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BAO CÁO THUNG NIEN NAM 2019 

I. THÔNG TIN CHUNG 
1/ Thông tin khái quát. 

Ten t chtrc phát hành: Cong ty Co phân Than Ccc Sáu - Vinacomin 
Ten giao djch: Cong ty C phAn Than Cc Sáu - Vinacomin 

Giy ehirng nhn DKKD: 5700101002 cp ngày 02/1/2007. 

Dang k thay di In thr 7 ngày 5/12/20 19. 

Vn diu 1: 324.96 1.050.000 dèng; Ma c phiu : TC6 

Dja chi: Phi.r?ng Cm Phü - Thành ph Cm Phã - Tinh Quãng Ninh. 

Diên thoai: 0203.3862062. Fax: 0203.3863936. Website:Cocsau.corn 

VUng than Ccc Sáu trixc ngày Chfnh phü ta tip quãn (25/04/1955) là mt cong 
trung khai thác than thu cong thuc mO than Cam Phã. Sau khi tiêp quân duçic dt ten là 
cong tnrmg Cc Sáu thuc xi nghip than Cam Phã. Khai thác than thu yêu bang thu 
cong mai, cuôc, xà beng. . . & phIa Tây và phIa Bäc. Cong trir&ng Cc Sáu ngày tiêp quãn 
có 02 cong tru&ng nhi.r cong trii&ng Ta Htu Ngn và cong tru1ng Y. 

Dn näm 1957 thành 1p them cong truäng H 

Dn näm 1958 thành 1p tip cong tru&ng Bc Phi (Bc Cc Sáu) 

Dn nàm 1959 thành ltp cong tru&ng Thâng Lçii 

Dn dAu nàrn 1960, cOng tnr&ng Cc Sáu dà có thng s 1811 ngi.thi (1283 nam và 
528 nIt), trong dO cO 442 nglx&i Hoa, 184 Dãng viên, 230 doàn viên thanh nién. 

Thang 3 närn 1960, ChInh phü cO quyt djnh giãi th xi nghip quc doanh than 
Cm Phã, thành i.p Cong ty Than HOn Gai. Thc hin quyêt djnh so 707 BCN-KB2cüa 
Thu ti.r&ng ChInh phü thành 1p xi nghip Than Cc Sáu tlr ngày 0 1/08/1960 (goi tat là 
mó Ccc Sáu), là xi nghip khai thác than l thiën trirc thuc Cong ty Than Hon Gai, din 
tIch dt dai dirçic giao quân l trên 1 6km2, lirc lung lao dng lüc mOi thành 1p khoãng 
2.000 ngu&i, trong dO 1irc luqng nOng cot gôm b di và thanh niên xung phong chuyên 
ngành duçic bô sung ye xây dirng khu mO. 

Dn nãm 1996, xi nghip Than Cc Sáu tr& thành dn vj thành viên hch toán dc 
1p thuc Tong Cong ty Than Vit Narn theo quyêt djnh so 2600/QD-TCCB ngày 
17/09/1996 cUa B tnr&ng B COng nghip Vit Nam. 

Tháng 9/200 1, xi nghip Than Cc Sáu chInh thirc di ten thành COng ty Than Cc Sáu. 

Theo quyt djnh s 487/QD-HDQT ngày 1?/12/2005 cüa Hi dông quãn trj Tp 
doàn Cong nghip Than - Khoáng san Vit Nam ye vic phê duyt kê hoach triên khai cO 
phân hóa các doanh nghip thânh viên trong do có COng ty Than CQc Sáu. COng ty Than 
Cc Sáu dã thirc hin trin khai dày dü cãc bi.ràc cO phân hOa theo quy djnh cüa Nhã 
nuâc tir ngày 01/01/2007 và chInh thirc di vào hoat dng theo mO hinh COng ty Co phân 
nhà nuàc nAm giIt cô phan chi phôi 51%. K tlr ngày 02/01/2007 vói ten gi mâi là 
"Cong ty CO phân Than Cc Sáu - TKV" theo giây phép kinh doanh sO 2203000745 do 
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sO k hoach du tu Tinh Quãng Ninh cAp vài mfrc v6n diu 1 là 100.000.000.000 dng. 
Tir ngày 28/4/20 11 Cong ty Co phân Than Ccc Sáu - Vinacomin vâi rn so doanh nghip 
5700101002. Tr ngày 12/10/2011 Cong ty tang von diêu l là 129.986.940.000 dông. 

Tfr ngày 17/8/2016 dn nay d& ten thành cong ty C phn Than Cc Sáu - Vinacomin 
vài ma sO doanh nghip 5700101002. Tir ngày 12/10/20 11 Cong ty tang von diêu l là 
324.961.050.000 dông. Tr ngày 28/2/20 19 Cong ty Nhà Nuàc näm cô phân chi phôi 65%. 

2/ Nganh ngh kinh doanh: 
- Khai thác, ch bin kinh doanh than và các loai khoáng san khác; 

Xây d1rng cac cong trinh mO, cong nghip, dan dirng và san lAp mat  bang; 
Ch tao,  sira cha, gia cong các thi& bj mô, phiiang tin van  tãi, các san phAm ca khI; 
Van tài &r&ng thüy, &rOng b, &rng sAt; San xu&t các mat  hang bang cao su; 
Quãn l, khai thác cãng va bn thüy nOi  dja;Sãn xuAt và kinh doanh vat lieu xây drng; 
Nuôi trng thUy san; Kinh doanh, djch vii khách san,  nhà hang, an uông; 
Kinh doanh, xuAt nhap khAu vat  tij, thit bj, hang hóa. 

3/ Thông tin mô hInh quail trj, t chfrc kinh doanh và b may quãn 1y. 
Mo hlnh quàn trj: 
+ Hi dng quãn trj gm 05 thành viên. 
+ Ban Kim soát gm 03 thành viên. 
+ Ban Giám dc, diu hành 06 ngi.rñ gm 01 giam déc, 04 phó giám dc, 01 k toán tnrrng 
+ Các Cong trung, phân xuâng, phông ban: 

- Ca cAu b may quãn l" các phông ban: 

01 - Phông k5 thuat khai thác 
02 - Phông TrAc dia  dja chAt 
03 - PhOng Giárn djnh chAt hxcmg 
4 - Phông diu khin san xuAt 
5 - PhOng An toàn 
6 - Phông K thuat van  tãi 
7 - PhOng Ca din 
8 - PhOng Quãn l vat  ti.r 

- Các cOng trung, Phân xl.r&ng: 

1- Cong tru?ng Khoan 
2- Cong trung Xüc tã ngn 
3- Cong tnr&ng XUc thAng li 
4- Phân xixâng van  tài ô tO 1 
5- Phân xixâng van  tãi 0 to 2 
6- Phân xuâng van  tãi o to 3 
7- Phân xl.râng van  tãi o tO 5 
8- Phân xu&ng van  tâi ô to 6  

9 - PhOng K toãn - thng kê -tài chmnh 
10- PhOng T chirc — LDYT 
11 - Phông K hoch 
12- Phông Dau tu Môi tru1ng 
13 - Phông Thanh tra Bão v - Kiêm toán 
14 - Van phOng 
11 - Kh& dan dãng 

9- Phân xi.r&ng van  tãi 0 to 7 
10- Phân xi.thng ca din 
11- Phân xithng Sira cha 
12- Cong trung Gat  lam dix&ng 
13- Phân xi.thng Tram mng 
14- Cong truông Bang sang 
is- Cong trixông Than 2 

