: 68.500 cay; din tIch: 6,85 ha, và mirc +60, +90 bi thai Dong
Cao San trOng: 30.450 cay, din tich 3,79ha. Tong sO tién IrOng cay bai thai Dông Cao San và
Khe Re: 2,855 t'.
g. Th.rc hin nghia vu tài chInh trong cong tác bao v mOi tru*ng
- COng ty thirc hin k qu5' cái tao phiic hi mOi trirng d6i vâi hoat dng khai
thác khoáng san lan 10 cho näm 2018 theo quyêt djnh phé duyt dr an cai t?o phiic hOi
môi tru&ng cüa B Tài nguyen và Môi trithng vOi giá trl: 2.616.518.000 dOng, d dizqc
S& Tãi nguyen và MOi tnrng Quãng Ninh xác nhan.
- Cong ty thtrc hien nghiem và dy dU viec ke khai và np phi báo v mOi tru&ng
dOi vài ni.râc thai Cong nghip theo huàng dan mâi nhat ye vic ke khai vã np phi nuàc
thai vOi tOng so tiên dã np qui I, II, III, IV/2018: 4.100.000 dOng.
h. Dam bão thoát nu&c bão v mOi trung qua khu dan dr

•

- Cong ty dã t ch(rc pMi hçip vói Thành ph C.ni Phã, LJBND các phi.ring Cm
San, Cam PhU, Mông Di.rang triên khai no vet các tuyen suôi thoát nuc qua khu dan ci.r
dam báo tiêu thoát nrnrc và v sinh môi tnreing. Khoi krçmg dat dá no vet: 27.345m3 dt dá.
1. Dam bão an toàn khu virc bäi thai Bong Cao Soii
- T chcrc duy trI vn hành n djnh và CO hiu qua tuyn dê chn chân bâi thai
Dông Cao San và h thông dpso 1,2 khu virc do thai H10 Mông Drang d thrc du Ur
t& näm 2015 vâ 2016. Không dé xáy ra sir cO trong näm 2018.
III. BAO CÁO CUA BAN GIAM DOC.
1. Bánh giá kt qua hot dng san xuât kinh doanh
a. Cong tác diu hãnh san xuãt và k thut cong ngh
Trong nm Cong ty dâ chi dto, thirc hin tht các phrong an khai thác tr9ng dim theo
miic tiêu dé ra, dam bâo nguOn than phiic viii tiêu thi; hoàn thành toàn din ké hoach ha moong
20 17-20 18.
- Cong tác quán 1 k5 thut khai thác: V ca bàn thirc hin tót theo quy djnh, dam
bào yêu câu k thuat. Các chi tiêu k5 thut Cong ngh trong näm ca bàn dt so vâi kë
hoach dê ra.
- Cong tác diu hành san xut: Ca bàn thc hin theo dung các quy djnh, giU v&ng
k' 1ut diêu hành. Trong nãm d triên khai thc hin các giái pháp diêu hành san xuât
hçTp l dé tang thi gian lam vic hUu Ich cüa thiêt bj, nâng cao nàng suât lao dng.
- T chirc thi cong hoàn thãnh các cOng trInh thoát nrnfxc, PCMB theo dUng k
hoach, các cong trInh phát huy hiu qua. Thirc hin tot các cOng vic BVMT thi.rmg
xuyen theo quy djnh.
- Can dM t chirc sl'ra chta, bào duOrng, trung tu thit bj theo k hoch. Dy manh
crng diing Tin h9c hOa, Tir dng hóa trong san xuât kinh doanh; lap dt bô sung các thiêt ) ]
bj cong ngh thông tin tiên tién d nâng cao hiu quán l.
- Thc hin cong tác quán 1, mua ban vt tu phiic vij yêu cu san xut theo dUng
theo quy djnh; giá trj vt tt.r ton kho trong mcrc quy djnh.
- Can d&, diu chinh các dir an du tir nàm 2018 phU hçxp vài tinh h'mh thrc t4 d
dam bão hiu qua dâu ti.r. Trong nàm Cong ty dã triên khai thirc hin 12 dirán vai tong giá
trj dâu tu thirc hin là 107 t 295 triu dong, dat 59,6% ké hoch (gia trj dâu tu näm 2018
dat thâp nguyen nhân do hau hêt các d%r an den cuOi qu II và tháng 11/2018 mâi dirçc Tp
doàn thông qua nOi dung).
b. Cong tác to chfrc, tái c cu, sir ding Jao dng
- Cong ty tp trung trin khai thirc hien CO hiu qua các ni dung theo D an tai ca
cau giai doan 2017-2020. Trong näm dà sap xêp 1a mO hinh tO chcrc san xuât a mt so b
phn, dan vj dê nang cao hiu qua quân l; chuyên Tram Y té ye trirc thuOc PhOng TCLD
quãn l2; hçp nhât phông Kim toán - Thanh tra Pháp ché và phOng BVQS vào phông
TBK. Cong ty hin cOn 15 cOng truang, phân xixâng; 14 phOng quãn l.
- T chcrc th?c hin cac bin pháp tinh gián lrc lirng lao dng và ca cau 1a lao
dng; két qua näm 2018 Cong ty dâ giãm duc 239 lao dng. Tong sO Lao dng hin cO
den 3 1/12/2018 là 2.465 ngtthi.
- Can di, sAp xp lao dng hp 1, dam bào hieu qua s diing lao dQng. Lao dQng
bInh quãn näm 2018 dat: 2.628 ngix&i, giàm 42 ngtthi so vâi ké hoch.
c. Cong tác quãn trj chi chI, kinh t tãi chInh
- COng ty dà kjp thai xay dirng và thirc hin các phiwng an diu hành san xuAt

