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DANH MUC TAI LIEu
Dtj hi clong c dông thu'?riig nién näm 2020
Cong ty c phn Than C9c Sán-Vinacomin
(To chirc vao hôi 08 gi? 00 phüt, ngày 15/4/2020 tai HOi tnr?Yng Tang 7
Vn phàng Cong ty c phn Than C9c Sáu-Vinacomin)
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Chumg trInh Di hOi dng c6 dông thu&ng nin näm 2020.
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Quy ch lam vic cüa Dai hi dng c dông thuing niên 2020.

3

Báo cáo hot dng SXKD nm 2019 và phixong huàng nhim vi SXKD nm 2020.
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Báo cáo tài chfnh d &rçYc kim toán nAm 2019.
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Báo cáotinthü ocUacácthànhvienHDQT,BKS vàtiénkrongmanhvienHDQT,
ThrOng ban Kim soát ch* tich nm 2019; d wãt tiên thu lao cua các thãnh viên
UDQT, BKS.và tiên krcing cOn TruOrtg ban Kim soát chuyen trách nm 2020.

7

HDQT nAm 2019 và phuang huOng nhim vii nrn 2020.
Báo cáo cOn BKS v Cong ty:
Báo cáo ye két qua kinh doanh cüa Cong ty, ye kêt qua hot dng cüa HDQT,
GiámdôcCôngtynäm2019.
Báo cáo tir dánh giá hoat dng cüa BKS nárn 2019 Va phuang hixâng nhim
vii nAm 2020.
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-BáocáothaydinhansirtrongHDQTCongty.
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mchUVBKSCôngtymk1ffl(nm2o17~2o22).
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Ca,n Phá, ngày 25 tháng 3 nãm 2020
CHNG TRINH
Dii hi dng c dông thwrng niên Cong ty cô phn Than CQc Sáu Vkacornin nm 2020
(Bat dáu tIr 08 gir 00phth, ngày 15 tháng 4 narn 2020)
TT

TH(fl GIAN

I

8hO0"--8h15"

2

8h15--8h20'
•

3

8h20--8h25"
•

4

8h25'~8h30

NQI DUNG
-

Dang k c dông, phát the biu quyt.

-Ond
chic,choth,h
tuyênb1do,gioi
ileu,mOichütolênldaimacvàdiêuhàthDaihôj.
Khai mac Dai hi.
-CrthtDihôivàtôgiüpviecDaihoi.
-

-

Ong Pham Viêt Th.ng
Chánh Van phông

Biêu quyêt thông qua quy chê và chuong trinh lam vic
cüa Dai hôi.

Ong Phm Cong Huang
CT HDQT COng ty

Báo cáo hoat dng SXKD näm 2019 vàk hooch SXKD
nám 2020.

Ong Nguyn Van Thu
UVHDQT- Giám doe COng ty

-

6

8h4O'9hO5
•

-

Báo cáo tai chInh d ducic kim toán näm 2019.

-

Báo cáophnph&l9i nhuch1pcãcqu5nm2019.

-
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8

9h05~9h25"

9h25'~9h40"

OngPhmViet Tháng
Chánh Van phOng
Ong Phm Cong Hrnng
CTHDQTCôngty

Báo cáo kirn tra tu each c dông.
•

8h30-i-8h40

Ong Nguyen Hftu Quang
lBK1emtratixcáchCD

Tnnh bay quy che va chung tnnh lam vice cua Di h9i.

-
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NGUUI THçC HIEN

Báo cáo chi thU lao HDQT, BKS và tin luong thành
viên HDQT, lB Kim soát chuyên ch niim 2019; d th
chitth thU lao cüa HDQT, BKS vàên luong cUa Tuu'ng ban
Kiêm soát chuyên ch näm 2020.
-

Ong Phm Thanh Phuo'ng
NguOi phii trách cong tác K
toán—Tài cbInh Côngty

-BáocáocáaHDQTvquántñvàktquáboatdongcua
HDQT và lUng thành viên HDQT nllm 2019 và phuong
hu5ngnhimvunm202O.

OngNguynTnLong
UVI-[DQT—Phó Giám doe
Cong ty

Báocáocf]aBanKimsoátCOngty:
Báo cáo v kt qua kinh doanh cáa COng ty, v kát qua hott
dngcUaHDQT,GiámdOcCOngtynam2019.
-Báo cáo tr dánh giá k& qua hoat dng cüaBKS nm 2019
vàphuonghngnhiëmvunam2020.

Ong Nguyn Van HUng
Tnthng ban Kim soát

-

9

9h40 r10h00

-

Báo cáo thm dinh báo cáo tâi chinh nm 2019.

Baa cáo d nghj lira ch9n Cong ty kim toán báo cáo tài
chInh nám 2020.
-

DQTlmGCongi
-

Báo cáo thay dOi nhán sir trong HDQT Cong ty nàm 2019.

Ong Trn Dirc Kha
y vien
ong ty
Q
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TTTHOI LN

uo

NGUOT

-

ocáogquavic niiiriichóc UVBK$congty.
'I rh bay qiy c1

11

lOhlO ~10h25

n CT C

LcflU

:gcf!bs11gfnnh\1
-Báocáotôngl'çp dahs
nhim
'ffl(rrn20i7--2022).
BKS
nevciUVBKS
-Biêuquyetthôngquabáo cáo
Bieu quyet thong qua quy che oaucu Bn b cu.
1 '

-

*

ViBKS Côr n1iimk Ill (näm 201'7~ 2022).
Giàithiêuthê1bâucüphtphiubâuthàflhviênBan
Kiem soat va lien hanh bau cu.
-

.

-

Ong F t Cô'g Hucing
CTHEQT Côngty

Ong Pham Cong Huang
CT HEQT Cong ty

an

au c

NGHf GIA! LAO 10 PHQT

Di hi tin hñnh thão 1un và biu quyk cáo n5i dung:
Báo cáo hot dng SXKD nni 2019 v& k hoch
SXKD näm 2020.
Báo cáo tài chinhdAduçcckiêrntoánn'm2019.
Phãn phi lçii nhun và Inch i.p các qu n5rn 2019.
Báo cáo cJiitrãtht1so cáaUDQT,BKS &ihiongthành
HDQT, TmOiig ban Kiêm soát thunh nm 2019; d xut
Iuoig cth *ih vin
chi tâ thu 1 cáa HDQT, BKS và
HDQF, TnngbanKimsoátchithnäm2020.
qua boat ng cáa
BáO cáo cüa HDQT ye quáo Ui Va
HDQT, tixng ihánh ên FIBQT nrt1 :Oi9 phuong iuong
nIninärn 2020.
BáoccfuaBnKiárntCôngy:
Báo cáo ye k& qpá ldnh doanh cáa Cong ty, v k& qua
hot dng cüa HDQT, C-iám dOe COng ty nm 2019.
qungcaBKSnm2019và
-Báo
phuonghuu5ngnhirnvcinm 2020.
-Baa cáoThmdjnhbáocáotài ch1nhrtam2019.
-

-

-
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10h45~lihl

-

cd*hn2O20.
Béo cáo thông qua thay dôi nhãn si1iong HDQT COngty.
-COngOkêtãbâuth.
TdthbajduthoBiênbãn.NghiquyêtEaihôi.
Bieu quyet thong qua Bien ban, Ngh quyet D?i hgi.
-TuyênbktthüDihi.

-

14

lihl0 ~111i15

15

llhb~11n25

Báodg

.

.

.

11h25'

Trung ban Bu cur
ThukE' 1Ai

.

-

16

Ong Pham Cong Hucing
CT 1-11)Q'Il Cong ty

Chut9aD1 h9l

-

ThLHQI DONG QUAN TRI
No'i rhn:
Các c dông COng ty;

T!CH

-

-

-

Cãc TV I-If)QT, BKS Cong ty;

Lu'u VT, 1-IDQT, TCLD-YT, Ph(

).
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THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TY CP THAN CQC SAU-VINACOrvIjN

CQNG HOA xA. HQI CHU NGHIA VET NAJVI
Bc i
Tr do - Flnh phüc

S&61/QC-TCS

Cám Phá, ngày 25 tháng 3 nàm 2020

QUY CHE LAM VIC
Ei hi dông c dông thu'ông niên näm 2020
Cong ty cô phn Than CQc Sáu - Vinacomin
Can ci'r LuAt Doanh nghiêp s 68/2014/QH13 dà duçic Quôc hi nuâc Cong hoã xä hôi ehü
nghl'a Vit Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiu hrc kê tCr ngày 0 1/7i2015;
Can c(r Ngh d:jnh sO 71/2017iND — CP ngày 06/6/2017 ci.ia ChInh phü huOng dn v qun ii
cong ty áp ding dOi vó'i cong ty di chUng;
Can ci'r Diéu ltô chi'xc va hot dng cüa Cong ty cô phthi Than C9c Sãu—Vinacomin dä dLrçYC
sra dOi, bô sung và nhât trI thông qua tii Di hi dOng cO dông thix?ing niên Cong ty ngày 12/4/2018;
Ban T chirc Di hi dOng cO dông thir?mg then närn 2020 cüa Cong ty cëi phn Than Coc
Sáu — Vinacomin lrinh Di hi thông qua quy chê lam vic nhu sau:
Diu 1. Mic tiêu
1. Dam bào nguyen täc cong khai, cong b.ng và dan chü.
2. To diu kin thun lçii cho cong the th chüc và tin hânh Di hi dng c dong tlnrO'ng
niên näm 2020 thành cong tot dp, Di hi dua ra di.rc nhng quyêt nghj dung dan, dam bão sir
phát triên ben vtng cüa Cong ty.
Diu 2. Tu cách c dOng tham d' Di hi
C dOng hoac ngixoi di din duc u' quyn du Di hi phãi Co dñ cac diu kin sau:
1.C dOng có quyn di dir Di hi phái là ng.xOi có Irong danh sách quyn c dOng tham di,r di
hi cô dông näm 2020 do F ILK Chirng khoán VietNam chôt ngày 03/3/2020 cap cho Cong ty.
2. C dong hoc ngtxM di din di dr Dai hi phãi là ngix&i dà dang k tham di,r D?i hi
vti Ban to chirc tnrâc ngày 12/4/2020.
3. C dông hoc nguii dai din &rç'c u quyn dn dir D?i hi phal xuñt trinh cho BTC nhffiig
giay t sau: giây CMTND/thé can cixâc/ho chiêu, giây chung nhn däng k doanh nghip nu ngix?i dai
din di dr Di hi là cO dOng to chtrc; giay u quyên dir hpp ban gôc.
Diu 3. Trt ttr cüa Dai hôi
1. C dOng khi vào phOng Di hi phãi ngi dung vj trI hoc khu vrc do Ban T chirc
Di hi quy djnh; tuyt dôi tuân thu viec sap xêp vj tn cüa Ban TO chirc.
2. KhOng mang các vt nguy him, cht doe hi, chit n& cht d cháy vào phOng hçp và
không hñt thuôc lá trong phOng Di hi.
3. Trang phiic di d Di hi: trang tr9ng, lich sr.
4. Không nOi chuyn riêng, khOng sir ding din thoi di dng trong lUc din ra D?i hi. Tt
cà các may din thoi di dng phãi t& ho.c de chê d rung. Nêu CO nhu câu giao djch qua din thoai
thi phái ra ngoai phOng h9p dê khOng lam anh hr&ng den Di hOi.

ti i hi
Di 4. T5' 1 dy hQp V bi qa;yt thông qua the
I. Dikikin tin hnh hçp D?ihtj dng c dông
Phâi dam bào có s c dông ch hçp di din it nht 51% t&g sS phiêu CO quyn biki quy&
theoquydinhtiKhOãfl 1 Diêu 141 LutDoanhnghiPflrn2Ol4.
2. Nguyen tâc
Tat Ca các v&n d trong ehung trinh ngh sr eüa Bi hi du phài &rçic thông qua bng
each ly kiên bang hInh tht'rc gi the biêu quyet cüa tat ca the cO dOng. Môi co dông &rçc cap
mt The biêu quyêt, trong do ghi ma sO cô dông, so côphân duqc quyên biêu quyêt (s& hü'u va u'
quyn) cUa cô dông Va có dóng dâu treo cüa Cong ty cô phân Than Ccc Sáu—Vinacomin.
3. Cách biu quyêt
C dông biu quyét tán thành, không tan thành, không có kin) mt vn d b&ng
each gi biêu quyêt. Khi biêu quyCt thông qua mt van dê, các cô dông dông s thçrc hiên
giG the biêu quyêt theo hixàng dan cüa Chü ta Di hi.
4. The 1 biu quyêt
- MOt c ph.n Co quy&i bi&i quyt ma c dông sâ hüu hoc d.i din tucYng Ung vd môt
phiu biki quyêt (Vi di the biu quyêt tha Di biêu cô dôngduqc ghi là 10.000 cô phn, tCrc là c
dong dO có 10.000 phiêu biêu quyêt).
- TAt Ca the vAn d cAn bi&i quyt tti Di hi ducc thông qua khi có s c dong s& hihi hoc
d?i din sâ htlu cho It that 51% tong sO phiêu biêu quyêt ei'ia tat cã cO dOng dir hp tan tl*th. Riêng
phân b.êu quyêt thông qua cac nOi d rig ducYc quy Ctmh tal Khoan 3, f)iêu 21 Diêu lê Cong ty ducYc
di din sO, hthi eho it nhât 65% tong so phiu bi&r quy&
thông qua khi có so cO dông s& htu
tha tat ca cO dông dir hp tan thàrih.
hôi
D1Ir 5. Pht biAn kin
1.Nguyen tAc: C dông tham dir Di hi khi mun phát biu kiAn thão 1un phài dang
k ivi dung phát biêu và ducic six dong cüa Chü tça.
2. Cách thi'rc phát biu: C Oig phát biu ngAn gn và tp trung vào diing nhttng ni
dung trQng tam can trao dôi, phU hvp vâi ni dung chwmg trInh nghj sr cüa Di hOi dä duçic
thông qua. ChU tça s sap xêp cho cô dông phát bMu theo thir tr dang ks', dông th&i giài dáp các
thäc mac ca c dong.
Diu 6. Trãch nhim cüa Chü to
1.Di&i khiAn Di hi theo diing ni dung chuong lrInh nghj sir, the th 1 quy ch d dugc
Di hi thông qua. Chü tea lam vic theo nguyen tAo tp trung dan chü và quyêt djnh theo da s.
2. Huàng dn D?i hi thao 1un, lAy klAn bi&i quy& the vAn d nm trong ni dung
chuong trmnh nghi sir cüa Di hOi và the van dê có lien quan trong suôt qua trmnh Di hi.
3. Giài quyt the vAn d nay sinh trong qua trInh Di hi.
Diu 7. Trách nhim cüa Thir k
1.Ghi chép d&y dü, trung thrc toàn b ni dung din biAn D?i hi và nhüng vAn d
da duqc các cô dOng thông qua hoc eOn kru ' ti Di hi.
Dii hOi
2.Son thão Biên ban hop Di hi và Ngh quyêt ye the vAn dê da duc thông qua tai

Diu 8 Trch nhim cüa Ban Ki&n phiu
1.Xác djIIh k& qua biu quyt cüa c dong v cac vn d thông qua tai Di hi.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thu k két qua biu quyt.'
Diu 9. Biên bàn hçp Di hi ding c

doug

TAt cã các nOi dung t?i Di hi c dông phãi di.rqc Thu k Di hi ghi vao Biên bàn hop
D?i hGi dông co dông. Biên ban hçp Dai hi dng co dông phài dixçc d9c vàthông qua trtxâc khi b
mac Dai hi.
Trén dày là toàn b Quy ch lam vic cüa f)ii hi dng Co dông thung niên nm 2020 cüa
Cong ty cô phân Than C9c Sáu - Vinacomin.
Kinh trinh Dti hOi xem xét, thông qua.j
No'inhtn:
- Thành vién HDQT, BKS (B/c);
- Các c dong cia Cong ty;
- Liru VT, HDQT, TCLD-YT, Ph(....).
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CQNG HOA XA HO! CHU NGIIIA VIT NAr'I
Dc Jp - Tr do - Hnh phile
cd1 Phá, ngày tháng 3 nàin 2020

BAO CÁO
Kt qua ho,t ng san xut kinh doanh nàm 2019
và phirong hu*ng nhiin viii SXKD näm 2020
PhAn thfr nht
KET QUA HOAT DQNG SAN XUAT KINH DOANH NAM 2019
I. TH HH CHUNG
Näm 2019, Cong ty gp rAt nhiu khó khän tác dng dn ho?t dng san xuât kinh doanh:
th&i tiêt diên biên bat thix?ng; diêu kin khai thác qua khOkhan, day moong tiep tiic xu6ng
han, tâi nguyen khó khn; bôr mô cánh Bc, cánh Nam yêu, thu?iing xuyên tVt han; khoi hxcng
bim nuâc moong, hrcng bn hoa, bang rat nhiu, vic xCr 1 bun gp rat nhieu khó khàn lam
ãnh hrning den tiên ct khai thác xuông sâu vâ thirc hin san hrcing than khaithác; dO cao nang
tái va cung d vn chuyên lan lam tang giá thành san xuât dA ãnh huâng den vic can d& tai
chInh eüa Cong ty.
Dung truâc khó khan và thi'r thách trên, dual sr lath do cüa Dàng b; sr chi dao, quãn I,
diêu hành cüa HDQT, BKS, Ban Giám dôc cUng vói s,r dong thun cia các to chi.rc doàn th. Cong
ty d doãn kêt, chung sue vuçYt qua khó khn, thirc hin hoàn thành kê hoch san xuAt kinh doanh
nam 2019 theo kê hoach diêu chinh, báo toãn von.
iiith QUA THLJC illN cAc ciii TIEU SXKD CHt'J YEU NAM 2019
NAM 2019
TT

CIII TIEU

DVT

}( HOACH
DAUNAM

KE HOACH
DJEUQiINH

1

DAtdábocxüc

M3

2

Than san xuAt

Tn

2.690.000

2.750.000

a

Thankhaithácbóc via

Tn

1.850,000

b

ThanschtrDDLT

TAn

3

Hs6bócd&sânxuAt

M3/th.n

4

Than tiêu thit6ng s

5

THVC HIN

25.900.000 25.200.000 25.217.453

T'c' L % SO vOl

97,36

100,07

2.912.208

108,26

105,90

1.750.000

1.750.084

94,60

100,00

840.000

1.000.000

1.162.124

138,35

116,21

14,00

14,40

14,41

102,93

100,07

TAn

2.663.000

2.790.000

2.923.696

109,79

104,79

Doanhthut6ngs

Tr.d

3.493.548

3.500.037

3.597.532

102,97

102,78

-

Tnngdó:Doanhthuthan

Tr.d

3.490.548

3.479.037

3.544.806

101,55

101,89

6

Giá tij dAu tix XDCB

Tr.d

298.481

292.889

248.627

83,30

84,89

7

LrinhunthIâcthu

Tr.d

26.066

31.280

15.889

60,96

50,80

8

TiM hrong bhih quãn

1OOtIng

8.562

8.706

10. 142

118,45

116,49

IlL DAI4II GIA KET QUA TVC HIN CAC MT QUAN i.i' NAM 2019
thut ôg agh
1. Cong tác in hành san xut v k
Trong närn Cong ty d chi do, thirc hin tht the phuang an khai thãc trcng diem theo
mic tiêu dê ra, cci ban hoàn thành kê hoach h moong 2018~2019.
Cong tác quãn i k thut khai thác: v c ban thc hin t& theo quy dnh; tong närn
da tap trung cal thin the diêu kiin khai thãc, diêu kin lam vic, thi cOng hoàn chinh Phucng
ánxi'rl st1âkhuvircbYBãC.
Cong tác diu hãnh san xut: thrc hin theo dung các quy djnh, gitr vUng k 1u3t diu
de tang th?ñ
hành; trong nm cIa triên khai thire hin the giãi pháp diêu hành san xuât hcip l
gian lam vic hüu ich cüa thiêt bi, nâng cao näng sitat lao dng.
Chi do diu hành hcip l cong tác san xut và tiêu thii, ca ban dam bão nguôn than
-