4/ Dnh h.rong phát trién: 
Trên ca s k hoach SXKD cüa trng näm dixçic Dai  hi dông cô dOng thông qua, 

HDQT dé ra phixang hixing nhim viii cii the nhi.r sau: Phân dâu xây drng Cong ty tth 
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thành rnt Cong ty có trInh d khai thác mO hang du cüa Tp doán - Vinacomin vOi 
cong ngh khai thác hin dai,  tiên tiên, dat  tiêu chuân trong khu virc. Lam tt cOng tác 
báo v rnôi tru?ng vã phân dâu xay dirng Cong ty Co Phân Than C9c Sáu - Vinacomin 
xanh, sch, dçp và than thin vâi môi truông dé phát triên ben vtThg. Tp trung dy mnh 
san xuât ngay tir dâu närn theo ké hoach phôi hcp san xuât kinh doanh cUa Cong ty vâi Tp 
doàn, can doi nang lirc thiêt bj và lao dng dé xay d%rng phisang an và thijc hin kê hoach san 
xuât, tiêu th1i hang tháng, qu nhärn dam bão hiu qua san xuât và hoàn thành kê hoach SXKD 
näm 2019. Tranh thu diêu kin thi tiêt thuan  1çi trong nhUng tháng dâu näm tang c1.ring bOc 
xüc, ma din khai thác dông thôi tp trung tôi cia phiic vii cong tác ha moong dam bão san 
lucing và tiên d theo kê hoach dat  ra. 

5/Cácrüiro: 
Näm 2019, Cong ty gap  rt nhiu khó khän tác dng dn hoat dng san xut kinh 

doanh cUa Cong ty: Thai tiêt din biên bat thuang; diêu kin khai thác qua khO khãn, day 
moong tip t1ic xuông sâu h(m, b rnO cánh Bäc, cánh Narn yêu, thi.rang xuyên tilt lUn; 
khoi krçxng barn ni.rórc moong, hsçing bun hoa, bang rat nhiêu, vic xr l bun gap  rat 
nhiu khó khän lam ánh hthng den tiên d khai thác xuong sâu và thirc hin san hrcing 
than khai thác; d cao nâng tãi và cung d van  chuyên bàn lam tang giá thành san xuât 
lam ãnh hrrâng dn qua trinh hoat dng san xuât cüa Cong ty. 

Ding tnrOc khó khän và thir thách trên, di.rài si,r lanh dao  cUa Dãng b; sr chi dao, 
quãn l, diêu hành cüa HDQT, BKS, Ban Giám d6c cUng vài sir dông thuan cüa các to 
ch(xc doàn th. Cong ty d doàn k&, chung sac vut qua khO khän, thrc hin hoàn thành 
k hoach san xuât kinh doanh näm 2019 theo kê hoach diêu chinh, bão toàn von. 

II. TINH H!NH SXKD TRONG NAM 

1/ Tlnh hlnh hott dng san xuât kinh doanh, mt S6 chi chiêu SXKD chü yu 

11 I'ITT 'l,Tr,U X1I IlL " "I' tVl 

NAM 2019 
. 

KEHO3CH 
DAU NAM 

KEHOACH 
DIEUcHiNH 

- 
THVCHIEN 

TV I L' 0/ 

KHOC 

1 DAt cia bóc xüc M3  25.900.000 25.200.000 25 .217.453 97,36 100,07 

2 Than san xuAt Tn 2.690.000 2.750.000 2.912.208 108,26 105,90 

a ThankhaithácbOcvia TAn 1.850.000 1.750.000 1.750.084 94,60 100,00 

b ThansachtrDDLT TAn 840.000 1.000.000 1.162.124 138,35 116,21 

3 H s6 bóc dAt san xuAt M3/tAn 14,00 14,40 14,41 102,93 100,07 

4 Thantiêuthiit6ngs6 TAn 2.663.000 2.790.000 2.923.696 109,79 104,79 

5 Doanh thu t6ng s6 Tr.d 3.493.548 3.500.037 3.597.532 102,97 102,78 

- Tivngdó: Doanhthuthan Tr.d 3.490.548 3.479.037 3.544.806 101,55 101,89 

6 GiáiijdAntuXDCB Tr.d 298.481 292.889 242.780 81,33 82,89 

7 Linhuntruâcthu Tr.d 26.066 31.280 15.889 60,96 50,80 

8 Tin luang birth quan 1CKxgiIng 8.562 8.706 10.142 118,45 116,49 

2/ To chtrc và nhân ski. 
2.1/ Danh sách ban diu hành 
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* Ong: PHAM HÔNG TAI - CHU TICH HDQT (Den h& ngày 30/4/2019) 
- Giâi tInh: Narn 
- Ngay tháng näm sinh: Ngày 16 thang 4 näm 1959 

- Ni sinh: Dng Phit - Dông Hung - Thai Binh 
- Qu& tjch: Vit Narn Dan tOe:  Kinh 
- Que quán: Dng Phü - Bong Hung - Thai BInh 
- S chirng minh thu nhân dan: 100999318 
- Dja chi thuô'ng trü: T 3 - Khu 8 - Hng Hãi Ha Long - Quãng Ninh 
- Diên thoai lien lac: 0913267920 
- TrInh dO van hoá: 10/10; TrInh dO chuyén môn: K six Khai thác 
- S c phn TC6 sO hUu: 7.662 e ph.n 
* Ong: PHAM CONG HIIONG - CHU TICH HDQT (Tfr ngày 01/5/2019) 
- Giâi tInh: Nam 
- Ngay tháng näm sinh: Ngày 18 tháng 6 näm 1962 
- Nai sinh: Ngô Quyn — Thanh Mien — Hãi Ducing 
- Qu6c tjch: Vit Nam Dan tOe:  Kinh 
- Qué quán: Ngô Quyn — Thanh Mien — Hái Di.rcng 
- S chtrng minh thu nhân dan: 013376754 
- Dja ehi thung trü: 88 Lang H - Dng Ba — Ha NOi 
- Diên thoai lien lac: 0912 053 520 
- Trinh dO van hoá: 10/10; TrInh dO chuyên môn: K su Khai thãc 
- s6 c phn TC6 sâ htru: 21.130.131 c phn, trong do: 

+ Sâ hthi các nhân: 0 c phn — chim 0 % 
+ Dai din phn v6n Nhà Nirâc: 21.130.131 c phn — chim 65% CP 

* Ong: NGUYEN VAN THUAN - UVHDQT - GIAM DOC 
- Giâi tInh: Nam 
- Ngày thang näm sinh: Ngày 16 tháng 3 näm 1970 
- Nii sinh: Da Trach - Châu Giang - Hung Yen 
- Qu& tjch: Vit Nam Dan tOe:  Kinh 
- Qué quán: D Trach - Châu Giang - Hung Yen 
- S chfrng minh thu nhân dan: 100999256 
- Da chi thu&ng trü: T 32 - CAm Phü - CAm Phã - Quãng Ninh 
- Trinh dO van hoá: 12/12; TrInh dO chuyên môn: KS Khai thác 
- S c phAn TC6 sâ hUu: 1.392 c phAn 
* Ong: VU VAN KHAN - UVHDQT 
- GiOi tInh: Nam 
- Ngây tháng näm sinh: Ngay 16 tháng 8 nam 1968 
- Noi sinh: Tan Phong - Vu Thu - Thai BInh 
- Qu6c tjch: Viêt Nam Dan tOc:  Kinh 
- Qué quán: Tan Phong - Vu Thu - Thai BInh 
- S6 chirng minh thu nhân dan : 034068001414 cAp ngày 27/9/20 15 
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- Dja chi thuOng trü: T 4 - Cm Thus' - Cm Phã - Quang Ninh 