kinh doanh phü hçp vâi din bin thirc th cüa thj trung; hoàn thành các chi tiêu kinh t&
k5 thuât theo kê hoach diêu chinh näm 2018.
- Thirc hin hiu qua cong tác khoán, quán trj chi phi dn t11ng bO phn, dcin vj và
trng dâu thiêt bj; thirc hin tiêt giãm chi phi san xuât.
- Ban hành tp djnh mirc lao dng nOi b, xay dirng thông s cp bc cong vic
nãm 2018. Hoàn thin phwyng an sir dicing qu5 tién lucmg; diêu chinh k hoch qu7 tin
lrnng phü hçp vâi kêt qua san xuât. Trong näm Cong ty sfr diing hiu qua qu5 tiên lwmg.
- Thrc hin cong tác k toán, th&ig kê, tài chinh theo quy djnh; np dy dü cac
nghia vi vâi Nhà nuOc: 579 t' 129 triu dong; báo toàn và phát triên vOn kinh doanh.
d. Cong tác dôI sng, xä hi
- Thirc hin dÀy dü các ch d chInh sách cüa Nhà ni.râc dM vâi ng.thi lao dng;
chãm lo tot di sOng 4t chat, tinh than và bô trI dü vic lam cho ngi.ri lao dng.
- TAng cthng thirc hin cac bin pháp d cãi thin diu kin lam vic, chAm sOc
strc khoê, cãi thiên chat li.rong bia An gicta ca cho ngisi lao dng.
- Phát dng hiu qua các phong trào thi dua lao dng san xuÀt huàng v miic tiêu
"An toàn - DOi m6i - Phát triên" và D9t thi dua 90 ngáy dém san xuât và tiêu thii than
Qu IV/20 18. To chirc tot cOng tác tuyên truyên, duy trI các phong trâo vAn hOa, the thao.
- Tham gia t& cong tác dn on dáp nghia, cac cuOc vn dng xA hi t& thin do cac
cap phát dng, vci tong so tiên 910 triu dông.
e. Cong tác an ninh trt tr; An toàn- VSLD
- Cong ty tAng cix0ng chi do và thirc hin nhiu bin pháp trong cOng tác bào v
an ninh trât tir, báo v tài san, tài nguyen, ranh giOi mO. Thirc hin tot các quy chê phôi
hop báo v an ninh trt tir vâi Cong an va ChInh quyên dja pth.rcing trén dla bàn. TInh
hInh an ninh trot t1r trong nAm ccx bàn on djnh.
- Tp trung chi dan và thirc hin quyt lit cong tác AT-VSLD ccx bàn dat dtxçxc kt
qua theo mi1c tiêu dé ra. NAm 2018, Cong ty không xãy ra tai nan lao dng vâ sr cO thiêt bj
nghiem tr9ng.
2. TInh hInh tài chInh, quail trj chi phi, quãn 1y kinh t
- Cong ty dA kjp thxi xay dvng và thirc hin các phirong an diu hành san xut
kinh doanh phü hçxp vOi din biên thyi tiêt và tInh hlnh tiêu thi; hoàn thành các chi tiêu
kinh th, k5 thut theo ké hoach diêu chinh nAm 2018.
- Thirc hin hiu qua cong tác khoán, quãn trj chi phi dn ttrng b phn, dcm v Va
tirng dâu thiét b; giâm khôi lung cong ngh phic vii và cong vic phát sinh ngoài ke
hoach nhAm dam bão hiu qua san xuât kinh doanh.
- Ban hành va thrc hin bO djnh mirc nAng suit thit bj áp ding trong COng ty;
diêu chinh kê hoach qu tiên krcxng và don giá tiên lirong theo ké hoach diêu chinh san
hrng nAm 2018. Trong nAm COng ty sr ding hiu qua qu tiên lirong.
- Thixe hién cOng tác k toán, thng ké, tài chinh theo quy djnh; nOp dÀy dü các
nghia vi vâi Nhà nuàc: 650 t' dOng; bâo toàn vã phat triën von kinh doanh.
3. Nhfrng cãi tin v co cu to chü'c, chInh säch, quãn 1.
- Tip tic thrc hin cOng tác tái ccx cÀu t chirc b may vâ lao dng theo D an tái
ccx cu Cong ty giai doan 2017-2020 vâi trçng tam là tinh gian 1rc lls?ng lao dng phtc
vi, phi tr; sp xp lai tO chIrc san xuât khâu th süa chUa de nâng cao nAng suât lao
dng. Phân dãu nAng suât lao dng nAm 2019 tAng? 5% so vâi thc hin nAm 2018