-

-

phiic vi tiêu thii.
T chirc thi cong hoàn thành các cong trinh thoát nirOc, PCMB theo dung k hoch, the
cong trInh phát huy hiu qua; thire hin tot các Cong vic BVMT thung xuyên theo quy djnh.
Cân.d& t chrc si'ra chfYa, bâo di.rOng, trung tu thi& bj theo k hoch; d.y mnh i'mg
ding Tin hçe hOa, Tir dng hóa trong san xuât kinh doanh, lap d.t bô sung 173 b cam bin
nhiên 1iu cho các thiêt bj vn tài và 04 h thông camera giám sat ti các vl tn thiêt yu tren khai
truong dê nãng cao hiu qua. quàn l.
Thrc hin cong tác quân 1, mua ban v.t ttx piwe viii yêu c.0 san xuât theo ding theo
quy djnh; giá tn, 4t tu tOn kho trong mi'xe quy djnh.
Can d&, diu chinh the dir an du tin nim 2019 phü hçTp vói tmnh hlnh thirc t d dam
bào hi@i qua. dâu tu. Trong näm Cong ty d triên Ichal thi,c hin 12 d\x an, trong do cIa tip nhn
26 thiêt b dâu tin mOi kip thñ thra vào phiic v,i san xuât. Tong giá trj dau tin thrc hin närn
2019 là 248 t' 627 tnicu doug = 84,89% ké hoeh iiäm.
2. COng tác t c-hic, táiciy cu, sfr dmg lao dng
-

-

-

-

phn, don vi, dê nãng cao hiu qua
don 20 17~2020; sap xêp li mô hInh to chrc san xuat a mt so b
quãn l. COng ty hin cOn 15 cong trtx1ng, phan xuông và 14 phOng quãn l.
2019 COngly d giamtuytdOi duç 33 laodng;t&igsO laodnghincó dên3l/l2i2Ol9 1à2.432 ngxôi.
lao dng; lao dng binh quân
Can d&, s&p xp lao dng hçp l, dam bào hiu qua si:r dung
vOi kê hoch.
näm 2019 dt 2.465 ngui, gi.ãm 201 ngirOi so
3. Cong tác quãn l kinh t, tài chinh
hin các phirong an diu hành san
Trong nm Cong ty cIa kjp thM xây drng và thirc
tnithng; hoàn thành the chi tiêu kinh t, k
xut kinh doanh phü hçrp vOi diên biên thirc tê cüa thi,
thut theo kê hoach diêu chinh nm 2019.
b phn, don vi, và timg dAu thit
Thrc hin cOng tác khoán, quàn trj chi phi dn trng
bj; thrc hin tiêt giãm chi phi san xuât.
thông s cp bc cOng vic nam
Ban hánh tp dj.nh mire lao dng ni b, xây dirng
hrong näm 2019. Trong nàm Cong ty sir dung
20 19; hoàn thin phlxoTlg an sir ding qu5 tiên
hiu qua. qu5 tiên itrong.
-

-

-

-

2

- Rà soát, sira d& ban hành mt s6 quy ch, quy dnh quãn l ni b cho phi'.i. hçrp vâi
quy djnh cüa pháp lust và yêu câu nhim vii.
Thc hin cong tác k toan, thng kê, tài chInh theo quy djnh, sir diving hiu qu v6n
kinh doanh; np day dü các nghTa vii voi Nba nuàc 724 t) 364 triu dông.
4. Cong tác dôi sng, xã hi

- Thrc hin dy dü các ch d chmnh sách cüa Nba nuâc d6i vâi ngui lao dng; chm lo
tot di song 4t chat, tinh than và bô tn dü vic lam cho nguii lao dng.
- Tang cu?ing thrc hin cac bin pháp d cài thin diM kin lam vic, chäm soc sue
khoê, cài thin chat hiçing büa. an gitta ca cho ngixài lao dng.
- Phát dng hiu qua các phong trào thi dua lao dng san xut huàng ye mic tiêu "An
toàn - Doi mói - Phát triên" va dqt thi dua 90 ngà.y dém san xuât và tiêu th%i than Qu IVI20 19.
To chuic tot cOng tác tuyên truyên, duy trI các phong trào van hóa, the thao.
- Tham gia t& cOng tác dn cm dáp nghTa, các cuOc vn dng xä hi tir thin do các c&p
phát dng, vri tong so tiên 2 t5 973 triu dông.
5. Công.tác an ninh trt tiy; An toàn- VSLI)

- Cong ty tang cuing clii dao và thc hin nhiM bin pháp trong cong tác bão v an ninh
trt tir, bào v tài san, tãi nguyen, ranh giOi mó. Thirc hin tOt các quy chê phôi hcmp bão v an
ninh 14t tir vài COng an và ChInh quyên dja phucmg trên da bàn. TInh hinh an ninh trtt tir trong
n.m c bàn on dinh.
- Tp irung clii do và thirc hin quyt lit các giãi pháp dam bão an toàn, cãi thin các
diM kin lam vic; bô sung ban hành mOt sO quy djnh, quy trInh k57 thu.t an toàn cho phU hçmp
phü hçmp vâi thiêt bj và dieu kin san xuât.
Phn thfr hai
PHUt1NG HNG NHEM VJ vA CAC GIAI PHAP THUC HEN
KE HOACH SAN XUAT KUNH DOANH NAM 2020
I. M1JC 'iiEu, NfflM VU NAM 2020
1.1. Misc tiêu tng quát: "An toàn - D& mM - Phát trin"
1.2. Các chi tiêu k hoch san hrçng chü yu
D(YN V TII411

CHI TItU

TT

KE ROACH NAM 2020

1

D&dábocxüc

M3

28.000.000

2

Thannguyenkhaikhaithàc

Tn

2.000.000

3

Thchtfrd&da1nthan

Tn

915.000

M3/thn

H s6 bóc

14,00

4

Thanliêuthii

T&i

2.883.000

5

DoanhthutôngsO

Tr.d

3.737.005

3

TT

KE HOCR NAlvi 2020

DON VI TINH

CHI TJEU
Trong do: Doanh thu than

Tr.d

3.734.005

6

GiáiijdkitxXDB

Tr.d

188.710

7

Tikrgbhihqu

1.00Od/ngkhng

8

hunxâcthuê

Tr.d

9

Dir kin chi trã c ttrc

%/v,n diu 1

.

9.674
27.248

iI

II. CAC GIAI PHAP C11U YEU DrEU HANE KE HOALCH NAM 2020
1. Các giäi pháp v k thut cong ngh
- Tp trung chi do, thirc hin hoàn thành k hoach ha moong 2019--202O d phic ii
tiêu thi và chuân bj diêu kin cho k3' ha moong tiêp theo; thirc hin phucmg n lay than moong
tôi da ngay tir dâu näm; xây dirng và chi dao thirc hin các phirong an k5 thut hang k5' phü h9p
vài tirng giai don dam bão hiu qua.
- Tip tiic tp trung cal thin các diu kin lam vic; clAy nhanh tién d bOc dAt mOr vách khu
vtrc moong, cal to thông so cüa h thông khai thác. Náng cao han ntta chat 1uçxng hiu qua cong tao
khoan no miii. Tiêp ti1c quy hoch h thông tang cangtác phü hçip vOi dong b thiêt bj xüc, vn tai.
- DAy mnh d&u ti.x và thirc hin quyt lit cong tác lam dixàng, mô rng mt &r?ng và
náng cao chAt hrçing các tuy&i duong vn chuyn d nâng cao.näng suât thiêt b, dam bâo an toàn.
- Ma din khai thac hop lytai cac khu we ciii dao, thuc hiên chat chë lieu qua cong tao
quãn tn. tài nguyen, nâng cao chat hrcing than khai thác, giam t' 1 ton that tài nguyen. Báo ye t&
cac kho chi'ra than, darn bão an toàn, an ninh trt tir, bão v môi tru&ig; khai thác hiu qua eác h
thông sang tuyên; chuán bj kjp thai chân hang phic vi tien thij.
- Chü dng diêu lath và kim soát chat ch các clii tiêu k5 thut cOng ngh ngay tr du näni,
dc bit là kiêm soát chat luçing than khai thác do chat krcing than nguyen khai khai thác nAm 2019 dat
lc hoch 37,45%.
- Xây dirng va 1rin khai thrc hin hiu qua cáo phuong an thoát ntràc, phOng chng mua
bào, m11c tiêu: giãm tôi da hrçmg nuàc mua cháy xuông moong và giãm luqng bun dat troi 1p
xuông day mO, giám clii phi dng lrc, clii phI xCr 1 bun moong.
- Tip ti,ic trin khai th,rc hien eó hiu qua cáo giài pháp k thut cong ngh theo
"Phuang an trInh tr khai thác hop 1 3 mO C9C Sáu, Dèo Nai, Cao Son".
2.Cãc giãi pháp trong t chfrc diu hành san xuAt, tiêu thi san phAm
- Tp trung dAy m?nh nhjp d san xuAt ngay tir dAu näm theo k hoach ph61 hop kinh
doanh cüa Cong ty vth Tp doàn; can dôi näng lirc thiêt bjvà lao dng do xây dirng và thixc
hin k hoach san xuAt, tiêu thii timg tháng, tfrng qu' nhäm dam bão hiu qua san xuât và hoân
thành k hoach SXKD näm 2020.
- Chü dng can di san xuAt, tiêu thi phü hop vâi din bin cUa thi. tnr?rng, phü hop vri
thrc IA d aam bão lieu qua san xuât. Kh i thác, sr ding hieu qua các h thông sang tuyên hien
có cüa Cong ty. To chirc san xuât, chêbiên cáo dung loai than có chat krqng theo yêu can cua
thj truang và thirc hien phi.rang an chê biên than earn 8 TCCS, dam bào hoàn thành kê hoach
tiêu thii và doanh thu.
4

- Nâng cao hm nttá hiu qua cOng tác diu hânh, b tn thi& bj h9p 1', dam bão thi& bi
hoat dng Co hiu qua, tang gi hoat dng huu Ich cUa thit bj nhäm gim chi phI huy dông thit
bj. Chi dao, thirc hin dông b các giãi pháp üong t chCrc sn xuât, sfra chü'a thiêt bj d nâng cao
näng suât thiêt bj.
3. Cong tác quãn 1, sfi chUa vn hành thiêt bi
Chidao và thrc hin cãe giãi pháp d nng cao hcrn nUa chit lugng cong tác quân 1,
sia chüa thiOt bj eã Cong ty lam và thuê ngoài nhn-i dáp 1mg dtrgc yeu câu s.n xuât.
- Tip tic rà soát di.ra vào niêm ci, thanh l the thiêtbj CU ho.t dng không hiu qua
nhäm phát huy hiu qua näng suât thiêt bj, giâm chi phi sn xuât.
- T chlrc chat chë cong tác quân 1, sIr ding, mua ban vt tu thiêt bj, nhiên lieu theo (tiling quy
djnh, dam bão t) 1 ton kho vt tu' phIr hgp d tit kim chi phi nhimg không gay ách täc san xuAt.
4. Cong tác An toàn-VSLB, an ninh trt ttr
- Tängeix?mg t chlrc thirc hin the bin pháp dam báo an toàn cho ngu'ôi và. thit bj; nâng cao
chat lucing huãn luyn cong tác an toàn; nâng cao chat lucng, kiêm Ira, giám sat ye thirc hin cãc quy
trinh, quy phm an toàn trong san xuAt, nang cao cong tác ti1 thU an toàn cüa CBCN. Miic tieu Irong
näm 2020 Cong ty không dê xãy ra tai nn lao dOng, s1r cô thiêt bj, sir cO cháy no nghiêm trng.
- ChIr dng xây dimg và thirc hin các bin pháp phOng ng tang ci.rOng kitm Ira, kim soát.bão
vêanninh,nhatlacOngtncbaovthinguyenhgióimO,khaithac,chêbiênvàtieuthuthan.
Phôihcp chtchev aph
cdnvj1rongkhuvrcdâmbàoondnhanninhtrttrIrêii djabàn.
50

Cong tác du tir, bão v môi trtrfrng

- C d& t chilre thirc hin hiu qua các dir an du tu' näm 2020; tip tic dy nhanh tin
d diêu chinh Dr an dan tu xay dirng cong trinh MO than C9c Sáu.
- Tip tic dy mnh thirc hin áp diing Tin hçc hóa, Tir dng hOa trong sthi xut kinh
doanh, thrC hin sIr ding näng krcing tiOt kim vã hiu qua; lap dt tir dng hOa các tram cap
nuó'c trên khai tru'Ong; ti.r dng hóa khâu born nirOc moong, h thông bang tãi than; khai thác và
sIr dung hiu qua cong ngh thông tin tiên tiên trong quãn l nhiên lieu, quân l ehuyên, chat tãi,
ANTI'. Nghiên elm triên khai các giâi pháp ye KTCN khai thác xuông sâu.
- Trin khai thirc hin k hoach BVMT, các h thng thoát nithc, PCMB na.m 2020 theo
ke hoch. TiOp tiic trOng cay cãi tao phiic hôi môi truO'ng khu virc bai thai Dông Cao Scm.
- Chi dao, thrc hin the bin pháp giãm thiu biii phát tan, nang cao hiu qua cong tác
tuOi nuIrc dp b1ii trOn khai Iru?mg mO và. the khu vrc gân khu virc dan Cu..
6. Cong tác t chii'c, tái co' cu, phát trin ngun nhân Irc
- Tip tçic thirc hin cong tác tái co' c.0 t chilic b may và lao dng theo D an tái co' C.0
Cong ty giai doan 2017-2020 dam bao tinh gon, hiêu qua, thiic hiên tmh gian lire hrcmg lao
dng và co' thu lai lao dng de nang cao näng suât lao dng. Phân dâu näng suât lao dng quy
dôi näm 2020 tang? 3,1% so vài thrc hin näm 2019.
- C d& thire hin xä hi hOa mt s cong vic phi.ic vii phIr hgp vOi diu kin thirc tê
cUa Cong ty. Tip tic trin khai Phircmg an tai HDLE) vâi CNVH may khoan, may xUc diên,
thci slra chUa thiët bj mO d nghi chê d, de biêt ia tha bâc cao.
- Tip tVC rã soát, sfra c1i b sung và ban hành mOi các quy ch, quy djxth v quân 1,2 nôi
b Cong ty phU hcip vài yeu câu nhim V1.

Cn d6i tuyn dung, spxp lao dôg. hop l' vài k hoch sn ltrçcng, darn bão phuc vu
san xuAt, hiu qua s~ ding lao dng.
-

7. Cong tác qnãn tij chi phi; quãi 1

kinh t, tài chinh

Tp trung thirc hin cac giâi pháp d6i rnâi cong ngh, giàm giá thành san xut; t ehirc
kiêm soát cht ch chi phI ttr dâu vào den dâu ra các cong don SXKD.
Ti chxc giao ké hoch gân vói giao khoán chi phi cho các dcin vj, b phn theo hu&ig
thng tInh chii dng, tAng quyên Va trách nhim cho các don vj trong thirc hin san hrcing và c1i
phI vi mic tiêu tiêt kim, hiu qua.
Lp k hoach và trMn khai thrc hin hiu qua cong tác tài ehmnh; s't'r ding có hiu qua
ngun v6n kinh doanh, dam bão các chi tieu tãi chInh theo dung quy dnh.
Tip tic thrc hin thoái v6n dAu tu tai Cong ty c ph.n Nhit din din Phà trên C(Y sâ
dam bão nguyen tAc bão toãn vn dâu tu.
-

-

-

-

8. Cong tác chäm lo dôi sng, tinh than cho ngtth'i lao dng
TMp tIc thrc hin các giãi pháp chm lo dM sng 4t cht và tinh than, t.o. diX yjc
lam, nâng cao thu thp cho ngu&i lao dng.
Quân 15r cht ch qu tin luong, t chc quãn lb" cOng tao lao dng tin hrong dam bão
can dOi thu nhp và vic lam cho cáo don vj trong Cong ty.
Thrc hin tot cOng tác chm soc sc .khOe, phOng chOng dch bnh; cãi thin ch&t
lucing büa n giüa ca cho ngui lao dng.
9. Các cong tao khác
Tip tiic ph& hctp cht ch vài dja phuong, don vj trên dja bàn thrc hin tOt cong ta.c
quàn 1' tãi nguyên ranh giài mO, an ninh trt tir, BVMT, dan sinh, vn hóa xa hOi.
Day mnh cOng tao tuyen truyèn, htiOng dn dn ngu?i lao dng ye nhi:tng mic tiêu và giài
pháp thc hin nhiern vi SXKD, to sr ciông thun trongCBCN; phát dng cáo phong lrào thi dua
lao dng san x* thxc hin thkig lçri nhirn vii SXKD ciia COng ty nm 2020, thiêt thrc chào mimg
k nim 60 nm ngày thành1p Congty 01/8/2020.
Trên dày là báo cáo k& qua hot dng san xut kinh doanh nam 2019, phuong huàng nhim
vu nm 2020 ciia COng ty cô phãn Than CQc Sáu Vinacomin xiii ducc báo cáo tnràc Di hOi,-

-

.-''

-

-

-

-

GIAM DOC
No'i nhn:
-

-

-

-

Cacc6dongCôngty;
Cáe TV FIDQT, BKS;
Ban Giám d6c;
Dãng iy, COng doãn, Doàn TN;
Luu VP, HDQT (Iii).

-

guyn Van Thun
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TP DOAN CONG NGHTP
THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TY CP THAN CQC SAU - VINACOMIIN

BAO CÁO TAI cHINH TOM TAT
Ti ngày 31 tháng 12 näm 2019 (dâ &rqc Cong ty TNHH PKF VietNam kim toán)
I. BANG CAN DO! ICE TOAN
STT
I

NQI DUNG
TA! SAN NGAN HAN

1
2

MA SO

SO cuOi NAM

SO DAU NAM

110

864.596.828.976

967.983.136.521

Tin và các khoãn tllclng throng tin

111

838.776.388

661.384.716

Các khoân dAu ttr tài chinh ngn han

120

33.496.343.400

13.079.400.000

- Chzng khoán kinh doanh

43.598.000.000

43.598.000.000

- Dyphông giám giá chtng khoán KD

-10.101.656.600

-30.518.600.000

3

Cáckhoãnphãithungnhn

130

319.574.770.310

396.250.942.578

4

Hàngtn kho

140

403.704.516.769

470.400.724.474

5

Tài san ng.n hn khác

150

106.982.422.109

87.590.684.753

ii 'rAi sAr DA! HLN

200

1.138.917.394.365

974.371.064.532

1

Cáckhoànphâithudàihan

210

42.142.030.275

38.287.447.419

2

Tàisãnctdinh

220

770.027.048.715

664.392.035.358

- Tàisán cddjnh hftuhInh

221

769.628.314.712

663.817.548.351

- Tàisán cdjnh vô hInh

227

398.734.003

574.487.007

0

0

3

BtdngsãndAutu

4

Chi phI xây drng c ban dr dang

240

4.326.503.055

4.7 16.484.955

6

Tài san dài han kháe

260

322.421.812.320

266.975.096.800

III TONG CQNG TA! SAN

270

2.003.514.223.341

1.942.354.201.053

IV N1 PHAI TRA

300

1.670.514.404.83 1

1.574.039.702.067

I

Ncngnhn

310

1.269.501.965.659

1.249.716.945.788

2

Ncdàihan

330

401.012.439.172

324.322.756.279

V

VON CHU SO HOU

400

332.999.818.510

368.3 14.498.986

1

Vn thu s& hfru

410

332.999.818.510

368.314.498.986

- Vn gop cüa chü so hOn

411

324.961.050.000

324.961.050.000

- Qu' dAu tix phát trin

418

2.040.317.377

2.040.317.377

-Lciinhunsauthuchi.raphanph6i

421

5.998.451.133

41.313.131.609

Ngun kinh phi, qu khác

430

Ngudn kinh phi dã hlnh thành TSCD

432
2.003.514.223.341

1.942.354.201.053

2

TONG CONG NGUON VON

11. KET QUA HOiST DQNG SAN XUAT K1N DOANH
01

NAM TRUC
I
NAM NAY
3557•605860663T 3.054.011.427.369

Doanh thu thun v ban hang và CCDV

10

3.557.605.860.663

3.054.01 1.427.369 •

4

Giávnhãngbán

11

3.390.834.123.598

2.818.139.678.455

5

Lçii nhu.n gp v ban hang vàCCDV

20

166.771.737.065

235.871.748.914

6

Doanh thu hoat dng tài chInh

21

1.283.313.514

1.175.419.489

7

Chi phi tài chInh

22

53.073.468.874

67.978.678.354

8

Chi phi ban hang

25

3.755.666.700

3.169.482.093

9

Chiphiquàn1doanhnghip

26

119.384.414.255

116.896.923.751

10

Lçri nhu.n thu&n tr hoat dng kinh doanh

30

-8.158.499.250

49.002.084.205

11

Thunhpkhác

31

38.643.097.980

3.868.660.455

12

ChiphIkhác

32

14.595.445.530

1.213.910.149

40

24.047.652.450

2.654.750.3 06

50

15.889.153.200

51.656.834.511

51

••-9890.702.067

10.343.702.902

60

5.998.451.133

41.313.131.609

70

185

1.271

CH! TIEU

STT
1

Doanh thu ban hang vã cung cp djch vç

2

Các khoãn giàm trr doanh thu

3

Lqi nhu.n khác
14 Tong lcii nhu.n ktoántruàcthuê
15 Thuthu nhp doanh nghip

13

16

Lçii nhun sau thu thu nhp doanh nghip

17 Lãi c ban trn c6 phiu

III. KET ouA THIIC HIN CHI TRA TIEN LIXONG, TF[ LAO CUA HDQT, BKS
T1EN.LIJOT4G j
CH1DC DANH
STT
I

Hi dng quãn trj vàviên chrc quãn l

2

Ban kim sot

324.120.0001

2 19.360.000
96.000.000

—

2.531.390.0001

315.360.000

DVI

NAM NAY

NAM TRU1C

2.207.270.000
_____

Tng cong

THU LAO

TA! CHiNH C BAN
STT

CHI TIEU

1

Khã nAng thanh toán nçi dn han

Ln

0,68

0,77

2

H s nçi phái trW v6n CSH

Ln

4,95

4,22

3

Vông quay vn Iuu dng (DDT/VLD)