- TrInh d van hoá: 10/10; TrInh d chuyën rnôn: K six Khai thác mó 
- S c6 phn TC6 sâ hU'u: 1.740 c phn 
* Ong : DINH THAI B!NH - PHO GIAM DOC 
- Giâi tInh: Nam 

- Ngày tháng narn sinh: Ngày 11 tháng 06 nàm 1976 
- Nai sinh: Crn phà - Quang Ninh 
- Qu6c tjch: Vit Nam Dan tc: Kinh 022076000154 
- Dja chi thi.thng trü: T 3 — Khu Cao San 2 - Cm San - Cm Phà - Quàng Ninh 

- Din thoti lien 1c: 0974.19 1.996 
- TrInh d van hoá: 12/12; TrInh d chuyên môn: K5 six Khai thác 
- S c phn TC6 s h0u: 580 c phn 
* Ong: NGUYEN TAN LONG - UVHDQT - PHO GIAM BOC 
- Giâi tInh: Narn 

- Ngày thang näm sinh: Ngày 08 tháng 11 nàm 1967 
- Nai sinh: Bão Xuyên - Vii Bàn - Nam Djnh 
- Qu6c tjch: Vit Nam Dan tOc:  Kinh 
- Qué quán: Bão Xuyén - Vii Bàn - Nam Djnh 
- s6 chtrng rninh this nhân dan: 100 544 976 
- Dja chi thix6ng trü: T 107A - Cm Phü - Cm Phã - Quàng Ninh 
- Trmnh d van hoá: 10/10; TrInh d chuyên môn: K' six Ca khI ô to 
- S c phn TC6 sâ hüu: 2.437 c phn 
* Ong: TRAN SON HA - PHO GIAM DOC 
- GiOi tInh: Nam 

- Ngay tháng näm sinh: Ngày 01 thang 10 närn 1969 
- Nai sinh: CCra ông - Cm Phã - Quàng Ninh 
- Quc tjch: Vit Nam Dan tc: Kinh 
- Qué quán: Hài Trung - Hãi Hau  - Nam Ha 
- S chirng minh this nhân dan: 100449595 
- Dja chi thix&ng tri: T 3 1A - Cm Phü - Crn Phà - Quang Ninh 

- TrInh d van hoá: 10/10; TrInh d chuyên môn: K5 six Khai thác 
- S c phn TC6 sâ hüu: 1.507 c phn 
* Ong: VU VAN HUNG - PHO GIAM DOC 
- GiOi tInh: Nam 
- Ngày tháng nãm sinh: Ngày 06 tháng 1 näm 1961 

- Noi sinh: Cm Phã - Quãng Ninh 
- Qu& tich: Viêt Nam Dan tc: Kinh 
- Qué quán: Quang Sn Phii Xuyên Ninh BInh 
- S chiirng minh this nhân dan: 100710815 
- Dja chi thithng trü: T 47 Cm Thành Cm Phà Quàng Nlnh 
- TrInh d van hoã: 10/10; TrInh d chuyén môn: K six kinh t 
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- S c phn TC6 si hthj: 2.785 c phAn 
* Ong: NGUYEN HfJU TRI1(YNG - KE TOAN TRIXONG (Dn ht ngày 20/11/2019) 
- Giâi tInh: Nam 

- Ngày tháng nàm sinh: Ngày 14 tháng 10 näm 1964 

- Nñ sinh: Tan Phong - Kin Thuy - Hãi Phông 

- Qu6c tjch: Vit Nam Dan tc: Kinh 

- Qué quán: Tan Phong - Kin Thuy - Hãi Phông 

- S chirng minh thu nhân dan: 100983992 cp ngãy 13/1/20 13 

- Dja chi thung trU: T 63 - Cm Trung - Cm Phã - Quãng Ninh. 

- TrInh d van hoá: 10/10; Trinh d chuyên môn: K six Kinh t mO 

- S6 c phn TC6 sâ hthi: 2.43 7 c phn 
* Ong: PHJM THANH PHUNG — PHV TRACH CONG TAC KE TOAN TA! 

CHINH (Tfr ngày 21/11/2019) 
- Giâi tInh: Nam 

- Ngày tháng näm sinh: Ngãy 06 tháng 7 näm 1974 

- Nñ sinh: Cm Phã - Quãng Ninh 

- Quc tjch: Vit Nam Dan tc: Kinh 

- Qué quán: Gia Phong - Gia Vin - Ninh BInh 

- S chfrng minh thu (the can cuàc): 022074003171 cp ngày 23/5/20 19 

- Dja chi thung trü: T 34 - Khu 3 - Cm Phü - Cm Phá - Quãng Ninh. 

- TrInh d van hoá: 12/12; TrInh d chuyên môn: K six K toán, K5 six Kinh té & 
QTKD. 

- S c phn TC6 s hüu: 5.200 c phn 

2.2. Nhfrng thay dôi trong ban diêu hãnh 
Trong näm 2019 Cong ty dä có sir thay di nhân sir ban diu hành: 

Quyt djnh s 87/QD-TCS ngày 01/5/2019 cüa I-IDQT v vic thay di nhn sjr HDQT 
Cong ty, ông Phm Hng Tài, tnrOng ban — thành vién ban qun 132 vOn TKV thôi tham gia 
HDQT va thôi giU chfrc vii chü tjch HDQT Cong ty ké tr ngày 0 1/5/2019. 

Quyt djnh s 88/QD-TCS ngày 01/5/2019 cüa I-IDQT v vic b nhim Ong Ph?ni Cong 
Huong, trirâng ban — thành viên ban quán 132 vOn TKV gitt chirc vii chU tjch HDQT COng ty 
ktrngày 01/5/2019. 

- Quyt djnh s 218/QD-TCS ngày 29/11/2019 cüa I-IDQT v vic b thim Ong Nguyn Van 
Thuân - UVHDQT, Quyén Giám dOe Cong ty giü chirc vi1 Giám doe Cong ty tr ngày 
29/11/2019. 

Nghj quyt s 206/NIQ-1-IDQT ngày 21/11/2019 cüa HDQT v vic min nhim chuire vii 
Toán tnr1ng dOi vâi Ong Nguyn HU'u Tnthng do hêt hai nhim k32 lien tiêp giü chuire vi tai 
COng ty ké tr ngày 21/11/2019. 

Quy& djnh s6 6074/QD-TCS ngày 21/11/2019 cüa Giám d& Cong ty v vic giao 
nhim vii phi trách phOng Kê toán - Thông ké - Tài chInh và phii trách cOng tác Kê 
toán Tài chInh eña Cong ty. 

2.3. S ltrçrng can b cong nhãn viên 
S luçing CBCNV có dn ngày 3 1/12/2019 là 2.432 ngui. 

3. TInh hInh dãu tu, tlnh hInh thirc hin các dir an: 
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Cong ty lip,  thm djnh, phé duyt các dir an theo quy djnh cüa Nhà NuOc ban 
hành. Giá trj thirc hin dâu fir näm 2019: 248.627 triu dông. 