- Can d& thc hin xà hi hóa mt s cong vic phiic vi phü hqp vâi diu kin
thc té cüa Cong ty. Triên khai Phi.rcmg an tái HDLD vâi mOt so cong nhân thç s1ra cha
thiêt b mO dà nghi ché dO, nhât là thçi bac cao.
- Tip tic rà soát, b sung va hoàn thin các quy ch& quy djnh v quãn 1 ni bO
Cong ty phü hcip vdi yeu cãu nhim vii; phân cong rO nhim vii cüa dn vj, phOng ban dê
nâng cao hiu qua quán l. Nâng cao vai trO, trách nhim cüa NgiRii dCrng du trong thirc
hin chirc trách, nhim vii duçc giao.
- Can di, tuyn ding, sp xp lao dng hçp 1 vâi k hoach san krcing, dam bão
phiic v11 san xuât, hiu qua 5ir diing lao dng. ChU tr9ng cong tác dào tao dê nãng cao trInh
do cho CBCN, nhât là bôi dixOng nâng cao tay nghe cho cong nhân k thuat các 11th virc.
4. K hoch phát trin trong tiro°ng ai.
Du ti.r phát trin ngun nhân lirc.
Du tix di mâi cong ngh khai thác.
DAu tu thäm do trü krçng tài nguyen.
5. Giãi trInh cüa Giám cIsc di vói kin kim toán (nu co)
Không cO kin cüa Kirn toán.
IV. BANH GIA CUA HO! BONG QUAN TRJ YE HOAT BQNG CUA CONG TY
1. Bánh giá cüa HBQT v các mt hot dng cüa Cong ty:
Nàm 2018, Cong ty hoat dng hiu qua, dung pháp 1ut. Ban diu hành sang tao, dam
nghi, dam lam, dam chju trách nhim dà t9a ra nhng bi.râc dOt phá mâi trong quãn l,
diêu hânh dat nang suât lao dng näng suât thiêt b, tiêt kim chi phi, thu nhp ngixi lao
dng tang cao. Tis Uthng can bO CNVC - LD n djnh và dà chuyén biên rO rt theo chiéu
hixàng tIch crc. DOi ngU can bO quân 1 da the hin rO vai trO, trách nhim và chü dng
thirc hin, phôi hqp thirc hin CO hiu qua nhim vi dtrc giao trong quán 1 và diéu
hành. Cong nhân lao dng dà nâng cao thrc trách nhim, tn dimg tOi da thi gian lam
vic dê nâng cao gi hoat lam ra san phâm. Nhüng két qua nêu trên cüa Tp the
CBCNVC - LD Cong ty da gop phân quan tr9ng dixa Cong ty vr9t qua khO khän hoàn
thành Kê hoach SXKD. Nàm 2018 Cong ty cia báo toàn và phát triên vOn.
2. Bánh giá cüa HBQT v hoit dng cüa Ban Giám dc Cong ty.
BO may diu hành COng ty cia trin khai thirc hin nghiêm Nghj quy&, Quyt djnh
ban hành, kiên chi dao cüa HDQT, dung theo quy djnh cüa pháp 1ut hin hành, Diêu l
cOng ty. Bô may diêu hành COng ty cia that chat cOng tác quãn l2, quàn trj chi phi, diêu hành
san xuât linh hoat, vtxçlt qua nhiéu khO khän diêu kin khai thác. Diêu hành san xuât kinh
doanh an toàn, hoân thành k hoach SXKD näm 2018 vài tOng lçii nhun k toán tnrâc thué
51,6 t) dông, dam bào thu nhp cho ngi.ri lao dng cao hn nàm 2017.
Trong qua trInh san xuAt kinh doanh, Ban giám d6c luOn ph6i hp chat chë vài c
quan Dàng ui', Cong doàn, Doàn thanh nién, HOi Ciju chiên binh Cong ty chi dao tOt các
dn vj, ngithi lao dng trong Cong ty san xuât hiu qua, dam bào phát triên Cong ty On
djnh, ben vIrng.
3.Các k hoch và dlnh hir&ng cüa HBQT.
Näm 2019 &rqc dr báo là näm cOn nhiu khó khan, thách thtc. D dam bão hoàn
thành ké hoach san xuât kinh doanh näm 2019, dam bão li nhun, cô trc cho cO dong.
HOi dOng quãn trj can tp trung chi dao, giãi quyet mOt sO nOi dung tr9ng tam sau:
1; Chi dao, diu hành cac phrcmg an t6 chrc san xuAt kinh doanh dam bao hoàn
thành k hoach san xuât kinh doanh nàm 2019, dam bào 1i nhun, cO t1rc cho các cO
dOng cüa Cong ty.