L.n

4,07

4,79

4

Vóng quay hang tn kho (GVIHTK)

Ln

6,93

7,36

5

Chi tiêu v khã näng sinh Ru
+ H sdLNST/ Vdn chü s& hi?u (ROE)

%

1,83

11,22

%

0,304

2,127

+ H s LNST/ Tdng tài san ('ROil,)

Cdm Phâ này
PHJ TRACH CONG TAC
ICE TOAN-TAI CHINH CONG TV

Pham Thanh Phtrmg

tháng 3 näm 2020
DOC

uyn Van Thun

TA4P DOAN CONG NGHIEP
THAN - KHOANG SAN V[T NAM
CONG TY CPTEIAN CQC SAU-VINACOMN

C()NGHOAXAHQICIIUNGIIIAYWTNAM
Poe Ip - Ttr do - Hnh phu.ic
Cm Phá, ngày 25 tháng 3 näin 2020

BAO CÁO
V vic phãn phi hi nhun và trich 1p the qu ella COng ty näm 2019
Kinh gri: Các Qu vj c dông Cong ty c phn Than Ccc Sáu — Vinacomin.
Can ci'i Thông t.r sé 96/2O15iTT-BTC ny 22/6,2015 dlla BQ Tài chinh hig dn v thu
thu nhâp doanh nghiep tai Nghi dinh so 1212015/ND - CP ngay 12i2/2015 cua Chinh Phu quy dinh clii
liêtthth1
mgmôtsuccLuvêthêvà
gmôtsOdiêucüa
the Nghi dnh v thuê vâ sC dti, bO sig mt s di&u cia Thông tur sO 78/2014/l'l-BTC ngày
18/6,2014; Thông tu sO 119,2014/fl - BTC ngay 25/812014; Thông tu sO 151i2014/fl-BTC ngây
10/10i2014cüaBOTàichmnh
dôi hO sungvànhttrIthOngquati Dihi dông codOngthumgnienCOngtyngày 12/4/2018;
Can ei.r Quy& djnh s 0118/QD-TCS ngây 02/10,2015 ciiaHi dông quntrj COng ty v
Hi dng quán lrj Cong ty báo cáo f)i hOi ph.rong an phn phi 1ci nhun và Inch lap
các qu5' nam 2019 cia COng ty có ph.n Than Ccc Sáu - Vinaconiin nhi.r sau:

1.Lçii nhun tnróc thug TNDN

T1
Do'nvi
tinh
(%)
100
Triu dng

2. Thu TNDN

Triu dng

62,2

9.891

3. Lçii nhun sau thu chua phãn phi

Triu dng

37,8

5.998

3.1. Chia c trc (0% vn ctiu 1)

Triu dng

0

0

3.2. Lçxi nhun con Iai dizçic trIch b sung cãc qu

Triu dng

5.998

a.Qu thixâng Ngi quân 1 Cong ty

Triu dng

0

b. Qu5 khen thu&ng, phi.'ic Içii

Triu dng

5.998

Chi tieu

KInh d nghj D.i hi dng c dông Cong ty xem xét, thông qua].

No'i nhmn:
- HDQT, BKS Cong ty (B/c);
- Các c dông Cong ty;
- Liru VT, HDQT, H(....)

So tien
15.889

TP DOAN CONG NGHIP
THAN - KI-IOANG SAN VIT NAM
CONG TY cp Ta cçc SAU-V1NACOMjN

CQNGHOAXAHQICUNGHAVITNJSII
Dc 1p — Tir do — Hnh pbüc

Cá'm Phá, ngayrtháng 3 náin 2020
BAO CÁO
Chi tth tin thu lao cüa HBQT, BKS; tin luong thành viên B])QT và Truiimg ban
Kim soát chuyên trách 11am 2019; d xut thu lao cüa HBQT, BKS và tin lung cüa üy
vien HDQT và Trthmg ban Kim soát chuyên trách 11am 2020
KInh gCri: Các Qu v c dông Cong ty c phn Than Ccc Sáu-Vinacomin
Can cir Nghj quyt Di hi dng c dong thng nién Cong ty c phn Than Cc Sáu —
Viriacomin so 82iNQ- DHDCD ngày 18/4/2019;
Hi ding quàn trj Cong ty báo cáo E)i hi v vic chi trá tin thu lao cüa HDQT,
BKS, tiênlucing cüa Thành viên HDQT vã Tning ban Kim soát chuyên trách nàm 2019; c1
xuât trã tiên thu lao ca BDQT, BKS và fien luong cüa thành viên HDQT, Tnr&ng ban Kim
soát chuyên trách näm 2020 nhix sau:
1. Tin thu lao chi trã cho các thãnh viên HBQT, BKS và tin Iuo'ng cüa thãnh viên
IIDQT và Trumg ban Kim soát chuyên trách näm 2019
a) Tin thu lao cüa các thành viên HDQT, BKS Cong ty n.m 2019
- 04 Thành viên HDQT cUa Cong ty
- 02 Thành viên Ban Kim soát cüa COng ty
- Tng s tin thu lao chi trá cho HDQT, BKS

: 2 19.360.000 dng.
96.000.000 dng.
3 15.360.000 dng.

Bang ch&: (Ba tram mirôi näm triu ba tram sáu mlwi ngàn dng chin)
b) Tin kro'ng chi trã d& vói 01 thânh viên HDQT chuyên lrách näm 2019 là
3 16.920.000 dông.
c) Tin hxcmg chi trá di vi Tru'&ng ban Kim soát chuyên trách nam 2019 là
324.120.000 dng.
2. D xut mire thu lao cho các thành viên HDQT, BKS; tin Immg thänh iên HDQT
và Tru*ng ban Kim soát chuyên trách näm 2020
Can cr Nghi dinh s 53/2 016/ND-CF ngày 13/6/2016 cüa ChInh Phü quy dnh
ye lao dng, tiên hrcng, thu lao, tin thi.rông di vOi cong ty cô phân, von gOp chi phôi
cfia Nhà nuc;
Can cir Thông tr s 28/2 016/f1-BLDTBXJ ngày 01/9/2016 ca B Lao dngThuang binh và X hi huOng dan thuc hin quy djnh ye lao dng, ên luong, thu lao, tiOn
thumg dôi vd Cong ty cO phàn, von gop chi phôi cüa Nhà nuOc;
Can c(r Khoãn 1, Diu 28; Khoán 5, Diu 38 Diu l t chixc và hot ng cia Cong
ty c phân Than Ccc Sáu —Vinacomin quy djnh mü'c th lao cüa HDQT, BKS Cong ty.
Can cir vào k hoach tin luong cia Cong ty nim 2020;
a) Mrc chi trã tin thu lao cho thânh viên HDQT, BKS Cong ty duçc xác djnh nhu sau:

Chü'c danh

Mc thU lao hang tháng

/ng4)

1

ChU tich IQT

25.700.000 x 20% = 5.140.000

2

Uy viên HDQT

21.900.000 x 20% = 4.380.000

3

Uy viên BKS

20.000.000 x 20% = 4.000.000

* Ghi chü: MUc tin thu lao trên drcic chi trã cho thãnh viên HDQT, BKS không
chuyên trách.
b) Tin h.nmg d6i vôi Trtxân ban Kiêm sot chuyôn trách Cong ty duct huOng mrc
hrcing theo kê hoch là 22.900.000 dong/nguäilthéng,
c) Vic chi trã thU lao cUa các thành viên FIDQT, BKS và tin lucmg cUa Tnrmg ban
Kim soát chuyên trách &rcic tm Ung 80% mrc thU lao, tiên 1ung t?m tinh cUa tháng do;
s cOn li duct quyët toán và chi trã vào cu& nm dira trén kêt qua SXKD ca Cong ty va
d hoàn thãnh nhim vit trong nm cüa trng thành viên I-IDQT, BKS Cong ty theo quy
djnh t.i Nghj djnh s6 53/20161ND-CP ngày 13/6/20 16 cia Chinh Phü và các van ban huàng
dn Co lien quan.
KInh d nghj Di hi dng c dOng Cong ty thông qua.—

No'i nhn:
- HDQT, BKS Cong ty (B/c);
- Các c dông Cong ty;
- Ltru VT, HDQT, TCLD-YT, Ph(....).

TM. 1101 BONG QUAN TRT
TICH
CONG IV
i( CÔP'i*N.
* ThAN CCC SA
\\\ VINACO/
.-1

ông Hirog

TP DOAN CONG NGHIp
THAN-KHOANG SAN VIT NAM
CONG TY CP THAN CQC SAU- VINACOMIN

CQNGHOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip Tr do Hnh phüc
-

-

Cc.in Phá, ngày, tháng 3 nàm 2020
BAO CÁO
Hot dng cüa Hi dng quãn tij nãm 2019
phu'ong htr&ng nhim vy näm 2020
KInh gCri: Cãc Qu' vj c dông Cong ty c phn Than Cc Sáu Vinacomin
-

Cki cir Lut doanh nghiep s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
H9i dng quân trj Cong ty c phn Than C9c Sáu Vinacomin xin thrçic báo cáo cac
Qu2 v cO ctOng ye hot dng ca HOi dông quàn tn näm 2019, phuung hi.rO'ng nhim vi näm
2020 nhi.r sau:
-

L HO4T DQNG CiJA HQI BONG QUAN TRJ NAM 2019

1. Co c%u t chfrc cüa I1DQT: Näm 2019 là nm th(r ba cCia nhiêm k ifi (2017~2022),
các thành viên trong Hi dOng quán tij gOm có:

1.OngPhmHngTai

Chü tjch I-IDQT dn 0 1/5i2020.

2. Ong Phm COng Huong

Chü tich HDQT t1r 0 1/5/2020.

3.OngVUVnKhn

Thânh viên 1-IDQT.

4. Ong Nguyn Van Thun

Thành viên HDQT, Giám dc COng ty.

5.Ong Nguyn Tk Long

Thânh viên HDQT, Phó Giám dc Cong ty.

6.OngTrnfXitKha

Thành viên HDQT, Phó BI thu Dãng fiy COng ty.

thânh viên là thành viên HDQT khong diêuhành. Các thành viên HDQT dêu dirc phân cong phi
tnch, theo dOi trng 11th virc quãn 1, san xuât kinh doanh ciii th phü hgp vOi nang l, kinh nghim
cüaminh.
2. Hot dng cüa I1DQT
HDQT d t chirc h9p thu?mg k' theo quy dinh va các cuQc h9p dt xuAt khác d nghe các

các quyêt djnh phü hgp vài diêu kin thuc tê SXKD cüa Cong ty, cii the:
2.1. Näm 2019, HDQT Cong ty d h9p 39 phiên qua hinh thirc h9p trrc tip và h9p gián
tiêp, lay kiên bang van bàn; ban hành 240 nghj quyt, quyt dljnh và van bàn theo thm quyên.
HF)QT thrc hin nghiêm cOngtac quàn tij, giam sátb may diêu hành COng ty nhäm triën khai
thirc hin dUng ngh quyêt quyêt djnh ban hãnh cUa FIDQT.

Cong
jdôngc dOng
thng niên nam 2019; các thành viên HDQT COng ty d hot dng dUng chUc tmch. hoàn thành tOt
rthirn v duçx giao mt cách ming th, cn tlpng, rninh hc'h, 4 1çi ich ca c cO dông và cüa COngty.
-1-

2.2. hi do thrc hin hot dQng sãnxu.t Idnh doanri: Hi dông quãn lii : thin khai thire
hiOn Nghj qtiy& ?i hOi dôn c dông riAm 2019 Va chi dao, giám sat may diêu bath quàn 1
Cong ty cabãnhoàn thànhke hoch SXKI) nm 2019 theo k hooch diêu chinh.
(Kb qua hogt dOngSXKD nám 2019 nhw Gicirn dác Cong ty dâ báo cáo trwác Dgi h).
2.3. Congcuphá
dirán
uftnm2019phühgpvOthhInhthuttedrn baobiuqua iitu.Näm2019 COng ydtrin
2.4. Côngtáct6chi'rccanbo

Nm 2019, HOi dng quân tij COng ty d hQp vá di dn thng nut v cOng tác t chirc can
b irong IHDQT, Ban dièu hành COng ty thu sau:

-

Vinacomin kê tirngayOl tháng 5 näm 2019;
-

P1 dt nhim ong Pham Cong Rung, Tniing ban Thànhviên Ban Quãn 1? v6n TKV,
-

HidOngquâtij COngtycphnThanCoc
-

tháng5 nm2019;

Phê duyt niin nhim chüt v K Ton tnrông Cong ty Mi vói Ong Ngn Hihi Thrèng

Phó Tnxig phOng Kê toán Thôngkê Tãi chinh dam nhn nhim v Phii1ich phOng Kê toán Thông
kê Tài chfnh, phi tich cOng táe Kê toán Tài chmnh cüa Cong ty cô phãn Than Ccc Sáu Vinacomin,
krngày21 tháng 11 nm 2019.
-

-

Phê duya M nhim cO th?i hiin Ong Nguyn Van Thun, Uy viên HDQT Quyn Gim
dOc Cong ty git chU vii Giám dôc Cong ty co phn Than Cc Sáu -Vincomin, kê tr ngày 29 tháng
ilnarn 2019;
-

-

Phê duyt b sung danh sách quy hccch canb giai don ffr nLm 2016~2020 và tir nam
2020~2025 dôi vOi các chirc danh 1th do, quân I? diu barth Cong ty.
-

2.5. Cong tàc t chfrc, tái co cu, sfr drng lao dng

gçn, hiuqua mô hlnhhin1iii COngty cO 15 cOng ung phânxiñigva 14ph0ng ban quân l.

01/01,2019.
T chrc thânh cong Dii hi Mng c dông thutmg niên nam 2019; hoàn thành Phixcing an
tang t l sâ hüu cia TKV ti Cong ty len müt 65% v&i di&i 1.
-

Cong ty can Mi, stp xp lao dng hçip i, dam bão hiu qua sir dimg lao dng. Lao dQng
birth quãn nam 2019 dt 2.465 nguoi, giâm 201 nguOi so vói kê ho?ch.
3. Cong tác giám sat Mi vói Giãm Mc và Ngu*i diu hãnh Cong ty
HQi Mng quân trj d thrc hin t& chirc nang quân l, iám sat, thi do Giám d& và. bi
may diêu hãnh Cong ty thông qua chê d baa cáo djnh k' và to chit hQp hang thang, hang qu
gifla HDQT vOi Giam Mc và Ban diêu hanh ye tinh bmnh san ât kinh doanh, tO chi.'Ec nhan sir,
du tir, djnh huong phát trin Cong ty, các van dé phát sinh...
-

-

• diu k çn thun1
QT
At d (31 dcdiu hành clii clao các dan vi trong
Cong ty th1rc hin tOt Nghi quyêt Quyét dinth cüa HBQT Cong ty và cap trn.
Giám&cvàbOmaydiuhath Cong
y da th hin nghiêm chinh, dAy dü các nôi dung Nghj cpiyêt, Quyet dnh cüa HDQT d ban
hânh
dOng c dOng và HDQT giao, thrc hin hoàn thành ké hoch SXKD
näm 2019 theo kê ho.ch diu
chinh bão toàn vOn SXKD; dam bão dü vic lam, nang cao thu nhp cho ngixô'i lao dng; cOng Mc
Chmnhtidugitvü.ngonjp
4. Báo cáo thu lao cüa thành viên HDQT, BKS nm 2019
Can cir Nghi quyt Di hi dng c dông thuàng then Cong ty Ci phan Than C9C SAu Vinacomin ngày 18/4/2019, COngty dâ chi tth thu lao nam 2019 cho các thânh viên I-IDQT,
BKS
kiêm nhim vcM tng so tiên là 219.360.000 dtng.
IL P}IUCNG I1UONG NHh1M VL,J NAM 2020

Näm 2020 diz báo là nm cOn nJiiu khOkhan thách thixc di&i kiênkhai1nX?Yng'
cüa COng ty ngãy càng khO khan, khai thác xuông sau hon. D dam bão hon thánh kê hoch san
xuAt kinh doanh nam 2020, dam báo lqi nhuân cO tc cho cO dong, nhir tlDng báo cáo phiiong
huong nhim vi và các giái phãp chi do diêu hânh k hoch san xu1 kinh doanh do Giam dOc dA
lrinh bay, Hi dông quán lrj can tp trung clii do, giâi quyêt mt sO van dê thng tam sau:
hoach SXKD nam 2020, dam baa lçii nhun, cO tirc cho cáo cO dông cüa COng ty.
thdon 2Ol7±2020dambaothhgon,hjeuqu Cith

COng
ih&mot
cph
phugánBvomot

3. Clii dto dÀy nhanhtin d diu chinh và q'& toán D%r an dAu tu xây dirng cOng lrinh
MOthanC9cSáu-Congtycop
Sáu-TKV.
.G TY
i

:0C SitJ*
COM)N

kin k thut khai thñc, dmg vn chuyên thuc hin các giài pháp to chirc san xuAt hgp l dê tang
thôi gian lam vic hUu Ich ci'ia thiêt bj, tang nang suât lao dng.
6.Can dM, t ch& thiic hin hiu quA cáo di,r an dAu tix näm 2020. Thirc hin cáo giài phap
di mO'i cOng ngh, giãm giá thành san xuât. Tip tic dAu tu va áp diing hiu quA cOng ngh thông
tin tiên tiên tmng quán 1, diu hành COng ty.
7.
vig cOng tác an toàn, an ninh t1t tir.

àntáichmnh giu

8.Quan tam, chia sé Va aa v quyn lçi hop phap cüa cáo nhà dÀu t.r, c dOng cüa COng
ty; cham lo, cãi thin diêu kiin lam vic, dôi sOng vt chat và tinh titan, to dü vic lam, hang cao
thu np cho ng.rài lao dtng.
9.Ph& hop chit che gitta b may diu hânh, Ban kim soát, vói các t chi'xc chinh trj trong
COng ty dê phAt huy si'rc mnh tong hçip tmng quA trhih SXKD. Dày mnh cáo phong trào thi dua
lao dng san xuãt, thzt hin thang Içxi nhiêm vçi SXKD cüa Cong ty ham 2020, chAo mirng k
nim 60 uiiim ngày thânh 1p COng ty 01/8/2020.
-3..

T.Q

Trn day là bo cáo hoat ing cüa H)S dg quân ij rm 2019, phixong hig nhirn vu
nm 2020; H'i dông quãn trj Cong ty c ph& ThEn Ccc Sáu Vinacomin trãn trQng báo cáo tnxôc
DÜ hi và xin ldên ciia các Qu vj c' dOng.!. /
/
TM. LQI BONG QUAN 'rRj
No'i n1zn:
ITCH
- Các c dông Côn ty;
CONG IV
- Các TV HDQT, BKS;
c6 PHAN
-BanGiamdóc;
THAN COC ST
- Luu HDQT (Th).
VNAC
T..