4. Tmnh hInh tài chmnh: 

a. TInh hInh tài chInh 

STT CHf TIEU NAM 2019 NAM 2018 
1 Tng giá trj tài san 2.003.514.223.341 1.942.354.201.053 
2 Doanh thu thun v ban hang và CCDV 3.557.605.860.663 3.054.011.427.369 
3 Lçyi nhun thun t1r hoat dng kinh doanh -8.158.499.250 49.002.084.205 
4 Lçii nhUafl khaC 24.047.652.450 2.654.750.306 
5 Tng lçii nhun k toán trixâc thud 15.889.153.200 51.656.834.511 
6 Lqi nhun sau thu thu nhp DN 5.998.451.133 41.313.131.609 

b. Các cM tiêu tài chInh chü yu 

STT CHI TIEU NAM NAY NAM TRU1C 

1 Khã nàng thanh toán my dn han 0,68 0,77 

2 He s my  2hãi trâl v6n CSH 4,95 4,22 

3 Vông quay vn km dng (DDT/VLD) 4,07 4,79 

4 

5 

.Vông quay hàngtôn kho (GV/HTK) _.  

Chi tiêu v khã näng sinh li 

6,93 7,36 

+Hês6 LNST/Vdnchzs.àhROE 1,83 — 11,22 

+ He s LNST/ T3ng tài san ('R04) 0,304 2,127 

5. Cor cu c dông, thay di v6n du tir cüa chü sr hfru 
Co cu c dông, thay cti v6n du tir cüa chñ sO hfru 

a. Co phn: Vn diu l cña Côngty &rc chia thành 32.496.105 cphAn vâi mnh 
giá là 10.000 VND/cô phân. Tat câ cô phân cüa Cong ty dêu là cô phân phô thông. 

b.Cor cu c dông: 
- C dông trong ni.ràc: S htru 31.524.630 c phn chim 97 %; V6i: 
+ C dông t chirc sâ hüu 21.491.654 Co ph.n chim 66 %; 
+ C dông cá nhân si h11u 10.032.976 c phn chim 31 %. 
- C dông mrâc ngoài: Si hilu 971.475 c phn chim 3 %. Vâi: 
+ C dông t chirc sâ hUu 846.95 0 c phAn chim 2,6%; 
+ C dông ca nhân sâ h&u 124.525 cO phân chiêm 0,4%. 
- C dông lan: Tp doàn Vinacomin sa hIru: 2 1.122.469 c phn chim 65,%; 
c. Tinh hlnh thay Mi vn ctAu tir cüa chü s& hfru: Không; 
d.Giao djch c phiu qu5: Không; 

e.Các chüng khoán khác: Không. 

6. Báo cáo tác dng lien quan dn môi truo'ng và xa hi cüa Cong ty. 
6.1. Tang nguyen vt 1iu dUQC sfr diing d san xuât trong nãm 493.55 1 triu dông 
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6.2. Nàng hrçrng tiêu thti trong näm: 
- Nhiên 1iu: 629.525 triu dng 

- Dng 1irc: 58.630 triu dng 

6.3. Tiêu thu 11irôc: 

Ngun cung cp ni.róc va hrçng ni.xàc sfr diing: Cong ty hcp dông mua nuâc vOi 
Cong ty Nuàc sach  Quãng Ninh, näm 2019 li.rçing nirc Cong ty sir ditng: 11.820 rn3 

6.4. Tuân thu pháp lut v bão v môi trtrông 

Trong näm cong ty dã np 39.775 triu dng tin phi vã thu bão v mOi trixông. 

Cong ty luôn thirc hin tuân thu Lust  pháp và các quy djnh v môi trwYng, không 
dé xày ra vi phrn. 

6.5. ChInh sách lien quan den nguroi lao dng: 
a! - S 1i.rcng lao dng bInh quân trong näm: 2.465 ngii 

- Tin luorng bInh quân: 10.142.000/ ngithi/ tháng. 

b/ ChInh sách lao dng nhtm bão v src khOe an toàn và phiic lqi cho ngui lao dng: 

- T chirc phát dng hiu qua các phong trào thi dua lao dng san xut hrng v 
muc tiéu "An toàn - Dôi mâi - Hiu qua - Phát triên". Trong näm Cong ty có nhiêu tp 
th& cá nhân discic các cp suy ton và khen thung. 

- T chirc t& cong tác tuyên truyn, các phong trào VHVN-TDTT; phát huy ni 
1irc, tham gia cO hiu qua các hoat dng van hoá, the thao do các cap to chirc 

- Thirc hin dy dü các ch d chInh sách cUa Nhà ntlâc di vâi ngu?i lao dng; 
duy trI chãm lo di song vt chat, tinh than, on djnh vic lam cho ngi.thi Lao dng, chäm 
lo các ngày 1, tét cho CBCN theo quy djnh. 

- T chirc t& cong tác chãm soc sirc khoê cho ngri lao dng; khám sfrc khoé djnh 
k' lan 1 nãm 2019 cho toàn b CBCN theo quy djnh; khám lan 2 cho dôi Urcmg nghê 
nng nh9c, dc hai,  bnh ngh nghip, cp du&ng; to chuc cho CI3CNV scrc khOe yeu 
duçc di nghi mat và h trçl diêu trj theo quy djnh cüa TKV. 

- Tham gia t& cOng tác dn oi dáp nghia, các cuc vn dng xä hi tr thin do các cp 
phát dng. 

6.6. Báo cáo lien quan dn trách nhim v&i cong t1ng dla  phurffng 
- Nhm dam bão v sinh rnoi tmng và hn ch thp nht các tác dng cüa 0 nhim 

môi tnrng ttr hoat dng san xuât than tài cong  dông dan cr. Hang näm Cong ty to chuc 
quan träc mOi tnrng djnh k' theo yeu câu cUa báo cáo DIM d duqc phé duyt vài các chi 
tiêu quan träcbao gOrn: M0i trtrOng không khi, môi trung dat, rnôi trtthng mrâc vói tan suât 
quan träc 04 lan i näm. 

- Theo kt qua cUa báo cáo quan trc môi tru&ng djnh kS' tai COng ty C phn than 
C9c Sáu -Vinacomin do dixc COng ty CP tin h9c CN MOi trixng — vinacomin thirc hin, 
c ban các chi tiêu ye mOi trtIng khOng khI, ntiOc và dat dêu dat  kêt qua ngiing cho 
phép theo QCVN. 

- Hang näm COng ty thumg xuyên dau tu vá h trçi Chinh quyn dja phinng th'rc 
hin các cOng vic lien quan t6i cOng tác Bão v mOi trung, cii the: Nao  vet các tuyên 
muang, su0i khu dan cix; TOng v sinh mOi tru&ng các tuyên duOng khu virc dan sinh; Duy 
tu báo dimng các tuyên thrOng lien 1c khu virc dan cix nhAm dam báo v sinh môi trithng. 

- Tng s tin dãnh cho cOng tác báo v mOi trung thi.rOng xuyên tai  COng ty näm 
2019 trên 26 t dOng. 
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6.7. Báo cáo lien quan den hoat dng thi trur&ng vn xanh theo hirOng dn cüa 
UBCKNN: 

a. Xfr l niróc thai cong nghip 

- Cong ty phi hp chat chë, don dc, giám sat Cong ty TNHH 1 TV Môi tnrông - 
TKV trong cong tác duy trI vn hành hiu qua tr?m xr 1 ntrOc thai mô than C9c Sáu dam 
bão chat hrçing nuOc xü 1 truOc khi thai ra nguôn tiêp nhn theo QCVN 40-
201 1/BTNMT. 