2. Tip ti1c thrc hin cong cong tác tái co câu cUa Cong ty dam bão s du m6i
dan vj, phông ban theo Dé an tái ca câu COng ty giai don 2017-2020; thrc hin tái ca
câu lao dng theo hixâng tinh giãm; can dôi sü ditng hiu qua nguOn nhân hrc.Triên khai
phixang an xâ hi hóa, thuê ngoài thirc hin mt so djch vit phü hçip vâi diêu kin thc té
cUa Cong ty.
3. Rà soát, b sung, ban hành các quy ch quân trj cüa Cong ty phU hçip vâi các
quy djnh cUa Nhà nithc và Ip doàn TKV dê dam bão cho b may quán l, diêu hành cüa
Cong ty linh hoat, hiu qua.
4. Chi do quãn trj chat ch các chi tiêu k thuat cOng ngh; trin khai thrc hin
các giái pháp to chüc san xuât hp l dê tang thi gian lam vic hu Ich cUa thiêt bj, tang
nang suât lao dng. Tang ctrng chi do, thirc hin các giãi pháp tiêt kim chi phi dé giãm
giá thành san xuât.
5. Can d6i, t6 chic thrc hin hiu qua các dr an du tu nam 2019; trin khai thirc
hin cvm dan cx 10/10.
6. Quán trj vâ diu hành hot dng cUa Cong ty dt hiu qua, dam bâo an toàn tài
chInh; gi& vUng cOng tác an toàn, an ninh trt tir.
7. Quan tam, chia sê và bão v quyn lçi hçxp pháp cUa các nhà du tu, c dOng cUa
Cong ty; dong thii chäm lo và cãi thin diêu kin lam vic, dôi sOng 4t chat và tinh than cUa
ngix&i lao dng
8. Ph6i hçip chat ch gi11a b may diu hành, Ban kim soát, vâi các t chfrc chInh
trj trong Cong ty dê phát buy sirc mnh tong hqp trong qua trInh SXKD.
V. QUAN TR! CONG TY,
1. Hi dng quán trj
a. Thành viên, co cu
ChU tjch HDQT;
1. Ong Pham Hng Tài
Thành viên HDQT;
2. Ong VU Van Khn
3. Ong Nguyn Van Thun Thânh viên HDQT, Quyn Giám d& Cong ty;
4. Ong Nguyn Tn Long Thành viên HDQT, Phó GD Cong ty;
Thành viên HDQT, Phó bI thi.r dãng Uy Cong ty
5. Ong Trân Drc Kha
Các thành viên HDQT du di.rçc phân cong phi trách, theo dOi tmg 1mb virc quãn
l, san xuât kinh doanh cii the phU hqp vOi nang hrc, kinh nghim cUa mInh. HOi dOng
quãn trj COng ty CO phân than C9c Sáu - Vinacomin hot dng theo hInh thc kiêm
nhiém, HDQT dã van dung lrnh boat cac hrnh thuc duac qui dmh trong luât doanh nghiep
và trong diêu l COng ty, quyêt djnh kjp th?yi các van dê thuc thâm quyên quan 1 và
diu hânh san xuât kinh doanh can COng ty thrqc thông suOt.
HDQT dä thng nht Nghj quyt mO hinh t6 chirc san xu& t chi'ic b may diêu hành Cong
ty vài quy mO hçp l, phat huy duçc sir chU dng sang to và sir lien kêt phOi hçp giva các cá nhãn
và b phn.
HDQT d ban hành các qui ch& qui djnh, quyt djnh phiic vii vic quan l, diêu
hành các mt hot dng cUa COng ty.
b. Cäc tiêu ban
Các phOng ban trong Cong ty &rc giao nhim v dng th&i là các tiu ban giUp
vic cho HDQT COng ty, tham mixu giüp HDQT chi do b may diêu hành thrc hin
SXKD dUng lust pháp, sr diving lao dng hqp l, hiu qua.