Phni COng Hu'rng

TLP DOAN CONG NGH1P
THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TV CP ThAN COC SAU-VINACOMIN

CQNGHOAXAHQIcHUNGIIIAV1TNAM
Dc Ip — Tir do — Hnh phác

Cdm Phá, ngày 20 tháng 3 nàm 2020
BAO CÁO CUA BAN KIEM SOAT
Ye ho3t dçng cua HDQT, Ban Giam doc va cua Ban Kiem soat nam 2019; phwxng
hug nhim vi näm 2020 cüa Ban Ki&ii soát Cong ty c phn Than Ccc Sáu-Vinacomin
A

Cin cr Lu.t Doanh nghip s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ducc Quôc hi nu'O'c Cong
hôa x hi chü nghTa Vit Nam khOa XIIT, hp thir 8 thông qua ngày 26/i li2O 14;
Can cr Nghi dnh s 87/20151ND-CP ngày 06/10i2015 cUa chInh phü ye Giám sat du tu
chinh cüa doanh nghiêp Nhà nixâc và doanh nghip có von Nba nir&
Can cir Nghj ctjnh s 91/2015/ND-CP ngây 13/10/20 15 cüaChinh phü quy djnh v
quàn 1 von dâu tu vào doanh nghip Nba nithc và doanh nghip cO von Nba nirâc;
Can c Diu lê t ch và 1xt doug cCa Cong ty c phn Than Ccc Su-Vinacomin d duoc
gvànghidongcdOngthungniênCOngtyngày 12/4t2018.
Can cr Quy ch t chüc va hot dng cüa Ban Kim soát Cong ty;
thayrntBanKimsoátCOngty, xin
aocaoDhidongcôdOngCôngm2020vê:DánhgiáthncOcqun1, diêu
hành SXKD, hoat dng cCia Ban kiêm sot, HDQT, Ban Giám doe COng ty näm 2019 vã nhim vi
Sau—Vhacominnam2020voicacnidungsau:
I. Hot dng cüa Ban Kim soát
1. Bdo cáo hoyt d5ng cüa Ban Kim sodi
- Ban Kim soát cüa Cong ty c phn Than Cc Sáu-Vinacomin,thay m.t Co
dông dê kim soát mi hot dng kinh doanh, quãn trj diêu hành cüa Cong ty, chlu sr
lanh do trrc tiêp cUa Di hii dông c dông.
- Hot dQng cüa Ban Kim soát trong n.m 2019 duçc chü dng tiên barth thung
xuyên hang tháng, qu, nam theo quy dnh cüa Lu.t pháp, Diêu 1 COng ty và các quy djnh
khác theo ngành ciia Tp doân TKV.
- Can dr Diêu 1 cong ty, các thãnh viên Ban Kim soát có quyn dQc 1p thirc hin
quyên kim scat theo nhim vi phàn cOng, chju trách nhim, nhung không giO'i hn b&i nhim
vii t.p chung khi can thirc hin chuang trinh kim tra, ki&n soãt.
- Ban Kim scat t chirc hçp thuàng k3' qu/1.n Va các cuc hp dt xut khác do yêu
câu cong vic. NOi dung các k' h9p dêu dugc kiêm diem cOng vic thrc hin trong qu, hoc
nhu'ng ni dung vii vic dt xuât can kim Ira. Các k5' hp dêu dü các thành viên tham gia, mpi
thành viên có quyên bmnh däng ' kiên, tnrOc khi thng nEat ni dung biên bàn hop.
- K& thi'ic näm, Ca nhân cad thânh vien Ban Kim soát phài kim dim dánh giã hot
dng kiêm soát theo chirc nàng nhim vi phñn cong.
1.1. Hot dng cüa Ban kim soát nam 2019
1

Up k hoach 1m viéc ki&n soát 'Am 2019, k. ho &iç. gñ HDQT, Ban Gárn d& diu
hàth và thông bá rQng ri tiong COng ty. L xIo cáo kiêm c.tdjth k3' t'rng qu, nmtheoquy the
1KV. Trongquátrinht chücthjc1ntheo dáng chUt ring, quyênhnduc qnhti diêu 1 ca
COngty vãtuânthütheo bit Doanh nghip cling nhu cáo quy dlnh hung dn cia Nba nuót, cia TK\T.
Thirc hin Giám sat các hot dng cia HDQT. Ban Giám dc COng ty thông qua viêc
thic hin nghj quy& cia D?i hi dng có dông, Nghj quyêt các k hçp cia HDQT, cáo quy dibh.
quy chê cia BDQT, Cong ty, cáo quy dinh chung theo ngành cia 1KV. Giám sat vic thirc hiên
*chi tiêu theo Hp dong phi hçip kinh doarxh ia Gim dOc vâ. Tong Giám dOe TKV.
Kim soát tmnh hmnh hoat dng SXKD cia Cong ty, cOng tác DTXD, các hoat dng
lien quan dn thi tic ye dâu ti.r, rnua sam vt lix, klein soát Báo cáo tài chinh qu, nim, giám
sat vic kiêm toán do Cong ty kiêm toán PKF thrc in ye: soát xét báo cáo tai chInh 6 tháng,
báo cáo tâi chInh näm 2019 và kim toán các hoat dng khác cia Cong ty.
Tham dir các k' h9p Hi dng quán trj Cong ty, có tham gia kin v: Cong tác diu
hành san xuát, tiêu thi, cOng tác thuê ngoãi, cOng tác quãn ttj kinh doanh cia COng ty.
Giám sat vic thrc hin các Quy djnh quy ch6 d ban hành.
Giám sat hot dng sau dAu tix.
1.2. Thi,rc hin cong tao kim Ira, kim soát ehuy&i d.
Canertinhhmnhthi,rcth SXKDnám2O19 ciaCôngtycórtnhiukhOkhn: Vic t
chic thi,rc hin kim soát khong dan trái, chi tp trung nhüng ni dung Ion, ành htrông trQng
yeu ên tInh hinh doanh thu, chi phI, kêt qua SXKD cia COng ty.
+ Cong tao dAu thAu thuê tai san hot dQng.
~ Côngtác thuê ngoài b& xic vn chuyn.
+ Thuê ngoài ch bMn than tfr dt dá 1.n than.
Ngoài ra thrc hin kim soát nhUng nQi dung khác theo 11th cht thuàng ks': COng tic
quán 1, hch toán qu5' do ngtrñ lao dng dóng gop, cOng tic theo dOi quãn I kho than thàah
phâm và ban thinhphárn a các cOng truông chê biên tiCu th,i. cOng tác rnôi trucing...
Qua lrinh kim Ira, kim soát, &rçsc xern xët phân tch cu th. niinh bch Va &u CO Si,t tham
-

-

-

-

-

-

-

-

-

+ D6i vOi thttng ni dung không lrçng yu, yOu cu don vj dMu chinh và chn chinh 1ti
trong qua trinh thre hin.
+ D6i vOl nhtrng vn d nci dung có tim I.n ni ro, ãnh huOng den Ici ich Cong ty, dã
yOu câu don v phái thi,rc hin lam 1i và cO trách nhiém thu hôi.
+ K& thic kim tra du dugc 1p BiOn bàn và nhüng ni dung c.n kin nghj duçc
thông báo gil dn BDQT và Ban Giám doe.
1.3. Nhnxét chung
-Nhmnchungtiongnám20i9, BKS COngtycobèndhoánthànhnhiOm vi,i kim soãt, ciac
dông giao theo ding chit nang quyen hn quy dnh hong diOu l COng ty và cáo quy djnh cia TKV.
Trong näm 2019 Ban Kim soát không ci quy& dj.nh ki&n Ira, kim soát v cáo hot
dng SXKD cling thu hot dng quân 1 cia Cong ty, ngoi trlr vic thirc hin kiem tra dlnh
kr theo quy djnh và kê hoch cia Ban KS. Trong qua trinh thi,rc hin kiêm tra, không lam can
tn hoc gay gián don den diOu hãnh hoat dng san xuAt kinh doanh cia Cong ty. KhOng kiOm
Ira nhftng ni dung tring 1p khi h thông thanh, kiOni Ira Cong ty d thi,rc hin.
Trong näm 2019, BKS không nhn dixçic bat k' don thu khiu ni, t6 cáo, yeu c.0
nào cia c dông, hay nhOm cO ding cling nhu cia CBCNV Irong hay ngoài Cong ty.
-

-
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2. V1thtchinchavnang
2.1. Kt qua giám sat tinh hinh hot dng và tài chinh cüa Cong ty.
- Kt 9uá SXKD näm 2019 không dat duac k hoch1çii nhun. Qua kêt qua kiêm toth
soát xét và thãm djnh báo cáo tài chmnh nm, v ca ban không phát hin tnxäng hcip bat thii&ig
hay thirc chü quan lam sai loch kêt qua Içii nhun. Các hot dng quán 1 tun thu theo he
thông các van ban quy djnh cüa Nhà nuOt, TKV vá cUa Cong ty.
- Ban Kim soát Cong ty thng thAt; dng vâi ni dung dánh giá v tinh hInh hot dng
SXKD, báo cáo tãi chInh cüa COng ty dA duç COng ty Kim toán PKF Via Nam thirc hin
2.2. Kt qua giOm sat di vOi HDQT, Ban Giám doc Va can b quán 1 Cong ty.
- Thay di nhán sir HDQT Cong ty: Ong Phm Hng Tài thôi giü ch(rc Chü tjch
BDQT Cong ty (do nghi chê dO), ông Phm Cong Hi.rang, dti din phân vOn cUa 1KV, tham
gia HDQT COng ty, H)QT Cong ty dâ ban hãnh ng quyêt, các thành viên hçp và thông nhAt
b Ong Hixong là Chü tjch HDQT Cong ty tiir 1/5/20 19.
- V nhãn sir quãn 1 diu hành: Quy& d.nh b nhim chirc vi Giám dôc Cong ty di
voi ông Nguyn Van Thun, nguyen Quyn Giám dOe Cong ty tr ngày 29/11/20 19.
Vic thrc hin cOng tác th chirc than sir cüa hai chirc danh trên: Dam bào dóng quy
trinh va các buâc, tuán thu dung Diu 1 và quy djnh cUa phap 1ut.
- EDQT và Ban Giám dc Cong ty d thçrc hin dung, dAy dü nhim vii quyn hn theo
diêu 1 Cong ty, dam bâo hot dng SXKD ca Cong ty on dnh.
- HDQT t chüc hp thithng kS' va dOt xuAt (khi cn thi&), kip th?ii ban hành nghi
quyêt phü hp vi diêu kiin SXKD tirng thai diem. Chi do sat sao Ban Giám dOe diêu hành
cáchot dQng cüa Cong ty ye: San xuftt, chê biên, tiêu thii, cong tao dáu ti.r, cong tác quân trj
chi phi, djnh mi'rc chi phi, cOng tác tái co câu...
- HDQT thung xuyên tham gia cüng Ban lnh do diêu hành, thn cách tháo g khó khan
lnng qua thnh SXKD cOa COng ty. Chit dng chi do ban bath cáo quy d cáo chuong trmnh kiêm
a, giám sat cáo hoit dng v SXKD và du t phü h9p quy djnh cua Nba nu, cting nhtr cüa 1KV.
- Ban Giám dc chju trách nhiOm chü dng trong diu hành, d cO nhiêu c gng khc
phc diOu kiOn khó khan, tuy nhiên do dieu kiOn d.c thU nên khong hoàn thành dirç các chi
tiêu theo nghj quyêt Dai hOi dng c dOng và chi tiêu trong Hçip dOng phOi hcp kinh doanh vOi
TKV nam 2019.
+ Các chi tiêu th1rc hiOn: Doanh thu: 102,8% KH (trong dO DT than 101,9% KH, Icii
nhun tnrOc thuê: 50,8% KH (nguOn LN nay ca bàn tr nguôn thu nhp khác, rieng SXKD
than không hiOu qua); Duy cO thu nhp cho ngt±i lao dng tang 116,5%.
+ Phn lçci nhi4n sau thu: 5,998 t dng, thông dam báo chia ci trc và trIch 1p các
qu5, do igi nhun tháp nên các hsO tài chInh khOng dam bão (riêng hO sO thanh toàn hiOn thai
dam bâo) theo tiêu chi dánh giá xêp loi DN va nguäi quán I:
(i) COng ty xp loi DN: Doanh nghip loi C.
(ii)HDQT, Ban Giám dc, Ban Kim soát: Không hoàn thOnh nhiOm vii.
- V thrc hiOn nghia vii Ngân sách vOi Nba nuOc: Dam bào
- 3iC gin k' 1ut lao dQng, dam bão an ninh trt tir và bão vO tài nguyen ranh gkii mó,
cong tác an toân cOn xãy ra tai nn nghiem tr9ng.
- V sr chAp hOnh và t chUc thirc hiOn Ngh quy& cua HDQT: Ban Giám doe luOn
thirc hiOn tuán thi, trong qua trinh giám sat, Ban Kirn soát không phát hiOn cO sir viOc bat
thuxOng nào trong hot dng cüa HDQT và Ban Giám dOe cOng ty.
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2.3. E)ánh giá sir phôi hp hot dng gitra Ban Kim soát, FIDQT, Ban Gim dc.
- NhIn chung nni 2019, Ban Kirn soãt cuç1c cung cp dy dü các thông tin tr HD(T.
Ban Giám dôc Cong ty v các mt hot dng quãn 1 và san xuât kinh doanh cüa Cong ty.
- Ban Kim soát nhn drçyc sr ph6i hçp cüa các PhOng ban quán i các phan xuOng
don vj san xut to diêu kin giiip Ban Kim soát thirc hin nhim v1.
- Qua trinh thrc hin kMm soát, Ban Ki&n soát luôn rninh bach, dan thu trao di vOi Ban
Giám doe và các PhOng ban lien quan, tnràc khi Ic& 1un kiCn. Các kiên kiên ngh.j cüa Ban
kiêm soát; d.rqc Ban Giám doe xem x& tip nl4n và chi do các b phn lien quan thçrc hin.
3. Mçt SO ton 411
3.1. V hoat dQng cCa Ban Kim soát
- V thc hin chrc nang giám sat theo Nghj dnh 87t2015 cUa Chinh phU, thông tr
Giams
,msatngvagiam sat
ênth
nnay viec m sat chüyêu vn là ms au, nhuvay se hanchvjée
phnsomignimdcathbao.
- K hoch 1drn tm, con nhitu chuyén d& thOi gian thrc hin mQt cuc ki&n a và k& 1un
ki&ntracônkéodài. CôngtácdOnd
thtrcntheo*kinngiii saukiêmtra, dOi liic cOn
thiêu kiên quyêt.
- Trong qua trinh thrc hin nhim vii cOn ehun phAt huy h& tfnh chU dng, dc 1p
ctng nhu cOn thiêu tinh quyêt 1it.
- Trong ph& hcip vic cung cp tài 1iu mt s phong ban don v cOn chm, nên cong
hn che nhiêu ye tien d kim tra, kim soãt.
3.2. V hoat dng quãn 1$' Cong ty
- Cong ty can tang cuing côngtác quàn 1)' ehi phi dâu vào: NhiCn vt lieu, chi phI thuC
ngoài vn chuyn, thuê tái san, thuê chê biên, cong tat chat 1i.rcaig.
- Tang cuäng cong tác quãn 1 näng suit thi& b, phát huy ti da thiét b Cong ty hin có.
- Tip t1c nâng cao ch.t lnrcing quãn l trong cong tat nghim thu, v.n chuyn ch bi(.n.
II. Nhiin viii näm 2020
ThirchinnhiêmvicUaBKS Côngtytheoqunhaidiu1eCongtyvaQuych
chi'rc vá hoat dng cüa Ban Kiêm soát Cong ty. Ban Kiêm soát Cong ty c phãn Than Cc Sáu —
VINACOMIN báo cáo phuong hnrg nhim vii hot dQng nm 2020 nhi.r sau:
1.Giám sat t& cat hoat dng COa HDQT qua vic th hin nghj qtt Di hi dng c
dông, vic ban barth nghj quyêt cat k' hop thuOng k' hay Mt thtrg efia BDQT, vitc ban hành cat
thu cat nghj quyêt, cat quy dnh, quy chê d ban hành theo tmg ni dung, ifmg 111th vtic.
2. Giám sat hoat dng cUa Ban Giám d6c diu hãnh thông qua vic: Thc hin các chi
tiêu k hoch trong hçip d6ng phOi hçip kinh doanh vOi Tp doãn TKV.
I4p k hoach và t6 chirc thrc hin chuong trmnhkim soát chung và ki&n soát theo
chuyên dê. Thrc hin giám sat thxâc, trong mQt so chuyên dê, nguyen tat khOng lam can trâ den
hoat dQng SXKD cüa Cong ty, không can thip sang cong tat diêu hành. Chü tr9ng tp trung
kim soát nhfing nOi dung trçng yeu tác dng Ian den SXKD. Kim soát các ni dung khác, theo
yeu câu ciia cO dông, nhóm CO dOng (neu eo).
Trong qua trinh kim soé.t phát huy tInh chü dQng, dQc l.p, girn sat dOn dOe vic thc
hin kiên kin ngh sau kim tra.
4

4. Giám sat qua trmnh kim toãn, xem xt cáe báo cáo kim toán, thu quân l ci'ia các
Cong ty ki&n toán dc lip, kim toán tii Cong ty. Thão lun vâi kim toán viên dc 1p ye ni
dung phm vi kim toán,vè các vn dê ton tii (nêu cO), xem xét các kt qua diêu Im nOi b.
5. Giáth sat vic eMp hành nghra vii cüa doanh nghiptheo quy djnh cüa Pháp lut.
6. Giám sat vic thrc hin và Nghj quy& i hi d6ng c dông thixông niên và Ngh
quyet HOi nghj nguM lao dng ciia Cong ty.
7. Ph& hçp vâi h th6ng kim soát ni b, các phông ban quãn l, các don vi san xu&
cUa Cong ty, khi th,rc hin ki&n soát cong nhu yêu câu cung cap thông tin, d sam hn ch
nhüng rCii ro (nêU cé) Irong quãn l Va trong san xut kinh doanh.
Trén day là nhflng nOi dung chU y&i, báo cáo v hoat dng kim soát nam 2019 và
nhim vii nam 2020 cta Ban Kiêm soát Cong ty.
Thay mt Ban Kim soát Cong ty c phn Than Ccc Sáu-Vinacomin, fran tr9ng báo cáo
tnr Di hii.

Nol nhn:
- Các thành vien HDQT, Giám dc Cong ty;
- Các c.i dOng Cong ty;
- Luu BKS, Thir k COng ty.

guyen VAn Hñng
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ThP DOAN CONG NGHIEP
THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TY CPTHAN Ccc SAU-VINACOMIN
S: 05/TCS-BKS

CQNGHOAxAHQIcLUNGvLa'N
Dc 1p — Ti do — Htnh phic

Cá'm Phá, ngày 20 tháng 3 nãm 2020

BAO CÁO CUA BAN IUEM SOAT
V viêc thm dinh Báo cáo tAi chmnh nAm 2019 cüa
Cong ty c phn Than CQc Sáu - Vinacomin
Kmnhgri:
Can cir Lut Doanh nghip s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 th.rç Quc hi nuc Cong
hOa xâ hi chü nghlä Vit Nam khOa XIII, kS' hp thir 8 thông qua ngày 26/11/2014;
Can cuiNgh cljnh s 8712015/ND-cP ngày 06/10/2015 cüa Chinh phü. ye giám sat d.0
tr von Nba nuàc vào doanh nghip, giám sat tài chInh ctánh giá hiu qua hot dQng và cong
khai thông tin tãi chmnh cüa DN Nhâ nuOt và doanh nghip cO vOn Nhã nuàc;
Can cr Diu 1 t chirc và hoat dng cüa Cong ty c phn Than C9c Sáu-Vinacomin da
ducc sra dôi, bô sung và nhât th' thông qua tai Dai hi dng c dông thuOng niên Cong ty ngày
18/4/2018;
Can cir Quyt djnh s 2037/Qf) - TKV ngày 08/8/20 16 ca Hi dng thành viên Tp doàn
COng nghip Than - Khoáng san Vit Nam ye vc ban hành quy dnh giám sat tai chmnh và dánh
giá hiêu qua hoat dQng dOi vOi COng ty mc, các Cong ty do TKV näm gi 100% von và COng ty
cO vn d tu cüa 11KV;

Can cir Quy ch t chirc và hoat dng cüa Ban Kim soát Cong ty;
Ban Kim soát Cong ty c phn Than Cc Sáu - Vinacomin báo cáo k& qua
thâm djnh Báo cáo tài chInh näm 2019 cüa Cong ty nhu sau:
1.Xác nhn tInh tuân th thrc hin k hoach trong hçip dng phi hgp kinh doaith gita
COng ty c phan Than C9c Sáu - Vinacomin vã Tp cloân TKV nam 2019.
2. Xác nhn tinh hcip 1, hcrp phap, tnmg thrc trong quán 1 diu hành ho?t dng san
xuAt kinh doanh ciia HDQT và Ban Giám doe Cong ty.
3. Xác nh.n tInh trung thirc, chfnh xác trong hch toán k toan, thng kê, tài chinh d
1p báo cáo Tài chinh näm 2019; COng ty áp ding chê dO kê toán duçcc ban hânh theo Thông
tu so 200/20141f1-BTC ngày 22/12/2014 cüa BO Tài chinh ye huOng dan chê d.) kê toán
doanh nghip và duçic si.:ra dôi bô sung tai Thông tu so 53/201611T-BTC ngày 21/3/2016 cüa
BO Tãi chInh.