- Khi luçmg nixOc dã xr 1 cho Cong ty CP Than C9c Sáu nãm 2018: 5.592 triu 
m3 giá trj xfr 1: 11.38 t dông. 

b. X.r ly niro'c thai sinh hoat 

- Cong ty dä k hçrp dng mua nuâc cüa cong ty CP rnrâc sch Quãng Ninh- Xi 
nghip nithc Cam phá phiic vii hoat dQng sinh hoat cüa cong ty. Nuàc thai sinh hoat duçxc 
xir 1 thông qua 03 modul tram xi:r 1 nuâc thai sinh hoat tai  03 diem tai Cong ty. 

- Thirc hin quan trc djnh k' nuâc thai sau khi xcr 1 ti 03 tr?m xir 12 nuâc thai sinh 
hoat. Chat 1uçmg nuàc thai sau 03 tram dat  qui chuân QCVN: 14-2008/BTNMT. 

c. Xtr 12 khI thai, bii 

- Cong ty tip tic tang cixong cong tác trung dai tu và s1ra chIta các thit bj may 
mO han  ché krng khi thai phát sinh. 

- Duy trI 13 xe Stec châ ni.rOc dung tIch tfr 12-20m3 và cãi hoán 02 xe HD 435-7 
dung tich 35m3  phc vit cong tác tuâi nuOc dap biii  tai  các khu virc khai tnxOng Cong ty, 
bai thai, khu giáp ranh dan cix. 

- Tip t%lc van  hành h thng 19c biji tüi khu virc ga B, h th6ng chuyn tãi than 
bang bang tãi kin tr + 15 moong ye khu sang tuyên. 

- Nhm han  ch ti da h.rng bii phát sinh phát tan tir khu virc kho chira than, 
Cong ty tiêp tijc duy tu cüng cô h thông krii che chän b%li khu vrc bang sang. 

- H thng phun sl.rang dp biii t?i  các h thng sang, cu chuyn tái than dixçc 
duy trI van  hãnh 03 ca san xut. Hin tai  h thng dang hoat thng n djnh vã dam báo 
hiu qua dp biii. 

d. Thu gom, van chuyn, xtr l cht thai nguy hi, cht thai rn cong nghip, chat 
thai sinh hot 

- Chit thai rn cOng nghip: Toãn b hxcing chit thai rn cOng nghip: sam 1ip ph 
1iu, day cu roa, cao su cac loai... dt.rc thu gom, báo quán riêng tai kho  vat  tu và chuyên 
giao cho dan vl cO day dü chi.rc nang thu gom, van chuyen, xir 1 theo dUng qui djnh. 
Khôi hrng chat thai ran dä xcr 1: 244 tan. 

- Chit thai sinh hoat: Chit thai sinh hot phát sinh tai  cong ty &rc thu gom liru 
tr& trong các xe day chta rae thai, chuyn giao cho cOng ty Môi trung do thj Cam 
van chuyên xU 1 theo qui djnh cUa pháp luat. Khôi hrçmg thué xfr 1 gân 45 tan. 

- Chtt thai nguy hai:  dirçc phân loai, thu gom kru trtt tai  cac kho chira chit thai 
nguy hi. Chuyên giao cho cáe dan vj có day dU chi.irc näng - Cong ty CPTM Hai Däng 
thu gom, van  chuyn xCr 1 theo dUng qui djnh cUa phap luat. Lung chat thai nguy hi dâ 
thuê xU 1 nàm 2019: 264 tan. Giá trj xU 1: 2,8 t' dOng. 

- Cht thai y t& thuê Cong ty CPTM Hâi Dang có dy dü chtrc nàng thu gom, vn 
chuyên, xcr 1 dam bão v sinh mOi tru?Yng theo dUng cáe qui djnh cUa pháp luat. KhOi luçrng 
da thue xcr 1: 346,5kg 
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e. Quan trc môi truông djnh k' 
- Cong ty t chirc thirc hin dy dü chwing trInh giám sat, quan trc rnôi tnthng 

djnh ks', quan trc djch dng bãi thai (Khe rè, DOng Cao San, dp chn si 04 Khe rè), 
quan träc môi trix&ng nhà diêu hành, Tram y té cOng ty theo dUng yêu câu tai  bàn báo cáo 
dánh giá tác dng môi tri.rng, dé an bão v môi tr1.rng cia duçc phê duy. 

- TAn suit quan trc môi triiông djnh ks', djch dng bài thai: 04 lAn!näm. 

- TAn suAt quan trc môi tnrmg nhà diêu hành, tram y t: 02 lAnlnäm. 

- Chi phi th%rc hin nàm 2019: 1,551 t dông 

f. Trông cay cãi tio phc hM môi trirong, tao  cänh quan môi trir&ng 
- T chirc hu&ng Ung tt trng cay xun KS'  Hi nãm 2019 tai  các dan vj cOng tnthng 

phân xi.râng trong toàn Cong ty vài tong so cay cia trông duc: 2.522 cay giá trj thrc hin gAn: 
38 triu dong. 

- Trng cay tang c1.rng phU xanh phc hi môi tnrng bãi thai Khe Re mrc +150,+180, 
vâi tOng din tIch: 3,59 ha và mrc + 110, +300 bài thai Dông Cao San trông vài din tIch 7,2ha. 
Tong so cay trOng bäi thai f)Ong Cao San và Khe Re là 96.573 cay. Tng so tiên trng cay bãi 
thai DOng Cao San và Khe Re: 2,716 tS'  dOng 

g. Thirc hin nghia vi1i tài chInh trong cong tác bão 4 môi tru'ô'ng 
- Cong ty thirc hin kS'  qu5 cái tao  phiic hi môi trung di vâi hoat  dng khai 

thác khoáng san lan 11 cho nàm 2019 theo quyêt djnh phê du4t d%r an câi tao  phiic hôi 
môi tnr?ng cUa B Tài nguyen và MOi trithng vOi giá trj: 2,6 tS'  dOng, cia diiçc S& Tài 
nguyen và MOi triiäng Tinh Quãng Ninh xác nhn. 

- Cong ty thirc hin nghiem và dAy dU vic kê khai va np phi bâo 4 môi triing \ 
dOi vOi rnxàc thai Cong nghip theo hixng dAn mâi nhât ye vic kê khai và np phi nuàc 
thai vài tOng so tién cia np nãm 2019: 4,1 t5' dOng. * 

h. Dam bão thoát nuóc bão 4 môi trtrô'ng qua khu dan cir 
- Cong ty cia t chirc ph& hçp vti Thành ph CAm Phã, UBND các phiiing CAm PhU/ 

Cam Thnh, Cam San, MOng Duang triên khai nao  vet các tuyên suôi thoát nuc qua khu 
dan cu dam bào tiêu thoát nu6c và 4 sinh mOi tnrng. KhOi lixçmg dat cia nao  vet: 3 8.405 m3  
dat cia. 

i. Dam bão an toàn khu vlyc bãi thai Bong Cao So'n 
- T chCrc duy tn vn hành n djnh và cO hiu qua tuyn dé chin chân bäi thai 

Dông Cao San và h thông dp sO 1,2 khu virc do thai H1O Mong Duang cia duxçc dâu tu 
tr näm 2015 và 2016, khOng cie xãy ra sir cô trong näm 2019. 