c. Hoat dng cüa HDQT
Trong nàm 2018, HDQT dã t chfrc hçp thix&ng k' theo quy djnh và các cuc h9p
dt xuât khác dê nghe cac thành viên HDQT báo cáo tInh hInh hoat dng SXKD cüa
Cong ty vã tháo 1un dê kjp thai dua ra các quyêt djnh phü hp vâi diêu kin thirc tê
SXKD cüa Cong ty, các thành viên HDQT Cong ty dã hoàn thành tot nhim vi d'txçic giao
mOt cách trung thc, can tr9ng, mirth bach, vi lçii Ich cüa các cô dong và cUa Cong ty.
-Näm 2018 HDQT Cong tydã hp 46 phiên qua hInh thirc hçp trrc tip vâ hp gián
tiëp, lay kiên bang van bàn; ban hành 247 van bàn theo dUng quy djnh cUa pháp 1ut và
Diêu 1 Cong ty (trong do gôm 113 Nghj quyét và 134 quy& djnh, van bàn khac). HDQT
thirc hin nghiem cong tác quãn trj, giám sat b may diêu hành Cong ty nhäm triên khai
thirc hin dUng nghj quyêt, quyêt djnh ban hành cUa HDQT.
- Thiic hin t& ch dO báo cáo djnh k5'; t chi'rc cong b thông tin theo dUng quy
djnh dam bão cong khai, minh bach.
d. Hoat dng cUa các thành viên HDQT dOe 1p
Trong HDQT có 03 thành viên không tham gia diu hành san xut, các thành viên
tham gia dày dU các phiên hop và dirçc giao nhim vii theo các mt hoat dng san xuât
kinh doanh phU hçip vâi nang lirc, trInh dO chuyên mOn cUa môi ng1xi, cà 3 thành viên
HDQT dOe 1p dêu hoàn thành chirc trách thim vii duc giao.
e. Ban Kim soát
+ Thành viên Ban kim soát COng ty c phAn than Cc Sáu - Vinacomin gm 03
thành viên và hoat dng kiêm nhim.
1- Ong Nguyn Van HUng
- Trtrmg ban;
2- Ba Nguyn Thj Mai Anh
- U' viên;
3- Ba VU Thin Thành
- Uy viên.
Ban kim soát cUa Cong ty thung xuyen giám sat các hoat dOng cUa HOi dngquãn
trj Cong ty thông qua vic thirc hin nghj quyêt Dai hOi dOng cO dOng, các nghj quyêt các
k' hop cUa HDQT, các quy ché, qui djnh do HDQT ban hânh.
Giám sat hoat dOng cUa Giám dc diu hành thông qua vic thirc hin các nghj
quyêt cUa HDQT, các nghj quyêt cUa Giám dOe trong linh virc thuOc quyên han cUa Giám
dOc duc qui djnh trong diêu l cUa Cong ty.
2/ Thu nhOp cUa các Uy viên HDQT, Ban kiém soát, Ban diêu hành Cong ty
STT