Can cir báo cáo tài chinh nam 2019 cUa Cong ty, d duçc kim toán b&i Cong ty trch
nhiêm ht'ru han PKF Viêt Nam thuc hiên.
Ban Kim soát Cong ty thm djnh va xác nhin dO tin c.y, tmnh minh bach cia Báo cáo
tãi chinh tai 31/12/2019 vth các chi tiêu chü yeu sau:
I. Thtrc hin các chi tiêu chü yu theo k hoch phi h9'p SXKID nàm 2019
A.
1. Thiv hien cac c/n lieu llzeo IceA hoçich san xual
kznh doanh nam 2019

•
TT

KE'HKD
6 736,

jg €3:9,
0D2174 nc?
31

CIII TIEU

SO SANHT
HIN 2019

P111(0

Kfloc

23/12/2019

1&12/2018

I

Oat dá b6c xüc

M3

25.900.000

25,200.000

25.217.453

97,4

100,1

2

Than san xuat

Tan

2.690.000

2.750.000

2.912.208

108,3

105,9

-

ThanNKbóct&via

Tan

1.850.000

1.750.000

1.750.084 -

94,6

100,0

-

Than sach tr SPNT

Tan

840.000

1.000.000

1.162.124

138,3

116,2

3

Hês6bóc

14,00

14,40

14,41

102,9

100,06

4

Métkhoansâu

Mks

619.515

549.755

576.737

93,1

104,9

5

Than tiêu thçi

ian

2.663.000

2.790.000

2.923.707

109,8

104,8

-

Than giao Cra Ong

T&n

1.600.000

1.220.000

1.342.784

83,9

110,1

+

Than nguyênkhai

ia.n

1.600.000

1.070.000

1.196.755

74,8

111,8

Trong do: oa loai

T.n

240.000

160.500

177.693

+

Than sch

ian

150.000

146.029

-

ThangiaoKhov.n

Tan

1.063.000

1.570.000

1.580.912

148,7

100,7

+

Than cic

Tan

77.000

68.259

+

Than cthn

TAn

986.000

1.5 12.653

-

Thandngnib

6

Tngdhthu+YN1dt

T'd

3.493,548

3.500,037

3.597.532

103,0

102.6

-

Doanhthuthan

T' d

3.490,548

3.479,037

3.544,806

101,6

101,9

-

DTI-ID Khc + TN kMc

T' d

3,000

21,000

52,726

7

LNtnzâcthu

T'd

26,066

31,280

15,889

8

LNsauthuA

T'd

rn3/t.n

11

251 .
60,96

50,8

5,998

2. Thir hin clii tiêu cong ngh chüyiu
TT

CIII TIEU

I

He s6 bOc -

2

DVT

TI L TH (%)

QD

QD 2171

THVC

2168 ngy
18/12/2018

ngiy
23/12/2019

HIN
2019

KB PHKD

KH DC

m3/t

14,00

14,40

14,41

102,93

100,07

H s6 thu hi than sach

%

89,00

89,00

87,97

98,84

98,84

3

T 1 t6n that than

%

4,00

4,00

4,00

100,00

100,00

4

DtrothanNK

%

36,88

37,49

38,17

103,50

101,81

5

Cungdv/cdAtda

km

5,385

5,173

5,152

95,67

99,59

6

Cung d v/c than NK

km

3,450

3,450

3,307

95,86

95,86

3. Chi phi dôdang TKIS4, thànhphJm TK155 din ngày 31.12.2019
2

Don vj tInh. VWDd
IT

CHI TIET

LUqNC

DCIN CIA

THANFI TIN

Tn kho san phm d& dang
I

Than nguyen khai

2

Met khoan sâu chua n

3

Dt dá b&i tcli chua xüc

4

Dtdávuçit h s6 bóc

5

San phm khác

172.162

1.654.861,84

284.904.323.375

4.385

149.081,00

653.720.185

1.53 1.500

16.225,00

24.848.587.500

16.243

116.540,00

1.892.959.220
392.332.000

Cong

312.691.922280

Tn kho thành phm
1
2

Ciicxô 1A (AK8,0:13,0)
Ccxô lB (AK13,01:17,0)

3

Cic4a.1 (AK4,0:7,0)

4

Cic4a.2 (AK7,01:I2,0)

5

Cic don 6A (AK19,01:23,O)

9.471

3.026.538,72

28.664.348.2 17

6

Cc don 7A (AK27,01:31,0)

5.557

1.805.500,51

10.033.166.334

7

Cam 4a.1 (AK19,01:23,0)

282

2.088.212,67

588.875.973

8

Cam 6a.1 (AK35,01:40,O)

345

1.400.147,09

483.050.746

9

Cam 7a (AK4S,01:50,0)

2.574

927.012,04

2.386.128.991

10

Cam 7c (AK 55,01:60,00)

543

600.399,92

326.017.157

Cong

2.786

3.110.772,60

8.666.612.464

7.226

2.750.436,60

19.874.654.872

8

1.576.625,61

12.613.005

67

3.556.143,42

238.261.609

28.859

71.273.729.368

Cong ly tInh và hach toán giá trj than thãnh phm t6n kho cui k' theo quy djth
cia Tp doàn.
II. Thuc hin các clii tiêu tài chmh chü y&i
ci'iaBáo
cáo tài chfnh tü 31/12/2019. K& qua hoat dng san xut kinh doanh phà hqp vi chê dQ
chInh sách phap 1ut ca Nba nuâc, phü hcip vài quy chê quãn 1 cia 1KV và. Diêu 1 ciia
Cong ty. Ci th các chi tiêu chü yêu sau:
A
I

Mt s6 chi tiêu tài chInh chü yu
Tngtai san

1

Tài san ngn hn

Giá trl (BVT: VND)
2.003.514.223.341
864.596.828.976

Trong dó:Tin &các khoán ttlang dirang tik

838.776.388

Các khoãn phai thu ng&n hn

319.574.770.310

Tn kho vã dâ dang cu6i k'

403.704.516.769

- Nguyen vi2t lieu tdn kho

19.650.344.925
3

A

2

Tãisãndàihan

II

Tong nguon von

1

Tng nq phái trá

2
2.1

Giá tr DVT:VN)

MGt s d 'den tãi 1thh ch yu
-ôngcdngcytcinkho
- Sánphdm do dang tdn kho
-Thànhphdmtdnkho

88.520.196
312.691.922.280
71.273.729.358
1.138.917.394.365
2.00i.514.223.341
1.670.514.404.831
1.269.501.965.659
401.012.439:172
332.999.818.510
332.999.818.510
324.961.050.000
2.040.317.377
5.998.451.133

Trongdó +Nngnhgn
+ Vayvànadàihan
V6n c.hü si hthi (ms 400)
V6n chU sâ hüu (ms 410)
Trong dó:V6n ddu tw cia chü SHms 411
Qu9DTPT ms418
Lçri nhuán STchu'aphdn phO'i ms 421

2.2

Ngun kinh phi và qul khác

B
1

KtquãSXKDnãm2O19
Tngthunhp

2
3

Trong dó:D.thu thud'n v ban hang và CCDV
TngchiphIhoatdng

4

Tng lçii nhun k toán trixàc thud

5

Lçii nhun sau thu thu nhp doanh nghip

6

7

Li ca ban trn c phiu
Cphiu

C
I

CM tiu daub gia doanb nghip
- KN Ti' tng quát (Tng tãi san! tông nç PT)

1,22

2

- KN thanh toán ng dn hn (TS NFL'Nq NH)
- H s& Nq PTi'Vn CSH (1n)

0,68
4,95

- H s6: Nq PTfVn Diu 1 (1n)
- H s6: Nq PTtT6ng tàisãn (thn)

5,07
0,82

3
4

5
6

.

.

3.597.532.272.157
3.557.605.860.663
. 3.581.643.118.957
15.889.153.200
5.998.45 1.133
185
32.496.1.05

T sut sinh I&i
- T' suát LN sau thu IDthu thun (%) (ROS)

0,17

- T' suit LN sau thu/ VCSH(%) (ROE)

1,83
0,30

- T' suit LN sau thu/ Ttng tài san (%) (ROA)
ifi. \ kin th&m djnh

1. Ddnh gid thyc hi!n cdc chi tiêu theo k hosch, ch6p hành chink sad, Nhà
nwóc, chink sdch vói ngu'ô'i lao d3ng và Nghj quyit Hi dông quán frj
- Các chi tiêu v san h.rcing, dánh gia theo KH diu chinh: DAt dá b& x(ic, than NK khai
thac clii hon thanh & mirc dQ dt chi tiu KH clieu c.hinh, Clii tieu than SX tang 5,9 %, trong 1O
ccr ban thng than SX tir SPNT 16,2%.

4

Clii tiêu than tiêu thi tang 4,8 %, gn thong 1mg vói tang clii tiêu than SX, dng thi
than tn kho giãm nhiu so v&i du k' (chü yu than NK). Nhix v.y dánh giá cong tác tiêu thu
san phm luôn dam bão: Than san xut ra tiêu thi dtrçc ngay trong kS'.
Clii tiêu doanh thu, clii dt mlrc tang 1,9 %: Clii tiêu doanh thu tang không tt.rcing 1rng
vOi clii tieu san lucmg tiêu thy tang, do ngay ttr trong nam không cO nguôn than tot, giá. cao
dê tiêu thy, nhtrng doanh thu tang duçic thu do tang san hrcing tiêu thy than có cMt h.rcng
thâp, tn thu ffi SPNT.
- Mt s clii tieu cOng ngh chü yu:
+ H bóc dAt, t' 1 tn thAt than, cc, bàn dt KR.
+ Clii tiêu h s thu hi than sach, chAt 1uçng d tro than nguyen khai, cung do van
chuyn dat dà, than, khOng dam bào clii tiêu KR giao, nên ành huông lr9ng yêu den kêt qua
kinh doanh trong ks'.
V clii tieu chAt hrçing than NK: Do chAt luçing NK dAu kS' (tn 284.999 thn; AK
44,6%), cuôi kS' (ton 172.162 tan; AK 40,1%), nhix vy trong k' cO ãnh hu&ng nhirng dA
nâng duqc chAt hrcing than NK tOn cuôi k3'.
- V cong tác dAu ttz xây drng, co bàn thyc hin dUng yêu c&u din thit b sung nang
lyc san xuAt; dUng djnh huàng và tuAn thu.
-Thrc hin nghi'a vy d& voi Nhà nuàc: S thus phãi np theo mci sc thus du thng
honso vOinàm2018vàdixkiênKH. COngt danpdUngth&ihnquydjnh, khôngvi phm
Lust quan l thus.
* V clii tiêu Lçii nhun:
+ Lqi nhu.n truâc thu& Nghi quyt Dai hi dng c dong näm 2019: 26.066 triu
dông, c tc 5-6%. K hoch diêu chinh 2019:31,280 triu dng. Thyc hin 15.889 triu
dOng, dt 60,9% so vi NQ DHE) cô dông và 50,8 % so vâi KR diu chinli.
Phn Içii nhun thrc hiên 2019 ccy bàn tr ngun thu nhp khác, riêng HDSXIKD näm
2019 khOng hiu qua.
+ Nguyen nhàn: Do diu kin thrc t cUa Cong ty rAt khO khän, chAt lacing than kern,
khai thác xung san lam clii phi vat 1iu, nhiên lieu tang vixçit dnh mlxc và don giá giao
khoãn. Nang suAt thiêt bj ho?t dQng khOng dam bão nang suAt, vic dir báo KR Irong diêu
hành san xuât và chi phi khOng sat thirc tê, không IhOng trixàc rãi ro.
- V thirc hin Ngh quy& HOi dng Quân trj: ChAp hânh va tuân thU theo Nghi
quyêt, Quyt djnh diêu hãnh tirng k cUa Hi dông quãn trj.
- Di vd ngi.i&i lao dng: Thu nhp duçic nâng cao, tin krang binh quan (dng/nguôi!
tháng), thyc hin 10.142.000/kê hoch 8.706.000, vuçlt 116,5%. Trong nam mci CNCB dëu
duçic thu xêp di nghi mat, các hot dng phUc ii ducic cham lo theo nghj quyêt Hi ngh ngi..rOi
lao dng.
2. Dank gid thyv hin cdc chitiêu tài chink
- Các he s tai chfnh co bàn:
+ KN thanh toán no dn han (TSNR!NNH): 0,68(KH: 0,5 1: Dam bão
+No' phài tra /Vn ChU sO' htu (l.n): 4,95/KH: 3,85: tang hon 28,5 %, c.n tang
cuäng kiêm soát các khoãn ng.
+NçiphãitrãTng TS (ln): 0,82 so vói nan 2018 tang 0,02.
+ T' suAt LN sau thu/Doanh thu thun %(ROS): 0,17% (Lçci nhun thAp).
5

±T' suAt LN sau thug Nn CSH °i (ROE): 1,83. Näm 2018: 12,63%
+ T' su.t LN sau thug fTng TS % ROA): 0,3.
+ Chi s6 li co bri trên c6 phI'u (LN sau thu!3O c phi&i):185, so vài 2018:
1.271,33 &ctphiu.
Dánhgia: KhOng dam bão dixçrc 19'i nhun, các cl'd s6 tài chinh du th.p, (riêng chi s
thanh toán den ban dam bâo, chü yêu do giãm duqc di phOng chirng khoán kinh doanh và vay
nganhn4
- Cong tae quan l tài chInh, cong ncr :Ca ban tuân thu theo dimg ch d.
- Vê khoãn v6n du tir ra ngoài doanh nghip: V.ri cOn tn tai khoãn: 43.598.000.000
dâng, von gop vào Cong ty c6 phân Nhit din Cam PM.
Tuy nhiên ti thi di&n 1p báo cáo giá c phi&i Din cO thay thi, Cong ty giâm s6 trich
10.101.656.600 dong.
Ip drphông, hin trIch
-Vê Cong nq: Không có cOng ncr khó dôi.
3. M1so khuyin nghj
a) V san xuAt kinh doanh
-Nm 2020 cOn khO khn hcrn 2019, ngu6n bü d.p 1i nhun ehü yu tir ngun SPNT.
Theo so liçu kiem ke ton 31.12.2019, nguon SPNT clii con: 83.826 tan. Cong ty can tang
cix&lg thu gom, tn thu them và sir ding hiu quA, tr cong the thu gom, ch biên, tao tang
doanhthudbp1crmnhun.
- Quail 1, dièu hAnh tang ti da nang suAt thth bj cOng ty hin có: Thit bj cong ngh
sang tuyn, thiêt bj vn tai, nhât là dOi vâi thiêt bj vn tAl thuê tai san.
-Tang cuing cong tác quan trj v cong ng khai thác, quân 1" chit luqng.
lap:

.*

A A

A

P.

A

P.

b) Trong cOng tAc quãn 1:
- Cong tác quAn tij ehi phI các khâu vt iiu, nang suAt, kim soát, dr báo truOc nhtng
ca hi hoc rüi ro, dé có bin phAp ngan eh.n sórn trong diCu bath.
- Ti&p tic ta.ng cuOng cOng tác quthi 1 v: Nghim thu khi luçing mO, nghim
thu trong quA trInh chê biên, nghim thu cong tác v.n tAi raO.
Trén day là kt quA th.m djnh Báo cáo tAi chinh itam 2019 cOa Cong ty c phAn Than
C9c SAu - Vinacomin, Iran trçng báo cáo tnxóc Di hi,L
Nonhn:
- T.p don TKV(B/c)
- Các TV HDQT, BKS COng ty;
- Các c dong COng ty;
- Luii: BKS, Thu k COng ty.

TiP DOAN CONG NGHIEP
CQNGHOAXAHQI cIIEJNGBA V1TNAM
THAN-K}{OANG SAN VIT NAM
Dc Ip — Tr do — ll3nh phüc
CONG TY cP THAN QC SAU-VINACOMIN
Phá, ngayl[thang 3 näm 2020
BAO CÁO
V vic 1m ch9n Cong ty kim todu Báo cáo TIi chinh näm 2020
KInh gri: - Di hOi dng c dông Cong ty c phAn Than Ccc Sáu - Vinacomin.
- Hi dông quãn tij COng ty c phân Than Cc Sáu - Vinacomin.
CItn cir Quyn và nhim vii cfia Ban Kim soát dixcic quy djnh ti Diu 165 Lust Doanh
nghip s6 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Can cir Quyn và nhim vi,i cia Ban Kim soát Cong ty c phAn Than Cc SáuVinacomin d quy djnh ti Diêu 38 cüa Diu 1 T chCrc Va hoat dQng cüa Cong ty, dA dugc
si'ra cti bô sung và thông qua ti Di hi dông c dông thung niên Cong ty ngày 12/4/2018;
CAn cir diu kin va nAng hrc cia cong ty TNHH PKF Vit Nain;
Ban Ki&n soát COng ty c phn Than Cc Sáu -Vinacomin, xin diiçic báo cáo Dai hOi
dong cO dông thithng niên nAm 2020 và Hi dng quãn trj COng ty c ph&i Than Cc Sáu —
Vinacomin ye vic Im chn Cong ty Ki&n toAn báo cáo tãi chinh nAm 2020 nhi.i sau:
- Ten Cong ty: Cong ty 1'NHH PKF Vit Nam - Thành vién Tp doAn Kim toAn PKF
Qu6c t.
- Ten vMt tat: PKF VIET NAM CO., LTD;
- T sâ chinh: s6 1, ph Nguyn Huy TuOng, phuông Thanh Xuân Trung, qun
Thanh Xuân, thAnh phO Ha NOi.
- Thire hin nhim vi:
1. Kim toán báo cáo tài chInh 6 tháng Va câ nAm 2020 cüa Cong ty c phn
Than Cc Sáu - Vinacomin.
2. Ki&n toán các nQi dung khác cUa Cong ty (khi CO yeu cu).
Kmnh d ngh Dai hOi dng c dông va Hii dng quãn trj Cong ty c phn Than Ccc
Sáu - Vinacomin thông qua.!.
No nh1n:
- HDQT, BKS Cong ty;
- Các c6 dong cüa COng ty;
- Liru VT, HDQT, BKS.

yen VAn Hung

TLP DOAN CONG NGHIP
THAN.-KHOANG SAN VIT NAM
CONG TV CP THAN CQC SAU-VINACOMIIN

CQNG HOAXAHQIdHUNGmAVITNAJ/I
Dc 1p Tir do Hnh phüc
-

-

Cdm Phá, ngày 25 tháng 3 nàm 2020

S& 62/BC TCS
-

BAO CÁO
V vic Hi dng quãn tij b nhim Giám dtic Cong ty
Kmnh gth: Các Qu vj c dông Cong ty c ph.n Than CQC Sãu-Vinacomin
Cn ct'r Li4t Doanh nghip s 68/2014/QH13 dà duçc Quc hOi niiic Cong hOa x hi ehü
nghia Vit Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiu lirc thi hành kê tr ngày 01/7/2015;
Can cr Diêu l to chirc và hot dng cüa Cong ty cO phân Than Cçc Sáu—Vinacomin d &rcyc
si'ra di, bô sung và nhât In thông qua tü Di hi dong cô dông thixàrig niên Cong ty ngày 12/4/2018;
Hi dng qun Iij Cong ty c phAn Than Cpc Sáu- Vinacomin báo cáo Di hOi dông c dông
thixông niên Cong ty nm 2020 ye vic bô nhim Githn doe Cong ty nhii sau:
1.Ngày 25/10/2018 HOi dng qun trj Cong ty cIA ban hãnh Quy& djnh s 170/QD— TCS v
vic ông Vu Van Khfin thôi g chirc vii Giám dôc Cong ty và dé cix ông Nguyn Van Thun giU chirc
vi1 Quyn Giám dOc Cong ty cô phn Than C9c Sáu—Vinacomin kê ttrngày 25/10/2018.
2.Ngày 29/1112019 HQi dng quân j COng ty chinh thUc b nhiem Ong Nguyn Van Thun gi[
cWrcvvGiámdOcCOngtycOphãnThanC9cSáu—VthOihchütv05nni,kêtrngay
duçic b nhini mc hong duct xêp bc 1/2 Giim dOe doanh nghip hng I, bang lirong NguOi cpiin 1
COngty (IKV09), mi'ic krong duqc xêp li ti thOi diêmbO nhim là 9.615.000 dOngiTháng (Quyêt dnh so
218/QD—TCS ngày29/11i2019 cUaHDQTCOngty côphnThan Ccc Sáu—Vinacomin).
L ljch torn tht cCia ông Nguyn Van Thu.n nhir sau:
H và ten NGUYEN VAN THUAN
-

-

-

-

-

-

-

-

Sinh ngày: ngày 16 tháng 3 näm 1970.
Chirc vi dam nhan hin nay: Uy viên HDQT Giám dc Cong ty.
-

Don vj cong tác: Cong ty c phân Than CQC Sáu Vinacomin.
-

Dan tc: Kinh

Ton giáo: KhOng

TrInh d chuyên môn: Thc s Khai thác rnO tht nghip näm 2019.
-

TrInh d 1 1un chInh trj: Cao c.p l 1un chInh trj hành chInh.
-

TrInh dO Ngoi nguTh Ting Anh.
TOm tt qua trinh cong tác

+ Tháng 12/1993~11/1995

: K Thut viên, CT Xüc Thng lci, MO Than CQc Sáu.