III. BAO CÁO CUA BAN GIÁM DOC. 
1. Dánh giá kêt qua hoat dng san xut kinh doanh 
a. Cong tác diu hành san xuAt và k thut cong ngh 

Trong näm Cong ty cia chi dao,  thirc hin t& cc phuang an khai thác trQng diem 
theo miic tiêu dê ra, ca bàn hoàn thành kê hoach h moong 2018-2019. 

- Cong tác quãn iS' k thut khai thác: V ca bàn thrc hin t6t theo quy djnh; trong 
näm cia tp trung cãi thin các diêu kin khai thác, diêu kiên lam vic, thi cOng hoàn 
chinh Phuang an xur iS' sat Ri khu vi,rc b& Bäc. 

- Cong tác diu hanh san xut: Thrc hin theo dung cäc quy djnh, giU vung kS'  lust 
diêu hành. Trong näm cia triên khai thirc hin các giãi pháp diêu hành san xuât hçip iS' dé 
tang thai gian lam vic hüu ich cUa thiët bj, nang cao näng suat lao dng. 
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- Chi dto diu hành hçTp 1 cong tác san xut và tiêu thi, cor bàn dam bão nguôn 
than phiic vii tiéu thii. 

- T chi1rc thi cong hoàn thành cac cong trInh thoát nuàc, PCMB theo dUng ké 
hoch, các cong trInh phát huy hiu qua. Thirc hin tot các cong vic BVMT thung 
xuyên theo quy djnh. 

- Can di t chirc sira ch&a, bão dung, trung tu thit bj theo kê hoch. Dy mnh 
irng diing Tin h9c hOa, Tir dng hóa trong san xuât kinh doanh, lap dt bô sung 173 b 
cam biên nhiên lieu cho các thiêt bj vn tài và 04 h thông camera giám sat ti các vj trI 
thiêt yeu trên khai tr1.rng dê nâng cao hiu qua quán l. 

- Thrc hin cOng tác quãn l, mua bàn v.t tt.r phic v11 yêu cu san xut theo dUng 
theo quy djnh. 

- Can d&, diu chinh các dir an du tii näm 2019 phU hçp vOi tInh hinh thc th 
dam bão hiu qua dâu tu. Trong näm 2019 Cong ty tiêp tic thc hin 10 dir an chuyén 
tiêp cUa näm 2018; 02 dr an kh&i cong mOi và chuân bj dâu tix 01 dir an; Vâi tong so 
30 gói thâu mi thirc hin lra ehçn trong näm 2019 và 08 gói thâu thirc hin tiêp cUa nàm 
2018. Giá trj thirc hin là 242.779,6 triu dông dt 82,89% so vi ké hotch näm 292.889 
triu dong. 

b. COng tác t chfrc, tái co cu, sr dung lao dng 
- Cong ty tp trung trin khai thrc hin Co hiu qua các ni dung theo D an tái cor cu 

giai don 20 17-2020; sap xêp 1i mO hInh to chUc san xuât mt sO b phn, dorm vj dê nâng 
cao hiu qua quãn 1'. Cong ty hin cOn 15 cOng trumg, phân xuOng; 14 phOng quãn l. 

- T cht'rc thirc hin các bin pháp tinh giãn lc krcmg lao dng Va cor câu 'a  lao 
dng; kêt qua näm 2019 Cong ty dà giâm tuyt dôi di.rqc 33 lao dng. Tong sO lao dng 
hin có den 3 1/12/2019 là 2.432 ngix?i. 

- Can d6i, sp xp lao dng hçip l, dam bào hiu qua sir dung lao dng. Lao dng 
bInh quân näm 2019 dtt: 2.465 ngu1i, giãm 201 ngi.r?i so vài kê hoch. 

c. Cong tãc quãn trl chi chI, kinh t tài chInh 
- Trong näm Cong ty dà kjp th&i xay dung và thirc hin các phuang an diu hành 

san xut kinh doanh phU hçp vâi din bin thire th eUa thj tru&ng; hoàn thành the chi tiêu 
k5' thut theo kê hoach diêu chinh nãm 2019. 

- Thirc hin cong tác khoán, quãn trj chi phi dn t1rng b phn, dcm vj và tlrng d.0 
thiët bj; thirc hin tiêt giãm chi phi san xuât. 

- Ban hành tp djnh mirc lao dng ni b, xây dirng thông so cap bc cOng vic 
nAm 2019. Hoàn thin phuorng an s1r d%ing qu tiên krcing näm 2019. Trong nàm COng ty 
sCr ding hiu qua qu5 tiên h.rang. 

- Rà soát, sCra d& ban hành rnt s6 quy ch& quy djnh quãn 1 ni b cho phU hqp 
vâi quy djnh cUa pháp 1ut và yéu câu nhim vii. 

- Thirc hin cong tàc k toàn, thng ké, tài chfnh theo quy djnh, sir diing hiu qua 
vOn kinh doanh; np day dU các nghTa v vâi Nhà ni.rcc: 724.364 triu dOng. 

d. Cong tác dO'I sng, xä hi 
- Thirc hin dy dU cac ch d chInh sách cUa Nhà nuóc di vOi ngu&i lao dng; 

chäm 10 tOt di song 4t chat, tinh than va bô I dU vic lam cho ngiii lao dng. 
- Thng cung thrc hin các bin pháp d cãi thin diu kin lam vic, chäm soc sirc 

khoé cho nguñ lao dng. 
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- Phát dng hiu qua các phong trào thi dua lao dng san xut hixàng v mic tiêu 
"An toàn - Doi mâi- Phát triên" và Dçt thi dua 90 ngày dém san xuât và tiêu thii than Qu 
IV/20 19. To chi'rc tot cong tác tuyên truyên, duy trI các phong trào van hóa, the thao. 

- Tham gia tt cong tác dn an dáp nghia, các cuc vn dQng xA hi tCr thin do các 
cp phát dng, vâi tong so tiên 2 t 973 triu dông. 

e. Cong tác an ninh trot tir; An toàn- VSLJ) 

- Cong ty tng cung chi do và thirc hin nhiu bin pháp trong cong tác bão v an 
ninh trt tçr, bão v tâi san, tài nguyen, ranh giài rnô. Thirc hin tot các quy ché phôi hçip 
báo v an ninh trt tii vài Cong an và ChInh quyên dja phuang trên dja bàn. Tinh hinh an 
ninh trt tr trong närn Ca bàn on djnh. 

- Tp trung chi dao va thirc hin quyt lit các giãi pháp dam bão an toàn, cãi thin 
cac diêu kin lam vic; bô sung ban hành mt sO quy djnh, quy trInh k5 thut an toàn cho 
phü hcip vdi diêu kin san xuât. 

2. Tmnh hInh tãi chInh, quãn trj chi phi, quãn 1 kinh t 
- Cong ty dä kjp thai xây drng va thirc hin các phuang an diu hành san xut 

kinh doanh phü hp vâi din biên th&i tiêt và tInh hInh tiéu thii. 

- Thirc hin cong tác khoan, quán trj chi phi dn t&ng b phn, dan vj và trng du 
thiêt bj; giãm khoi luçing cong ngh phiic vii và cong vic phát sinh ngoài kê hoach nhärn 
dam bão san xuât kinh doanh. 

- Ban hành và thirc hin b djnh mirc näng suit thit bj ap diing trong Cong ty; 
diu chinh k hoach qu5 tin lirang và dan giá tiên hang theo ké hotch diêu chinh näm 
2019. Trong näm Cong ty si'r ding hiu qua qu5 tiên hang. 