Chüc danh

1

HOi dng quãn trj và viên chUc quán 1'

2

Ban kim soát
Tng cong

Tin Itrong

ThU lao

2.720.560.000

263.160.000

3 95.760.000

96.000.000

3.116.320.000

359.160.000

VI. BAO CÁO TAI CHINH
1.Y kin cüa Kim toán:
Theo kin chUng tôi, xét trén khIa cnh tr9ng yu, Báo cáo tài chinh kern theo da
phán ánh trung thijc vã hçip l tlnh hInh tài chinh vào ngày 31 tháng 12 nãm 2018, kêt
qua hoat dOng kinh doanh và tInh hinh h.ru chuyên tiên t trong näm tài chInh két thUc
cUng ngày cUa Cong ty Co phân Than Cc Sáu - Vinacomin, và duc 1p phU hqp vâi các
chuân mrc kê toán Vit Nam, chê dO ké toán doanh nghip Vit Nam hin hành Va cáo
quy dnh pháp l cO lien quan den vic 1p và trInh bay báo cáo tài chInh.

Báo cáo tài chInh näm 2018 cüa Cong ty d duçic kim toán bâi COng ty TNHH
PKF Vit Nam. Cong ty dâ dàng báo, gCri báo cáo tài chinh kiêm toán len Uy ban chfrng
khoán Nhà rnrâc, S giao djch chng khoán Ha Ni theo dUng quy dnh. Website cUa
Cong ty dàng tâi báo cáo tài chunh là: www.Cocsau.com
Nci nhn.
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Lii'u: VT, KTI'K.(Ng.H)
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