+ Tháng 12/1995~ 5/200 1 : Dc công, CT Xüc Thâng igi, MO Than Cpc Sáu.
+ Tháng 6/2001~ 0 1/2004 : K5 six, PhOng K5 thut Khai thác, COng ty Than Ccc Sáu.
+ Tháng 02/2004 ~12/2004 : PhO TnrOng phOng, PhOng K5 thut Khai thá.c, Cong ty Than

CocSáu.
+ Tháng 0 1/2005~02/2005 : PhO Tnrng phOng, PhOng Thit k

trirOng, Cong ty Than Ccc Sáu.

-

Cong ngh

-

Môi

+ Tháng 3/2005 ~01/2006

~ Tháng 02/2006 ~ 6/2006
Than Ccc Sáu.
+ Tháng 7/2006~8/2007

Phó Quãn dc, CT Xc Ta ngn, Cong ty Than Cc Sáu.
Phô Tnr&ng phOng, Phàng K5 thut Khai thác, Cong ty
PhO Tnr&ng phông, Phii trách phông, Phàng K5 thuât

Khai thác, Cong ty Than Ccc Sáu.
Quyn Tnrông phOng, Phông Diêu khiên San xu.t,
Cong ty c6 phân Than Cc Sáu-TKy.
+ Thán 9/2007~3/2008

+ Tháng 4/2008~ 4/2008

Trix&ng phàng, Phông fiu khin San xuat, Cong ty c

phãn Than Cc Sáu-TKV.
+ Tháng 5/2008 ~ 4/20 12

Tnthng phOng, Phông K thi4t Khai thác, Cong ty C6

phân Than Ccc Sáu-TKV.
+ Tháng 5/2012~3/2017
Vinacomin.

PhO Giáin d6c, Cong ty C6 phn Than CQC Sáu-

+ Tháng 4/2017± 9/20 18
Cc Sáu Vinacomin.

Uy viên HDQT, Phó Giám d6c Cong ty Co ph&n Than

-

+ Thang 10/2018~ 10/2019: TiJy viên HQT, Quyn Giám dc Cong ty c ph&n

Than Coc Sáu Vinacomin
-

+Thang 10/2019± nay•
Sáu Vinacomin.
-

Trn lr9ng bão cáo tnxâc Fi

j\Tj

-

-

-

nhçn:

FQT, BKS Cong ty (B/c);
Các c dông trong Cong ty (B/c);
Ltni VT, TCLD-YT, HDQT, Ph(...).

TJy viên HDQT, Giám d6c Cong ty c6 phân Than CQc

TiP DOAN CONG NGHIV
THAN-KHOANG SAN VTT NAM
CONG TY CP TI-IAN CQC SAU-VINACOMIN

cQNGHOAXAHQICHUNG111AV1ITNAM
Dc 1p Tir do Hinh phñc

Cdm Phá, ngayftháng 3 nàm 2020

111r TCS

S& QL.

-

-

-

TO TRINH
V vic chp thun thay di nhân sijHi doug quãia tij
Cong ty cô phn Than Ccc Sáu Vinacomin
-

Kmnh gui: Các Qu vj c dong Cong ty c phAn Than Ccc Sáu-Vinacomin.
Can cx Lut Doanh nghip s 68/2014/QH13 d duçc Quôc hi nuàc Cong hOa x hi chü
nghia Vit Nam thông qua ngày 26/11/2014, Co hiu hrc thi hãnh kê tr ngày 01/7/2015;
Can ci.r Diu i t6 chjrc và hoat dng eüa Cong ty cS phn Than Cc Sáu-Vinacomin d dugc
sira dôi, bô sung và nhât In thông qua tii Di hi dông cô dông thuông niên COng ty ngày 12/4/2018;
Can cr Quyt djnh s 702/QD -TKV ngày 24/4/20 19 cüaHi dông thành viên T.p doàn Cong
ngrôi di din TKV tham gia Hi dOng qun tij COng ty CO phãn Than Coc Sáu Vinacomin;
-

Can cCr Don xin tr nhim ngày 29/4/2019 cüa Ong Phm Hang Tài, ChU tjch Hi dOng quân lij
Cong ty cO phân Than Cc Sáu Vinacomin;
-

Can cix Khoan 6, Diu 26, Diu 1 t chuc và hoat dng cüa Cong ty c phn Than Cc S
VinacominHi dông quân Iii Cong ty d bO nhim ông Phm Cong Huong, lam thânh viên Hi dông
quán lii mói nhim k' ifi (nam 20 17±2022) và git chirc vti ChU tjch Hi dông qun Irj Cong ty kê tir
ngày 01/5i2019 thay the Ong Phim Hông Tài.

-

thuông niên Cong ty näm 2020 xem xét, chap thun thay dOi nhân sr Hi dOng quàn tij COng ty thu sau:
1.Ong Phm Hng Tãi,, thôi tham gia HOi dng quân tn vã thOi giC chuc vii Chü tjch Hi dng
quãntrj COngty cOphnThan Cc San-Vinacomin nhim kS' ffl(näm 2017~2022), kêtüngày 01/5/2019.
2. B nhim Ong Phm Cong Huong, NguOi di din qun 1' phn vn cüa TKV dng thôi
lam NguO'i i diin cüa TKV tham gia Hi dOng quân tn Cong ty nhim kt ifi (näm 20 17±2022) và.
gitt chirc vi.i Chü tjch Hi dOng quán lrj Cong ty thay ông Phm Hng Tài, kê tr ngày 01/5/2019.
KInh thnhDi hi dng c dOng Cong ty xem xét, chp thunJ.
Th1. HQI DONG QUAN TRI
TICH

No'inhân:
Các Co dOng Cong ty;

-

-

Các TV HDQT, BKS Cong ty;

CONG

-

-

Ban Giám dôc Cong ty;

1N cPC

-

Luu VT, HDQT, TCLD-YT, Ph(....).

\\

'

SY' II

\VtCO

COng Hmmg

TP DOAN CONG NGHIEP
THAN-KHOANG SAN VIET NAM
CONG TY CF THAN CQC SAU-VllACOMIN
S&

63

/1'lr-TCS

CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p Tr do Hnh phñc
-

-

Cdm Phá, ngàylftháng 3 nám 2020

T€TR!NH
V vic min nhim chfrc vi Uy viên Ban Kim soát Cong ty
nhiêm k' ifi (nàm 2O17--2O2O)
Kmnh g&i: Các Qu vj c dông Cong ty c phn Than Ccc Sáu-Vinacomin
Can cir Lust Doanh nghip s 68/2014/QH13 d duçc Quc hi ni.râc Cong hOa x hi chü
nghia Vit Nam thông qua ngãy 26/11/2014, Co hieu 1irc thi hành kê tr ngày 01/7/2015;
Can cir Diêu 1 to chi'rc và hoat dng cüa Cong ty c phân Than Cc Sáu—Vinacomin
d dirqc
süa dôi, bô sung và nhât Irl thông qua tii Di hi dng c dông thuOng niên Cong ty ngày 1 2/4/2018;
Cong ty c phn Than Cc Sáu Vinaconiin báo cáo Di hi dng c dong thirng niên Cong ty
v
c min nhitm chiTrc v thânh viên Ban Kim soát Cong ty nhim k ifi (näm 2017 ~2020) nhu sau:
1. Co' cu va danh sách nhân sir Ban Kim soát Cong ty hin ti.
Ban Kim soát nhim k3' ffl(näm 2017-2022) ci'ia COng ty c phn Than Cc Sáu —Vinacomin,
gômcO:
1. Ong Nguyn Van Hung
TruO'ng ban Kim soát chuyên trách
2. Ba Vu Thiên Thânh
U' viên Ban Kim soát
3. Ba Nguyn Thj Mai Anh
U' viên Ban Kim soát
-

2. L do CI xut min nhim chü'c danh thành viên Ban Kim soát.
Ba Nguyn NMai Anh, Jy viên Ban Kim scat, sinh ngày 02111/1964 do c dông Cong ty
bAu tham gia Ban Kiêm sot duçYc nghi vic tii Cong ty c phn Than Cc Sáu Vinacomin dê huOg
chê d huulrI theo quy djnh cüa B Lut lao dng kê tirngày 01/1212019.
-

Xét dan d nghi thôi tham gia lam thành viên Ban kim soát Cong ty c ph&n Than Cc
Sáu-Vinacomin nhim k ifi cüa bà Nguyn Thi Mai Anh;
Can cir vào Dim b-Khoân 4, Diu 37 Diu 1 t chi'rc và hot dng cüa Cong ty c phn
Than Cc Sáu-Vinacomin quy djnh ye vic Kiêm soát vien bj mien nhim, bai mien nhir sau:
Kiêm soát vién do có don t1r chirc di.rcc gui den ti-u sâ chmnh Cong ty và di.rcc chap thun.
Do vy kInh trinh Dai hi dng c dông chap thun don thôi tham gia Ban kim soát Cong ty
nhim k ifi (näm 2017~2022) dOi vO'i bà Nguyn NMai Anh j
,
No'inhân:
-

-

-

HDQT, BKS COng ty (B/c);

Các c dOng trong Cong ty (B/c);
Li.ru VT, TCLD-YT, HDQT, Ph(...).

TM. HO! BONG QUAN TRI
TICH
CONG r
-

CÔ

4 iN

COC SA

\ VNCO1

/
Cong Htro'ng

TAP DOAN CONG NGHIP
THAN KHOANG SAN VIT NAM
CONG TV CP THAN CQC SAU—VINACOMIN
-

CQNGHOAXAHQIcLUNGIilAVITNAJ
Dôc 1p Tr do Hnh phüc
-

-

Cm Phá, ngày(tháng 3 näm 2020
QUY CHIE BAU cU'
Ban bô sung Thành viên Ban Kim soät nhim k' ifi (nàm 2017~2022)
ti Di hi dông cô dông thu*ng niên Cong ty näm 2020
Can cir 1ut Doanh nghip sé 68/2014/QH13 d dirçic Qu6c hi nuàc Cong hôa x hi chü
nghTaVitNamthOng quangãy 26/1 1i2014 vãcó hiu1irc thi hành kê trngày 01/7/2015;
Can cir Diu 1 tê chrc và hot dng cüa Cong ty c phn Than Cç)c Sáu—Vinacomin dã duac
sira dôi ho sung và nht irl thông qua ti Dai hi dông c dông thuO'ng niên Cong ty ngày 12/4/2018;
Vic bu cfr b sung thành viên Ban ki&n soát (BKS) ti I)i hi dông Co dông thtthng
niên Cong ty 11am 2020 thr9'c tin hành theo nhfrng quy djnh sau day:
Biu 1. Chü to Di hi c trách nhim chü trI vic bu cfr
1. Lp danh sách i:rng cir viên vào BKS COng ty.
2. D er d Di hi dng c dông bAuca Ban bu cr thrc hin vic bu cir, kim phiu
và cong bO kêt qua bâu
3. Giám sat vic bO phiu, kim phiu.
4. Giái quy& các khiu ni v k& qua bu cir (nu co).
CON

Diu 2. Nguyen tc bâu cfr

CO

1.Quyn bu ci'r can cir theo s c ph.n dixçc s hu và dai din u quyn.
2. Vic biu quyt bu thành viên BKS thxc hin theo phi.rcing thi'rc bu dn phiu.
3. S krcng thành vien duçic bu, nhiêm k' và tjêu chun lam thành viên BKS (thuc hin
theo lu.t Doanh nghip và Diêu l Cong ty).
a) S hrcng thành viên BKS Cong ty

: 03 thành viên.

b) S hxçing thành viên BKS ducxc bu b sung : 01 thành viên.
c) Nhim k' cüa thãnh vien BKS &rçYc b.0 b sung có hiu 1irc k tir ngày duçic bu
cho den hêt nhim k' 05 näm (nãm 2017~2022).
d) S h.rçrng thig c& viên bu b sung thành viên BKS Cong ty: Không hn chê.
d) Tiêu chuAn và diu kin lam thànli viên BKS
Co dü nang 1irc hành vi dan sir dy dü và không thuOc d& tixçing bj cam thãnh 1p và
quan l doanh nghip theo quy djnh cüa 1u.t Doanh nghip.
-

Không phãi là vçi ho.c chng, cha dé, cha nuôi, me dé, m nuOi, con dê, con nuôi, anh
môt, chi rut, em rut cüa thành viên HQi dông quán j, Giám dôc và ngui quân 1 Cong ty.
-

KhOng &rçc gifl' cãc chirc vi quthi 1 Cong ty; không nht thit phái là c dông ho.c là1
nguäi lao dng cüa Cong ty.
-

TiAN C

- Thành viên BKS lthông phái: (i) là ni c'ng b phn k toán. tài chmnh cüa Cong ty;
va (ii) không phãi là thành viên hay than vin cfia Cong ty kim toan dQc 1p dang thirc hin vic
kiern toán các báo cáo tài chfnh cüa Cong ty trong ba (03) nrn lien ke truóc do.
Diu 3. Diu kiin glél thiu d cfr, frng cfr thành viên BKS Cong ty
1.Các C6 dôngnm gi c6 phn ph6 thông trong thOi hn lien tiic it nMt sáu (06) tháng có
quyên gp so phiêu biêu quyêt cüa tirng nguii 1a vài nhau dCdé ci'r các rng viên Ban Kiêm soát.
Co dông hoc nhóm cô dông nm giQ tr 5% dn dirài 20°/o tong so Co phãn có quyên biêu quyt
&rçYc d ci'r mt (01) l'rng viên; tr 20% den duói 50% duqc dê ci'r tOi dahai (02) iing viOn; ttr 50%
den duói 65% dirge dé ci'r tôi da ba (03) 1mg viên; tr 65% trâ len duçic dê elm dli so 1mg vien.
2. Trthng hgp S6 hrcmg 1mg viên BKS thông qua d eli vàlrng cli vn không dU s6 hrng
can thiêt, BKS ducmg nhirn có the de elm them 1mg viên hoc to chime dê elm theo cu ch dirge
Cong ty .quy djnh tai quy chê nOi bQ ye qun fri Cong ty. ThCi tiic và ca ehê Ban kirn soát dixcmg
nhim 1ê elm 1mg elm viên BKS phài dirge cong bô rO rang và phãi dirge Dai hQi dông cô dông
thông qua trulic khi tiên hành dê cli.
Diu 4. H so' cüa img cm viên tham gia.bu vào BKS
1.U'ng elm viên là ngu&i dirge d elm, 1mg cli không phãi là ngirii lao dng trong Cong
ty, ho sci phãi co gôm:
- GiAy d ngh 1mg cli (theo mu).
- S yu l ljch do 1mg viên tir khai (theo mu).
- Bàn sao chlrng thijc: Chimng minh thu nhân danithe thn cuâe (hoe hO chiu nu
là Vit kiêu, ngi.ri nixâc ngoài); HO khâu thithng trli (hoc giây däng k tamtrü dài han);
Các bang cap ehimng nhn trInh dO van hoá và chuyên mon...
Ngixi dirge d cli, 1mg cli vão BKS phãi chjutrách nhim trirâc pháp lut, trcrâc £ii
hi cô dông ye tmnh ehmnh xác, trung thirc ye ni dung ho sci clia mInh.
2. Dja dim và thri han nhn h6 si d cli, 1mg elm: Các 1mg cli viên glmi ho sci tài
Ban tô chime Dai hOi truóc ngày to chime Dai hi 03 ngày theo dja chi:
Phàng TCLF) - YT (bO phn TCCB) Cong ty c6 phn Than Ccc Sáu-Vinacomin.
Phinmng CmPhim — Thành ph6 Cm Phà - Tinh Quáng Ninh.
Dinthoai: 033 3865508
FAX: 033 3863936
3.Lira ch9n the 1mg cli viên: Trên ca sx h6 sr d cli clia cac e6 dong, nhóm c6 dông Va eac
h6 sc kern theo clia the 1mg elm viên. Ban to chime Di hi 1p danh sách the 1mg elm viên dáp 1mg
dü diu kin quy djnh dê bâu BKS và danh sách s dirge thông báo trong Di hOi.
Diu 5. Phiu bu và ghi phi&i bu
1. Danh sáeh 1mg cli viên BKS dirge sp xp theo thi'x ttr vAn A,B,C theo ten, ghi
dAy dü hç và ten trên phiêu b.
2. Quyn b&u cli eüa 01 e6 dong hoe dai din c6 dông dirge xáe djnh theo cong thire sau:
T6ng s6 quyn bAu cir = T6ng s6 c6 phAn nm gi hoc di din (x) S6 thành viên
Ban ki&n soát dirge bAu.
3. Phi6u bAu và ghi trên phiu bAu.
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- Phiu bu duçic in th6ng nht, có thng s6 quyn bu cfr theo mA so tham dir.
- C dông hoc nguñ dai din theo uS' quyn duçic phát Phiu bâu BKS theo mA s6 tham
dir (si htu và duqc uS' quyên).
- C dông phâi tier mlnh ghi s quyn bu ci'r cho t&ng ing ci'r viên vão phiu bu.
4. Phiéu hcTp l là phiu dAm bAo cac diu kin sau.
- Phiu do Ban bu ci'i phAt ra. Phiu không bj t&y xoá, sl'ra chfa.
- PhMu din My dii các thông tin theo yéu cu.
- Phik bu eü có t6ng s6 phiu bu cho nhttng i'rng cr viên bang hoc thp hon tng s6
phiêu bAu cia c dông có quyen bâu.
- Phiu bu &rcic bô vAo horn phiu trixâc khi ban bu cir tin hành kim phiu.
- PhAi do c dông hoc ngithi di din có dü tu cách tham d Di hi bO phiu.
5. Phiu không hçip l là phiu vi ph.m met, mt S6 hoc tht cã cAc diêu kinsau:
- Phiu không do Ban bu ei'r phát ra. Phiu bj t&y xoA, si'ra chita.
- Phik không din dü cAc thông tin yêu cu nen không xAc djnh duqc c6 dông,
t6ng s6 cô phAn si httu vA dai din.
-' Phi&i bu cho nguii không CO ten trong danh sAch d cr, irng cir dA in sn tren
phiêu bâu BKS.
- PhMu cO t6ng s6 quyn bu ci'i cho nhftng irng dr viên cüa C6 dông vixqt quA t6ng
so quyên bAu cir cüa c6 dông do sâ hüu/dircic uS' quyên.
- Phiu bu duçic bO khi ban bu cr dA tin hAnh kim phiu.
6. Phiu tr&ng là phiu hçTp l nhuag không bu cho ai.
Diu 6. IMi ttrçnig thtrc hin quyn bu cfr