- Th?c hin cong tác k toán, thng ké, tài chInh theo quy djnh; np dy dü các 
nghia vii vài Nhà nuàc; bão toàn vOn kinh doanh. 

3. Nhfrng cãi tin v c cãu t6 chfrc, chInh sách, quãn 1. 

- Tip tic thirc hin cong tác tái ca cu t chirc b may và lao dng theo D an tái 
ca câu COng ty giai don 2017-2020 dam bão tinh gçn, hiu qua; thirc hin tinh giãn hrc 
luçing lao dông và ca câu laj lao dng dê nãng cao näng suât lao dng. Phàn dâu näng suât 
lao dng quy dOi näm 2020 tang? 3,1% so vói thirc hin näm 2019. 

- Can di thi.rc hin xã hi hóa mt s cong vic phic vi phü hcrp vài diu kin thirc 
te cüa COng ty. Tiep tçic triên khai Phuung an tái HDLD vâi CNVH may khoan, may xüc 
din, thq sira chCa thiêt bj mô dã nghi che d, dc bit là thg bc 

- Tip tiic rà soát, si'ra di b sung và ban hành mài các quy ch, quy djnh v quãn 
1 ni b Cong ty phü hcp vài yeu câu nhim vçi. 

- Can d6i tuyn dyng, sp xp lao dng hcp l vâi k hoach san lu'gng, dam an 
phiic vii san xuât, hiu qua s1r dyng lao dng. 

4. K hoch phát trin trong tirong lai. 
lEMu tu phát trin ngun nhân 1rc. 
Du fix di rnài cOng ngh khai thác. 

tir thärn do trü hrçrng tài nguyen. 
5. Giãi trInh cüa Giám doe d6i vO'i 5r kin kim toán (nu có) 

Khong CO kin cüa Kim toán. 
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IV. BANH GIA CUA HO! BONG QUAN TR YE HOAT BONG CUA CONG TY 
1. Bánh giá cüa HBQT v các mt hot dng ella Cong ty: 

Nãm 2019, Cong ty hoat dng hiu qua, dung pháp 1ut. Ban diu hành sang tao,  dã 
taora nhng bixâc dOt  phá mOi trong quãn 1, diêu hành dat  näng suât lao dng, nang suât 
thiêt bj, dam bão thu nhp cho ngixi lao dng. Tu tIIng can bO CNVC - LD on djnh vã dä 
chuyên biên rO rt theo chiêu hixàng tIchcirc. DOi  ngU can bO quán l dâ the hin rO vai trô, 
trách nhim và chü dng thirc hin, phôi hçip thirc hin CO hiu qua nhirn vii &rçlc giao 
trong quán l và diêu hành. Cong nhân lao dng da nâng cao thcrc trách nhim, tn ding 
tôi da th&i gian lam vic dê nâng cao gi lao dng lam ra san phâm. Nhng két qua nêu 
trên cüa Tp the CBCNVC - LD Cong ty dä gop phân quan tr9ng disa Cong ty vlxt qua 
khO khän hoàn thành Kê hoach SXKD. Bão toàn dugc nguôn von kinh doanh. 

2. Bánh giá dlla HBQT ye ho,t dng dlla Ban Giám dôc Cong ty. 

Bô may diu hành Cong ty da trin khai thc hin nghiêrn Nghj quyt, Quyt djnh 
ban hành, kiên chi dao  cüa HDQT, dUng theo quy djnh cUa pháp lust  hin hành, Diêu l 
cong ty. Bô may diêu hành Cong ty dà that cht cong tác quân I, quãn tn chi phi, diêu hành 
san xuât linh hoat, vlxçYt qua nhieu khO khän diêu kin khai thác. Diéu hành san xuât kinh 
doanh an toân, hoàn thành kê hoach SXKD närn 2019 vth tong lçyi nhuân ke toán tnràc thuê 
15.889 t dông, dam bão thu nhp cho ngi.roi lao dng cao hon näm 2018. 

Trong qua trInh san xut kinh doanh, Ban giám de luôn phi hcrp chat the vâi cc 
quan Dãng us', Cong doàn, Doàn thanh niên, HOi  Ciru chiên binh Cong ty chi dao  tot các 
dcYn vi, ngIxi lao dng trong Cong ty san xuât hiu qua, dam bão phát triên Cong ty On 
djnh, ben vüng. 

3.Các kê hoch và (tlnh htro'ng ella HBQT. 

Näm 2020 dir báo là näm con thiu khó khän, thach thi'rc; diu kin khai tnrng san 
xuât cUa Cong ty ngày cang khó khän, khai thác xuOng sâuhcm. Dé dam bão hoàn thành kê 
hoach san xuât kinh doanh näm 2020, dam báo lçñ nhun, Co tirc cho cô dông, nhi.r trong bao 
cao phucmg hixàng nhim vii và cac giãi phap chi dao  diêu hành kê hoach san xuât kinh 
doanh do Giam dôc d trinh bay, HOi  dông quãn trj can tp trung chi dao,  giãi quyêt mOt so 
van e tr9ng tam sau: 

1. Chi dao,  diu hành cac phi.rcing an t chirc san xut kinh doanh dam bao hoàn thành 
ke hoch SXKD näm 2020, dam bão lçi nhun, Co trc cho cac cô dông cUa Cong ty. 

2. Tip tjc thrc hin cOng tac tái c cu t6 chirc bO may và lao dng theo D an tai 
câu Cong ty giai doan 20 17±2020 dam bâo tinh g9n, hiuquã. Can dôi thc hin xà hOi  hOa 
mOt s6 cong vic phiic v phU hqp vài diu kin thirc tê dUa Cong ty. Tiep tiic tniên khai 
phuong an tái HDLD vâi mOt  sO cOng nhân vn hành may khoan, may xUc din, thçi sUa 
chüa thiet bj rnO dà nghi chê dO,  nhât là thy bc cao. 

3. Chi dao  dy nhanh tin dO diu chinh và quyt toán Dir an du tr xây dimg cOng 
trInh MO than CQC Sau - Cong ty cô phãn Than C9c Sáu - TKV. 

4. Rà soat, b sung, ban hành cac quy ch quan trj cUa COng ty phU hçip vâi các quy 
djnh cUa Nhà nuâc và TKV dê dam bao cho bO may quan l, diêu hânh cUa Cong ty hoat 
dng linh hoat, hiu qua. 

5. Chi dao  quãn trj cht chê cac chi tiêu k5 thut cOng ngh; tp trung cãi thin các 
diêukiên k thut khai thác, dir?mg vn chuyên; thijc hin các giâi pháp to chfrc san xuât hp 
l de tang thi gian lam vic hUn Ich cUa thiét bj, tang näng suât lao dng. 

6. Can d6i, t chirc thirc hin hiu qua cac dir an dAu flr nam 2020. Thirc hin cac giai 
pháp di mâi cong ngh, giãm gia thành san xuât. Tiep tiic dâu tir và ap diing hiu qua cOng 
ngh thông tin tien tiên trong quãn l, diêu hành Cong ty. 
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7. Quãn trj và diu hành hoat dng SXKD cüa Cong ty dat  hiu qua, dam bão an toàn 
tài chInh; giU vtrng cong tác an toãn, an ninh trt ti. 

8. Quan tam, chia sé và bão v quyn lçi hçp pháp cüa cãc nhà du tir, c dong cüa 
Cong ty; chäm lo, cãi thin diêu kin lam vic, di sOng vt chat và tinh than, tao  dü vic 
lam, nâng cao thu nhp cho ngui lao dng. 