'C'

c6 dông si hOu c6 phn có quyn bAu cfr VA di din theo uS' quyèn cia c6 dông sr hftu c6

phn cO quyên bAu cfx hin din den gi? bu cir ti Di hi du cO quyên tham gia bO phiêu.
A

Diu 7. Ban bau cfr, nguyen täc bö phiu và kiêm phieu
1.Ban bu cir: Do chü toa ct cfr và ducxc Dai hOi thông qua bang hInh thure biu quyt
tti dii hi. Thành viên Ban bâu cir không dxcrc cO ten trong danh sAch tie ci'r, frng cfr vAo Ban
Kiêm soAt.
Ban bu cü CO trách nhim:
- Giái thiu phiu vA phAt phiu bAu.
- Tin hAnh kim phiu.
- Lp biên bAn và cong b6 kt quA bâu cr trixâc Dai hOi.
2. Nguyen the bO phiu và kim phiu
- Ban bAu cr tin hAnh ki6m tra thüng phiu tnràc sr cht'rng kin ca cAc c6 dOng.
- Vic bO phiu duçic bt Mu khi vic phát phiu bu ci'r duqc hoAn t.t và k& thüc khi
cô dông cuoi cüng bO phiêu bâu vAo thing phiêu.
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- Vic kim phiu phAi thrçic ti&i hnh ngay sau khi vic bO phiéu kt thüe.
- K& quáki&n phiu dirç 1p thãnh vn bàn và &r Tnrórig ban bu cü cong b lnthc f)ii hôi.
Diu 8. Phiro'ng thfre bn cfr
Vic biu quyt bu b sung thnh viên BKS &içYc thrc hin theo phirong thCrc bu dn
phiêu, theo do môi cô dông cO tong s6 phicu biêu quy8t tucmg Ung vói tong so cô phân s hUu
hoc di din than vài sO thành viên thiçic bAu cüa Ban Kiêm soát và cô dOng Co quyn dn ht
hoc mt phân tong so phiêu bâu cüa mlith cho rnt hoac riOt so rng cCr viên.
Diu 9. Diu kiin trüng cfr BKS
1.Ngithi trüng cir thành vién BKS dixcic xác djnh theo s phMu bu cao nht.
2. Tnrng hçip Co tir 021mg cü viên ira len d4t cng s phiu b&u nhix nhau thi s tin hành
bâu lai trong so các 1mg dr viên có so phiêu bâu ngang nhau dé chQn ngirôi cO so phiêu cao hon.
Diu 10. Lp và cong b Biên ban kim phiu
1.Sau khi kim phiu, ban b&u ci:r phãi 1p biên bàn kimphiu; ni dung biên bàn kim
pliiêu bao gOm: tong so cô dông tham gia dir h9p, tong sO cO d6ng tham gia bO phiëu, t' 1 quyn
biu quyêt cüa cô dOng tham gia bO phiêu so vOi tng sO quyen biêu quyét ci)a cô dông tham gia dix
hçp (theo phrnYn thlrc bàn don phieu), sO và t 1 phi&i hçp 1, phieu khOng hçp 1, phieu träng, s
và t' 1 biêu quyêt cho t&ng 1rn ci'r viên vào BKS.
2.Biên bàn kim phi&i phãi &roc Cong b trirc Di hOi.
Diu 11. Khi&i ni
1.N&i xét thy có nhg hành vi gian di ho.c vi phrn có lien quan dn cuc b.0 cfr
nay, mi cO dôngIdi dien co dOng d&i có quyCn chat van. Chü toa Dai hi, Ban bàn cli có trách
ithirn giâi trInh và lam rO van dê chat van cia cô dOng Va phâi chju trách nhim tnrâc Dii hi
dông Co dOng.
2.Nhftng khi&i nai v vic bu và kim phi& së do Chü toa Dai hi giãi quy& vã ducic
ghi vào biên bàn cuc h9p Dai hOi dOng c 6 dOng.
Diu 12. Hiu hic thi hành
Quy ch nay cO hiu lirc ngay sau khi di.rc Di hi dng c dOng thuàng niên Cong ty
c phAn Than Ccc Sáu — Vinacomin 2020 thông quai.
Noinhn:
- Co dOng cUa Cong ty;
- Thành vin HDQT, BKS;
- Liru VT, FIDQT, TCLD-YT, Ph(...).

rlOI

'c::Y

NG TV

f c6 HAN

THAN COC A
\ VlTiACO.s#

Pham COng Hirong
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CQNG bA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p Tir do }Inh phiic
-

-

GL&Y oE NGH (JG ciY (bâu b sung)
Thành viên Ban kim soát nhim k3 ifi (nám 2017~2022)

Kinh gui: Cong ty c6 ph&n Than CQc Sáu Vinacomin.
-

Ten tôi là:

GiOi tInh: Nani/nfl

CMTND/S the cn cuâc,I{O chiu s&

Ngày cap

Noi cap

Dja chi thir?mg trCv
TrInh d h9c vn
Hin dang s& hthr

Chuyên ngânlr
c ph.n (B&ng chü:

)

TuGng ung thng giá trj theo mnh giá:

dng.

Dê ngh Cong ty cho Tôi duçic tir dê cü lam irng ci'r viôn tham gia vào Ban kiêm soát cüa
Cong ty c phân Than CQc Sáu—Vinacomin nhim k5' LII (näm 20 17~ 2022).
NuddôngthmbmthenBanKi&nsoaôixindemhtnngkrcvà
tam huyêt cabãn than dê dóng gop cho sr phat triên ca Cong ty cO phan Than Ccc Sáu—Vinacomini
Xin Iran tr9ng cam cii!

H so kern theo:
Scr yêu l ljch cüa irng viên;
Bàn sao CNTND/Thé can cuâc/h chiêu;
Bàn sao các bang cp;

-

-

-

ngày
tháng
Ngirôi frng cfr
(Kj va ghi rö ho ten)

näm 2020

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VI1T NAM
13cc 1p - Ti.r do - I{nh phüc
S€1 YEU LY LICH
1ng cfr chfrc Uviên Ban Kim soát
Cong ty cô phn Than Ccc Sáu — Vinacomin nhim k' ifi (näm 2017+2022)

- HQ Va t&i
- Giâi tinh
- Ngày, tháng, nAm sinh
- Ncii sinh
- Quc tjch
-Dan tOe
-Quêquán

- só CMTND/thê can cirâc/hô chiw
Cp ngày
- Dja clii thuing tró
- Din thoai lien 1c
- Trinh dO van hoá
- TrInh dO chuyên môn
- Qua trInh cong tác:

NGi cap

Chirc vi1 cong tác hin nay:

Tôi xin cam doan nMng 1?i khai trên là trung thrc và hoàn toàn chju trách nhim
trixàc pháp 1ut v nhüng nOi dung do.!.
Xác nhn ncii ccc quan cong tác,
hoc chInh quyn dja phi.ring ni cr trü.

Cdm Phá, ngày
tháng nárn 2020
Ngu'M khai
(Kj, ghi rô hQ ten)

T1P DOAN CONG NGHIP
THAN-KHOANG SAN VIT NAM
CONG TY CP THAN CQC SAU-VINACOMIN

cQNG HOA xA HQI dilU NGI AVIT NAIS'I
Dc 1p T do Hnh phüc
-

-

Cdm Phá, ngày tháng 3 nãm 2020
T TR1NH
.
.A
Ye viçc bau bo sung Ihành vien Ban Kiem soat Cong ty
nIiim kr ifi (nm 2017~2020)
A

A

•A

•A

Kinh gCri: Các Qu vi, c6 dông Cong ty c phn Than C9c Sáu-Vinacomin
Cn ci Lut Doanh nghip s6 68/2014/QH13 dA duçic Qu6c hi ni.râc Cong hOa x hi chü
nghl'a Vit Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiu hrc thi hânh ké tr ngày 01/7/2015;
Cn c(i Diu 1 t chirc và hoat dng clia Cong ty c phn Than Ccc Sáu—Vinacomin d duçic
sCm doi, bô sung và nhAt Iii thông qua ti Di hi dông cô dông t1uring niên Cong ty ngày 12/4/2018;
bucCrbâuM &nigthànhviénBanKi&nsoát COng1ynhiçmk)llI (nm2017~2020).
Thay mtdi din Tp doàn Cong nghip Than-Khoáng san Vit Nam (si httu và dii din
21.122.469 cO phãn bang 65,00% sO cô phan co quyên biêu quyêt cüa Cong ty) tôi xin dê cr bà Ti4n
NDip
Sinhngày l8thang 11 näm 1976.
Ctn

-

-

-

Quê quan: X Vu Lac Huyn Kin Xng Tinh Thai BInh.
Dja chi thithng trCi: T 5, Phng Cm Trung Thành phó Cm Phã Tinh Quãng Ninh.
-

-

-

-

TrInh d chuyên mOn: K su Kinh th và Quãn tri, doanh nghip.
Chi'rc v, don vi dang cong tác hin nay: Phó Tnthng phông Phông Thanh ira Bâo v
Kiêm toán Cong ty cô phãn Than Cc Sáu -Vinacomin.
Tham gia Ung cü thãnh vien Ban kim soát Cong ty nhi4m k ifi (nm 20 17~2022).
-

-

-

-

-

(Co Ban torn t&t so yu 1 ljch cüa bà Trn Thi, Dip kern theo)
Kinh trInh Dai hOi dng c6 dOng thuing niên Cong ty xem xét, cMp thunj_

Noi nhmn:
-

-

-

HDQT, BKS Cong ty (B/c);
Các C6 dông trong Cong ty (B/c);
Luu VT, TCLD-YT, HDQT, Ph(...).

TM. HQI BONG QUAN TRI
TICH
'

0
CONG TV

INAN CPC
VINACOMIN

ng Hirong

-

CONG BOA XA HQ C1J NGA V1T NAM
Dc ip - Tr do H
pic
C'áin Fhá, ngaytlháng 3 ncin 2020'
Si YEU i; LjCH
Be ngh thig cfr chfrc v Uy viên Ban kiêm soát
Cong ty cô phân Than CQC Sáu—Vhacon nbirn k' ifi 2017-- 2022)
- Hy và ten
- Giói tInh
- Ngày tháng nãm sinh

TRAN TB! BIP
: Ntt.
Ngày 18 tháng 11 näm 1976.

- No'i sinh

: Xä VU Lac — Huyn Kin Xung — Tinh Thai Binh.

- Qu6c tjch

: Vit Nam.

- Dan tc

: Kinh.

- Quê quán

: X Vi Le Huyn K.in Xucmg — Tinh Thai BInh.

- S chirng minh thir nhãn dan: 101193235, c.p ngày 18/3/20 10.
Dja clii thmnig trñ

: T 5-Phu?ng Cm Trung- TP Cm Phã - Tinh Qung Ninh.

- Din thoi lien 1c

: 0915529966.

-TrInhvAnhoá

: 10/10.

Trinh d chuyên mon

: I(5 six Kiith tê va Quàn trj doanh nghip.

Qua trInh cOng tác
± Tr thángll/1997 dEn tháng 6/2002
: COng nhãn, PXSC ô to, Cong ty Than Ccc
Sáu (nay là COng ty co phân Than CQC Sáu—Vinacornin).
+ Ti'r tháng 7/2002 dEn tháng 5/20 19
: Chuyên viên, Phàng K toán - Thing kê —
Tài chInh, COng ty cô phân Than Ccc Sáu—Vinacornin.
+ Tr tháng 6/20 19 dEn nay
: Phó Thr&ng phông phii trách Cong tác
Kiêm toán ni bO, Phông Thanh tra- Bão v - Kiêrn toán (fl(.V), Cong ty cô phãn Than Ccc
Sáu — Vinacomin.
- Chfrc vy cong tác hin nay
Phó Tnrâng phông phi trách KiEm toán
nOi bO, Phông TBK, Cong ty cô phân Than C9c Sáu — Vinacomin.
- Chfrc v1l cong tác & Cong ty khác: Không.
- S c phn nm gift
: 650 c phAn.
Trong do:
+Sôhftucánhân
: 650 cphn.
+ Ei din phAn vn Nhà rnrâc
: 0 c6 phn.
- S6 c6 phn do ngiroi Co lien quan nàm gift : Không co.
- Hành vi vi phm pháp lut
: Không cO.
- Các khoãn nç' di vOi Cong ty
: Không cO.
- Quyn lçri mâu thun vol lqi ich Cong ty
: Khong có.

CQNG HOA xA HQI ciiU NGHIA V1T NAM
Dc 1p - Tr do — Hinh phüc

TP DOAN CONG NGHIP
THAN-KHOANG SAN VIT NAM
CONG TY CP THAN CQC SAU-VINACOMIN

Cdm Pith, ngày 15 tháng 4 náin 2020
D1YTHAo

BIENBAN
Dai hi dông c dông thumg niên nãm 2020
Cong ty cô phn Than C9c Sáu - Vinacomin

Horn nay, vao h& 08 gii 00 phUt, ngày 15/4/2020 tii Hi tnnYng Tang 7 —.Vn phông Cong
ty cô phn Than C9c Sáu - Vinacomin.
Dja chi: Phumg Cm Phü — Thành ph Cm Phà - Tinh Quãng Ninh.
MA s' doanh nghip: 5700101002 dAng k thay di 1.n thir 7 ngày 05/12/20 19 ti Sâ 1c
hoach và Dâu tu tinh Quãng Ninh.
DAtinhàtht ehiicDihi dngc dôngthirôngniennm2020,tham dirDi hi gm có:
1.Ong Phm COng Hu Chü ljch FIDQT và cãc thành viên tmng HDQT Cong ty.
2. Ong Nguyn Vn Hng, Truông ban Kim soát Cong ty và các thành viên trong Ban
Kiëm soát Cong ty.
3.Ong Nguyn Vn Thun, U' '4ên HDQT— Giãm d6e Cong ty và the thàth viên trong Ban
diêu hành Cong ty
4. Va the vj c dông cüa COng ty, sir htru và di din cho
c phn, bang
% s6
co phân cO quyén biêu quyét cüa COng ty. Nhttng cO dông vng mt cIA u' quyên eho các cô dông
hin din tharn dr Dai hOi ngAy horn nay (Co danh sách the c dông tham dir E)i hi kern theo
biên ban nay).
Di hi do Ong Phm Cong Hucing, Chü tjch HDQT Cong ty lam Chü to. Chü to Di
hi cir Ong Nguyen Trung Thành, Thu k COng ty lam thu k Dü hi và cir the Ong sau:
1. Ong Nguyn Dire Phucmg
2.

T tnr&ng

Ong Nguyn HUu Quang

T viên

D giüp vic eho thu k Irong vic thu, dm the the bi&i quy& và giãi quyt the cong vic
có lien quan khác.
I. Thiic hin các thu tic tin hành Di hi
1.1. Ong Ph?m Vit Thng Chánh Van phông trinh bay quy ch& ehucing lrinh lam vic cüa Di
hOi Va D?i hi cIA biêu quy& thông qua quy chê, chucing trInh lam vitc vOi kêt qua nhir sau:
- Tng S6 phiu tan thãnh
phi&i, bang
% s6 c6 phan co
quyên biêu quyêt ci'ia eác cô dOng tham dr Di hi.
- T6ng S6 phiu khOng tan thânh phiu, bang
% s6 c6 ph.n Co
quyên biêu quyêt cüa các cô dOng tham dir Dai hi.
- T6ng s6 phiu trng không cO.
Quy ch lam vic, chucing trInh ng sr eüa Di hOi cIA duçic thông qua vii S6 phiu tan
thãnh bang
% so cô phân cO quyên biêu quy& cüa các c6 dông tham dr Dü hQi.

1

1,2. Ong Nguyn Hihi Quang, Tnxâng ban Kirn tra tur cáth c dông dcc báo cáo thm tra tir
cách c6 dông và cong bô cc vi, c dong có mat du &i tu cách tham di,r Dai hOi. Nhung cO dông có mat
% so c phn có quyên biêu quy& cfia Cong ty.
c phn, bng
sâ hihi và di din cho
Can cu Quy djnh cüa Lut Doanh nghip, Diu 1 cáa Cong ty thI Dai hOi dng c dông
thu?mg niên Cong ty näm 2020 d hi dU diu kin dê tiên hành.
II. Sau khi thi hin các thu tljc tin hành Di hi, Chü to Di hi dä diu hành vic triuh bay
các báo cáo, to. trInh v các vn d sau day
11.1. Ong Ngtn Van Thun, viên }IDQT - Gim dOe Cong ty trInh bay báo cáo hot dông
SXKD nam 2019 vàphumg huóng nhim vi SXKD nam 2020 ciia COngty vói các chi tiêu ch't yu san:
a)K& quãthrc hin k hoch SXKD näm 2019
NAM 2019

IT

DVT

CIII lIEU

ICE HOCH
DIEUCIIINH

ICE HOACH
DAUNAM

THIC HIN

T' LE % SO vOl
iinkuNi

KIIBC

25.900.000 25.200.000 25.217.453

97,36

100,07

2.750.000

2.912.208

108,26

105,90

1.850.000

1.750.000

1.750.084

94,60

100,00

840.000

1.000.000

1.162.124

138,35

116,21

14,00

14,40

14,41

102,93

100,07

Tn

2.663.000

2.790.000

2.923.696

109,79

104,79

Doanhthutngsô

Tr.d

3.493348

3.500.037

3.597.532

102,97

102,78

-

Trongtó:Doanhthuthan

Tr.d

3.490.548

3.479.037

3.544.806

101,55

101,89
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Giátrj dAuttxXDCB

Tr.d

298.481

292.889

248.627

83,30

84,89

7

Lçiinhun1iixócthué

Tr.d

26.066

31.280

15.889

60,96

50,80

8

Tin hrong birth quãn

1041ng

8.562

8.706

10.142

118,45

116,49

1

Dtdabócxác

M3

2

Than sanxuAt

Tki

2.690.000

a

Thankhaithácbócvia

T.n

b

Than schtrDDLT

Tn

3

HsóbócdAtsanxuât

M3/t.n

4

Than tiêu thi,i t&lg s
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b) Phtrmg huâng, nhim vi SXKD nam 2020
DCN VI TINH

CHI TIEU

TT

KE HOACH NAM 2020

1

DtdabOcxüc

M3

28.000.000

2

Than nguyênkhaikliai thác

Tn

2.000.000

3

Thanschtrdtdánthan

Tn

915.000

M3,tn

H s hoc

T.n

2.883.000

Doanh thu tong sS

Triu dng

3.737.005

Trong dO: Doanh thu than

Triu ding

3.734.005

GiátijctutuXDCB

Tiiudng

188.710

4

Thantiêuthi

5
6

14,00

2

CIII TIEU

TI

DON VI Tfr4H

KE HOCH NAM 2020

7

TiM lirong binh quãn

l.000dn'ngirôiitháng

9.674

8

Lqinhun1niótthu

TiiudOng,

27248

9

Dr kiM chi trà C6 tüc

%/v6n diêu 1

3~4

112. Ong Phm Thanh Phrnyng, Nguôi phii tráeh cong tác K toán Tài climb COng ty tiinh
bay báo cáo
a) Báo cáo tai chInh dA dtrçic kim toán näm 2019 dA dtrqc kim toán bM COng ty TNHH
PKF Viêt Nam vâi mt so clii tiu co ban sau:
864,596 t'd6ng.
1.Tài san ngân hn
1.138,917t'd6ng.
2. Tãi san dài hn
:2.003,514 t d6ng.
3. T6ng cong tài san
1.670,514tdông.
4. Nçrphâitrã
332,999 t'dông.
5. V6nchü s&hthi
15,889 t dMg.
6. T6ng lçii nhun truàc thud
7. K& quA thirc hin clii trã tiM luong, th lao cUa FIDQT, BKS và viên chi.rc quân l
Cong ty nm 2019:2.846.750.000 dông.
b) Báo cáo dè xut phumg an phãn ph6i lcii nhun và irIch 1p các qu5 nm 2019
-