9. Ph& hçp cht chë gita b may diu hành, Ban kim soát, vài các t chirc chInh trj 
trong Cong ty dé phát huy sirc rnnh tOng hçrp trong qua trInh SXKD. Day manh  các phong 
trão thi dua lao dng san xuât, thirc hin thang lçxi nhim vi SXKD cüa Cong ty näm 2020, 
chào mfrng kS nim 60 näm ngãy thành l.p Cong ty 01/8/2020. 

V. QUAN TR! CONG TY, 
1. Hi dông quãn trl 
a. Thành viên, cr cãu 
1. Ong Pham Hng Tài ChU tjch HDQT (din ngày 30/4/20 19) 
2. Ong Pham Cong Hi.rcng ChU tjch HDQT (Tir ngày 01/5/20 19) 

3. Ong Vu Van Khn Thành viên HDQT; 

4. Ong Nguyn Van Thun Thành viên HDQT, Giám dc Cong ty; 

5. Ong Nguyn Tk Long Thành viên HDQT, Phó GD Cong ty; 

6. Ong Trn Dirc Kha Thành viên HDQT, Phó BI thu dàng üy COng ty 

Các thành vien HDQT du duxçc phân cong phi trách, theo dOi trng linh virc quãn l, 
san xuât kinh doanh cii the phU hcip vâi nang lirc, kinh nghim cüa mInh. Hi dOng quãn trj 
Cong ty CO phân than CQc Sáu - Vinacomin hoat dng theo hInh thurc kiêm nhim, HDQT 
dã van dung hnh hoat cac hinh thu.ic durc qui dinh trong luât doanh nghiêp va trong diëu lê 
COng ty, quyêt djnh kjp thai các van dê thuc thâm quyên quãn 1 và diêu hành san xuât kinh 
doanh cüa Cong ty ducc thông suOt. 

HDQT dã thng nht Nghj quyt mO hInh t chic san xut t chirc b may diu hành 
Cong ty vài quy mO hçp l, phát huy &rçic sir chU dng sang tao  và sir lien k& phOi hp giUa 
các cá nhân và b phn. 

HDQT dä ban hânh các qui ch& qui djnh, quyt djnh phic vii vic quãn l, diu hành 
các mt hoat dng cüa Cong ty. 

b. Các tiu ban 
Các phông ban trong Cong ty duc giao nhim vii dng thai là các tiu ban giüp 

vic cho HDQT COng ty, tham mu.ru giüp HDQT chi dao  b may diêu hành thirc hin 
SXKD dung 1ut phap, sir duing lao dng hqp 1, hiu qua. 

c. Hoat dng cüa HDQT 

HDQT dã t chiirc h9p thuing k' theo quy djnh và các cuc h9p dt xut khác d 
nghe các thành viên HDQT báo cáo tinh hInh hoat dng SXKD cüa Cong ty và thão lun 
dê kjp thai dua ra các quyet djnh phü hp vài diéu kin thirc tê SXKD cüa Cong ty, cui th: 

Närn 2019, HDQT COng ty dà h9p 39 phién qua hInh th'tc hQp trirc tip và h9p 
gián tiêp, lay kiên bang van ban; ban hành 240 nghj quyêt, quyêt djnh vàvàn bàn theo 
thâm quyên. HDQT thirc hin nghiem cOng tac quàn trj, giám sat b may diêu hành COng 
ty nhäm triên khai thirc hin dung nghj quyêt, quyêt djnh ban hành cüa HDQT. 

Thrc hin tt ch d bao cáo djnh kS',  cOng b thông tin dung quy djnh, cOng khai, 
minh bach. 

HDQT dã thurc hin t& chfrc näng, nhim vi, quyn han  theo quy djnh cüa pháp luat, 
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Diu 1 Cong ty; trin khai thirc hin Nghj quyt Dai  hi dng c dông bt thi.ràng và Dai 
hi dông cô dông thix&ng niên nAm 2019; các thành vien HDQT Cong ty dä hoat dng 
dung chtrc trách, hoàn thành tot nhim v1i di.rçc giao mt each trung thc, can trong, minh 
bach, vi 1i Ich cUa cac cô dông và cüa Cong ty. 

d. Hoat ctng cüa cäc thành viên HDQT dc 1p 

Trong HDQT có 03 thành viên không tham gia trrc tip diu hành san xut, các 
thãnh viên tham gia day dü các phiên h9p và dtrçc giao nhim vii theo các mt hoat dng 
san xuât kinh doanh phü hcip vâi nang 1irc, trinh d chuyên mon cüa mi ngui, cã 3 
thành viên HDQT dc 1p dêu hoàn thành chirc trách nhim vii di.rçc giao. 

e. Ban Kim soát 
+ Thành viên Ban kim soát Cong ty c phn than C9c Sáu - Vinacomin gôm 03 

thành viên và hoat dng dc 1p và kiêm nhim. 

1- Ong Nguyn Van Hung - Tnrng ban; 
2- Ba Nguyn Thj Mai Anh - U' viên; 
3- Ba Vu Thin Thành - Uy vien. 

Ban kiErn soát cüa Cong ty thi.rng xuyên giám sat các hot dng cUa HOi dngquãn 
trj Cong ty thông qua vic thirc hin nghj quyêt Dai  hi dong cô dông, các nghj quyêt các 
k' h9p cüa HDQT, các quy chê, qui djnh do HDQT ban hành. 

Giám sat hoat dng cüa Giám dc diu hành thông qua vic thc hin các nghj 
quyt cüa HDQT, các nghj quyêt cüa Giám dOc trong linh vlrc thuc quyên han  cüa Giám 
dc thrçrc qui dlnh  trong diêu I cüa Cong ty. 

2/ Thu nhp cüa các üy viên HDQT, Ban kiêm soát, Ban diu hành Con 

STT Chác danh Tin lirong Thà lao 

1 Hi dng quán trj và viên chuc quán l)' 2.207.270.000 2 19.360.000 

2 Ban kim soát 324. 120.000 96.000.000 

Tng cong 2.531.390.000 315.360.000 

VI. BAO CÁO TA! CH!NH 

1.Y kién cüa Kim toán: 
Theo kin chüng tôi, xét trén các khIa canh  tr9ng yéu, Báo cáo tài chInh kern theo 

dä phãn ánh trung thirc và hcip l tInh hinh tài chInh vão ngày 31 tháng 12 näm 2019, két 
qua hoat dng kinh doanh và tInh hInh luu chuyên tién t trong näm tài chInh kët thUc 
cüng ngày cüa Cong ty Co phân Than CQc Sáu - Vinacomin, và drc 1p phü hqp vOi các 
chun mrc kê toán Vit Narn, ch d) ké toán doanh nghip Vit Narn hin hành và các 
quy djnh pháp 1 có lien quan den vic 1p và trInh bay báo cáo tài chInh. 

Báo cáo tài chInh näm 2019 cüa Cong ty da dtrc kirn toán bâi Cong ty TNHH 
PKF Vit Nam. Cong ty dà dang báo, güi báo cáo tài chInh kiêm toán len Uy ban chng 
khoán Nhà ni.râc, S giao djch chfrng khoán Ha Ni theo dung quy djnh. Website cüa 
COng ty dang tãi báo cáo tài chmnh là: www.Cocsau.com  

Nyi n/ian: lAM DOC 
- UBCKNN, SGDCKHN; __10 

- Lu'u: VT, KTFK.(Ng.H 04) 
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