TL

sO TIEN

CHI TIEU

DON Vj TINH

1. Lçri nhu.n truâc thu TNDN

Triu dMg

100

15.889

2.ThuTNDN

Triud6ng

62,2

9.891

3. Lçii nhu.n sau thu chixa phãn ph6i

Triu dng

37,8

5.998

3.1. Chia c6 t(rc (0% v6n diM l)

Triu dng

0

0

3.2. Lcii nhun cOn lai duc trIch b sung các qu

Triu dng

5.998

a.Qu5i thuâng Ngi.rii quAn l Cong ty

Tri4u dng

0

b. Qu5' khenthu&ng, phc lçii

Tri4u dMg

5.998

c) Báo cáo clii trA tiM thu lao cfia thành viên HDQT, BKS và tiM luong cia thành viên
HDQT, ThrOng ban KS chuyên trách nm 2019; dê xuat lien thu lao ci'ia cAc thãnh vien HDQT, BKS
va tiên lirong cüa TrtxOng ban Kim soát chuyên lrách nItm 2020.
(i) TiM th lao c11a thãnh viên HDQT, BKS vã tiM ltrcing cOn thành viên 1-IDQT, TruOng ban
KS chuyênlráchnm2019.
TiM thu lao cüa các thành viên HDQT, BKS Cong ty näm 2019
: 2 19.360.000 d6ng.
+04 Thành viên HDQT cüa Cong ty
: 96.000.000 dong.
+ 02 Thành viên Ban Kiêm soát cUa Cong ty
-

-

-

TiM krang clii Ira di vOi 01 thanh viên HDQT chuyên lrãch nm 2019 là 316.920.000 dMg.
TiM luong chi Ira d6i vOl Tnrng ban Kim soát chuyn Irách nm 2019 là 324.120.000 dMg.
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.A
* Tong so tien
thu lao, tien. hro'ng cm . tra., cho cac thallh vien HBQT, BKS Cong ty nàm
2019: 956.400.000 dng.
(ii) D xtth.t mirc thu lao cho các thành viên HBQT, BKS và tin krcfng cCia Tnr&ng ban
Kiêrn soát chuyên trách näm 2019.
- Mirc chi trã tin thi lao cho thnh viên HDQT, BKS Cong ty duqc xác djnh nhi.r sau:

STT

Chfrc daub

Mü'c thi lao hang tháng (VND/ngirôi)

1

ChU tjch HDQT

25.700.000 x 20% = 5.140.000

2

Üy vien HDQT

2 1.900.000 x 20% = 4.3 80.000

3

TJy viênBKS

20.000.000 x 20% = 4.000.000

* Ghi chü: Mrc tin thi lao trên duqc chi ti-a cho thành viên HDQT, BKS khOng chuyên trách.
- Tin kring dói vói Trixâng ban Kim soát chuyên irách Cong ty &rçlc hirâng mirc krang
theo ké ho.ch là 22.900.000 dong1ngithi/tháng.
- Vic chi tth thu lao cüa các thành viên HDQT, BKS và tièn krong cüa Throng ban Kim soát
chuyên trách dirge tin i'ing 80% .mirc thu lao, tiên krong tm tInh con tháng do; sO cOn lü dixçic quyt
toan va chi tm vao cuOi n dim trên kêt qua SXK1) cua Cong ty va mire do hoan thanh nhiêm vu trong
nm eiia timg thành ViêñflDQT, BKS COng ty theo quy djnh ti ND so 53/2016/ND-CP ngày
13/6/2016 con ChInh Phü và cáe van ban hixOng dn cO lien quan.
11.3. On Nguy n T n i ng,UVHDQT_PhóGiamdOcCongty.trIflhbàYbáO cáo cáaHDQT
ye quán uj vàkêt quâho.t dng cüaHDQTvàtirngtbành viên HDQT nam 2019; phucrng hiiOng nhim
vinam2020vOi*nidungsau:
a) Kt qua hoot dng ci'ia Hi dng quán 14 v các cuc hçp, cáe nghi, quyêt, quy& dinh cCia
HDQT dA ban hanh và eon ffmg thành viên HDQT.
- Näm 2019 cáo thành viên HDQT COng ty thirc hin t& chüc trách quyn hn, nhim vil
dirge giao, lam vic có lrách nhim can lr9ng và trung thirc, vi lcii Ich cao nhât con Cong ty.
- Quán l diu hành Cong ty hot dng theo dung Pháp 1ut, Nghj quy& cüa Di hôi
dông cO dông, Nghj quyêt cUa HDQT, tài chInh eUa Cong ty lành manh.
- V6n kinh doanh dirge bão toân; thirc hin d.y dü nghia vi d& vOi Nhà nuOc.
b)Cong tao giám sat d6i vOl Giám dóc và nguà'i diu hành Cong ty.
c)Báo cáo thu lao cüathânhviên}IDQT, Ban Ki&n soátnm 2019.
d) Phuong hi.rOng, nhim vi näm 2020.
11.4. Ong Nguyn Van Hong, TnrOng ban Ki&n soát Cong ty lrmnh bay các báo cáo.
4.1. Báo cáo v k& quA kinh doanh con Cong ty, v k& quA hot dng con HDQT, Giám dc
Congty vàbáo cáotir dánh giáhot dng ciaBKS närn 2019 vOl cAcnOi dung chuyeu sau:
a)Kt quA hot dng con BKS v thng kt các cuOc h9p va các kt lun, kin ngh cüa BKS.
Các thành viên BKS Cong ty thirc hin t& ch(rc tráoh, quyM hiin, nhim vi dirge giao, lam
vic có tráeh nhini can tr9ng và trung thirc, vI 19i Ich eao nhât cCia Cong ty.
b) Kt quA giám sat iinh hInh hot dng và tài chmnh con Cong ty: Ban Kim soát dng vOl
dánh giá ye tInh hinh hoat dng SXKD, Mo cáo tä.i chmnh cia dirge kim toán cUa Cong ty TNHH
PKF Vit Nam.
c) K& qua giám sat d& yth HDQT, Giám dc và ngui di&i hânh Cong ty.
4

PhápluDiêuleC
djnhhxong,

düngquycjnj

CácNghiq

Cong tác an ninh trat tij va cáe mat quân
l khác dIIO'C giü vüng. Diu kin lam
VjêC, cRii
song vt chat tinh than cüa nguôi lao dng &rçrc dam
bão on dnh.
d) Kt qua dánh giá sir ph& hap hoat dng
giva BKS vOi HE)QT, Giám dc và các c dông
Näm 2019 BKS thrçc cung cp dy dñ các
thông tin ttr HDQT, BGI) ye các mt hoat dông
qun 1 SXKD; nhn &rç'c sir phôi
hap cüa các dan vj trong Cong ty tao diéu kin giüp
BKS thirc hiêri
nhiêm vu.
-

-

Qua trinh thire hiên nhiém vu, BKS luôn rninh bach, dâ.n ch,
trao di vOi BGE) vã cáe
phOng ban lien quan lnr(ic khi kêt lun; các
kMn, kien ngh cüa BKS di.rcic BGD xem xét
tip nhan
và chi do các b phn lien quan thirc hin
nghiêm t(ic.
Trong näm 2019 BKS không nhân di.rac bt k'
don thu khiéu n?i, t cáo cüa e dOng, cthig
nhu cüa CBCN trong Cong ty ye tinh hinh hoat dng
SXKD, ye cOng tác quán I cüa Hf)QT,
Ban
Giám doe và các bS phn quán I dieu hãnh Cong ty.
4.2. Báo cáo th.m dinh báo cáo tâi chInh
näm 2019.
Xác nhn tinh iân thu thic hin k hoch ng hap dèng pMi hap kinh
doanh giva COng ty va
T.KV näm 2019.
-

-

Xác nh.n tInh hap l, hap pháp, trung thirc và d
tin cy trong quân l diu hành hoat
dng SXKD cCia }4DQT vã Ban Giãm doe Cong ty.
-

Xác nhn tfnh trung thuc, chInh xác trong t
chi'rc cong tãc k toán, thng kê, tài
chInh và lap báo cáo tài chinh näm 2019.
Thng nht các ni dung và
' kin cüa KMrn toán dtc 1p tai biên ban
kt 1un kim
toán cüa Cong ty TNHH PKF Vit Nam.
4.3. Ban Kim soát d xuAt 1ira ch9n Cong ty
kim toán báo cáo tài chInh näni 2020 nhu sau:
-

-

Ten vit tht: PKF VIET NAM CO., LTD;
Tr sâ chmnh:
S 1, ph Nguyn Huy Tuông, phi.ryng Thanh Xuân Trung, qun
Thanh Xuân, thânh phô Ha NOi.
-

-

phánThanCoc SaU_Vin mn;(u)kiemt
'nôidungkciCongty
cóyeucau).
11.5. Ong Tin D(rc Kha, Uy vien HF)QT Cong ty trinh bay các báo cáo.
5.1. Báo cáo HBQT Cong ty b
nhim ôngNguyn Van ThuAn giu ch(rc v Giám d& Cong
ty Co phn Than Cç)c Sáu- Vinacomin, ké tir ngày 2
9/1 1/2019.
5.2. T& trinh v vic d nghi Dai hi dng c
dOng xem xét, chp thun vic thay di nhân
sr Hôi dOng quán j Cong ty nhi sau:
(i)ChAp thun d
Ong Phm Hong Tài, thôi tham gia HBQT và thôi giü chuc vi Chu tjch HDQT
Cong ty cO phân Than Ccc Sáu—Vinacomjn nhiém kS' ifi (nam 2017~2022), kê tir ngày 0 1/5
/2019.
(ii)ChAp thun vic b nhim Ong Phm Cong Huong, Ngrôi dii din quàn 1 phAn v6n ciia TKV
dOngthoi làmNgijoi di
chuc vii Chü tjch 1-IDQT COng ty thay Ong Phiirn Hông Tâi, Ice tCr ngiy 01/
5/2019.
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11.6. Ong Phm Cong Hucing, Chü tjch HDQT COng ty diu hânh
bâu bi sung thânh vjên
Ban Ki&n soát Cong ty nhirn kS' ifi (nm 20 17~2022), gOm:
6.1. Báo cáo thông qua t trIth v
c min nhim chic viii thãnh viên Ban Kim soat Cong ty
nhim k' ffl(nm 2017 2022) dôi voi bàNguynThj Mai Anh.
6.2. TrIthàyquych,b.ucCr.
63. D
Ban buc, g&n:
1. Ong Nguyn Htiu Quarig
Tnthng phOng K hoch
Tnrâng ban
2. Ong Mc VAn Dt'rc
Tnzong phóng DTM
3. Ong TrAn Nht Quang
Truâng phông TCLD-YT
6.4. Báo cáo t6ng hcip danh sách d cü, ng cr bu b6 sung thành viên Ban Kim soát Cong
2017~ 2022).
6.5. DaihidAthão1unvàbi&iquy&thongc1uacaebaocaonhusau:
a)Bi&i quy&th ngquaminnhim chcvithânhviénBanKi&n soátCôngty nhim k ifi
(näm 2017- 2022) dôi vói bàNguyn Th Mai Anh, k& quãnhirsau:
Tng s phiu tan thành
phiu, bang
% S6 C6 phn có
quyên biêu quyêt cia các CO dông tham dr Di hi.
T6ng s6 phiu không tan thành
phMu, bang
% s6 c6 phan cO
quyên biêu quyêt cüa các CO dông tham dir Dti hOi.
T6ng S6 phiu tr&ng khong có.
Báo cáo v vic min nhim chirc vi thânh vin Ban Kim soát Cong ty d6i vâi bà
Nguyen
Mai Anh dà dirçic thông qua vâi so phi&i tan thành bang
% sO C6 phn cO
quyên biêu quyêt cüa các CO dông tham dr Di hOi.
b)Biu quy& thông qua Quy ch bAu cCr, k& qua nhu san:
T6ng s6 phiu tan thành
:
phiu, bang
% s6 c6 ph.n có
quyén biêu quy& cia CáC CO dOng tham d F)i hi.
T6ng s6 phiu không tan thành
phiu, bang
% s6 c6 phAn có
quyên biOu quyêt cüa các cô dông tham dr Di hi.
T6ng s6 phiu trng không có.
Quy ch bau cr bAu i,6 sung thAnh viên Ban Kim soát Cong ty d dixçic thông qua vth so
phiêu tan thãnh bang
% so cô phãii có quyên biêu quyêt cüa các cô dông tham di,r Di hOi.
c) Bi&i quyt thông qua danh sách Ban bau cir, kt qua thr sau:
T6ng s6 phiu tan thành
phiu, bang
% s6 c6 phn có
quyën biêu quyêt cüa các C6 dông tham dir Dai hi.
Tong so phiêu không tan thành
phiêu, bang
% so cô phân có
quyên biêu quyet cüa các CO dOng tham dij Di hi,
T6ng s6 phiu trng không có.
Danh sách Ban Bau cfr dA duçic thông qua vài s6 phiu tan thành bng
% s6 c6
phãn có quyên biêu quyét ciia các cô dông tham dx Di hi.
d)Thông qua danh sách bu b6 sung thành viên BKS Cong ty nhim k' ifi (nam 2017~2022)
là bà Trân Thi Dip vói kêt qua biêu quyet:
-

.

-

-

m

-

-

-

-

..

-

-
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- Tang s phiu tan thành
cO quyên biêu quy& cUa các cô dông tham dir Di hi.
- Tng s6 phiu không tan thành
có quyên bMu quyêt cüa các cô dông tham d Di hOi.
- Tng s6 phiu tr.ng không co.

phi&i, bng

% s6 cë, ph.n

phiu, bng

% s c phin

Danh sách bu b sung thanh viên BKS Cong
dâ dtrçic thông qua v&i s phi& tan
thành bang
% so cô phãn biêu quyêt cüa cac cô ty
dông tham di,r Dai hOi.
11.7. Ban bu cfr tin hãnli gioi thiu th
lé bAu ci'r, phát phiu bAu thãnh viên Ban
Kiém soát Va tién hành bâu ci:r theo luât dinh.
LII Chü to Dii hi dã diu hành vic thão Iun và biu quyt thông qua ni dung các
bIo cao, t?r trinh cüa thành viên IIDQT, BKS, Giám d6c Cong ty d trInh bay
ifi. 1. Thao 1un va
biu quy& thông qua báo cáo hot dng SXKD näm 2019 và phirong
huóng nhim vii nm 2020, kêt qua biêu quyét:
- Tng s6 phiu tan thành
phiu, bang
% s6 c6 phin có
quyn biêu quyêt ciia các Co
dOng tham d Di hOi.
- Tng s phiu không tan thành
phiu, bang
% s c phAn có
quyn biu quyêt cUa các Co dong tham dir Di hti.
- Tng s phMu tr.ng khOng Co.
Báo cáo ho?t dng SXKD nm 2019 và phuon hróng nhim vii nm 2020
dâ dirçic thông qua
vpheutanthaJibng
ffl.2. Thão 1un vã bi&i quy& thông qua báo cáo tài chfnh d &rçic qua kMm toán
näm 2019,
kt qua bièu quy&:

- Tng s phiu tan thãnh
biu quy& cüa các cO dOng tham d Di hQi.
- - T&ig s phMu không tan thành
biu quyêt cüa các cO clông tham d Dai hôi.
- Tng s6 phiu trang không eo.

phiu, bang
phiu, bang

% s c phin có quyn
% s c phn có quyn

Báo cáo tài chmnhdã duçvc qua kim toán nm 2019 dA di.rçc thông qua vài s phiu tan
thành bang
% so cO phân có quyén bi&i quy& cüa các cô dông tham d Di hi.
111.3. mao 1un và
bMu quy& thông qua phucvng an Phân phi lçii nhun và Inch 1p các qu5
nm 2019, k& qua biêu quyét:
- Tang s6 phiu tan thành
phiu, bang
% s6 c phan có quyn
bi&i quyêt cUa cáo cO (lông tham d%r Di hi.
*
- Tang sO phiêu không tao thành
phiêu, bang
% so cô phãn có quyén
biu quyêt cüa các cO (lông tham d Dai hi.
- Tang s phiu tr&ng khOng có.
Phtrmg áo Phân ph& lçii nhun va IrIch 1p cáo
qu5 näm 2019 dâ &rqc thông qua vOl s6 phiu
tan thánh bang
% so cO phân cO quyén biêu quy& can
các cO (lông tham dr Di hi.
111.4. mao 1un và biéu quy& thông
qua báo cáo èn thU lao ci'ia cáo thânh viên HDQT, BKS; n
hrong cCa thành viên HDQT, TnxOng ban KS chuyên ch näm 2019; áê xuãt 11&i
thU lao cth cáo thành 4ên
BE)QT, BKS vàtién lung cfia TnrOng ban KS chuyên tMch nm 2020, két qua biêu quyét:
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phiêu, bang
- Tng s p1iiu tan thành
% So Co ph&n có
quyên bi&i quyet cüa các cô dông tharn dr Dii hti.
phiu, bang
- T6ng s phiu không tan thãnh
% s c phn có
quyn biu quyêt cüa các ci dông tham dr Dii hOi,
- Tng si phiu trâng không co.
Báo cáo lien thu lao ca CáC thành viên HDQT, BKS; lien krong cüa thãnh viên HDQT, Trining
ban KS chuyên trách nm 2019; dê xuât lien thu lao cia thânh vien HDQT, BKS và tiên hrang cfia
TruângbanKSththnam2020dthôngquavóisôphiêutánthànhbang
% sc
phancoquyenbiêuquyetcáacaccodôngtham drDihi.
111.5. Tháo 1un và bi&i quyt thông qua báo cáo ci'ia HDQT v quán lij và k& qua hoat dông
ci)a HDQT và tmg thành viên HDQT nm 2019; phuong huórtg, nhim vi nIim 2020 voi két qua
biêu quyêt:
- Tang s6 phiu tan thành
phiu, bang
% s6 c phn có quyen
bi&i quyt cüa các cô dông tham dr di hi.
- Tang s phiéu không tan thành
phiu, bng
% s6 c phan có quyen
biêu quy& tha các Co dông tham dir dd hi.
- Tng s phiu tr.ng không Co.
Báo cáo cáa HDQT ye cpiãn lij vâ kt qua hot dQng cfia HDQT va ttmg thành viên HE)QT nám
2019; phtrong hrn5ng nhim vi nam 2020 dã duve thông qua vOi sO phiêu tan thành bang........% s6 c
ph1yênbiêuqáccOdôngthamdrf)ihi.
ffl.6. Thão 1un và bi&i quy& thông qua báo cáo cua BKS ye (i) k& qua kinh doanh cüa Cong
ty và kêt qua hot dng cáa HDQT, Giám doe Cong ty nam 2019; (ii) báo cáo tir dánh giá hot dng
cáa BKS närn 2019 và phi.rcing huàng nhim vi nám 2020, kêt qua biêu quyCt nhi.r sau:
- Tng s phiu tan thành
phiu, bang
% s6 c phan có quyen
biêu quyêt cüa các cô dông tham dir Dti h.i.
- Tng s phi&i không tan thành
phv, bAng
% s6 c phAn có quyên
biêu quyêt cüa cac cô dông tham dir Di hi.
- Tng s phiu tráng không Co.
Báo cáo cüa BKS v kt qua kinh doanh cüa Cong ty, ye k& qua hot dng cüa HDQT, Giám
dOe Cong ty và báo cáo tr dánh giá hot dng cáa Ban kiérn soát nam 2019 d duQt thông qua v(ii s6
phiêu tan thành bang
% sO cô phán có quyCn bien quyet cUa cac cO dông tham dii E)i hôi.
ffl.7. Thão 1un và bi&i quyt thông qua báo cáo dè xut lra ch9n Cong ty kim toán báo
cáo tAi chinh nam 2020, két qua bieu quyêt:
- Tng sO phiêu tan thãnh
phiêu, bang
% sO cô phân có quyên
biéu quyêt cüa các cô dong tham dir Dai hi.
- Teng s6 phiu không tan thãnh
phiu, bAng
% s c phan có quyên
biêu quyêt cüa the eô dông tham dx Di hi.
- Teng s6 phiu trAng không co.
Báo cáo dè xut hra ch9n COng ty ki&n toãn báo cáo tài chinh näm 2020 dä duqc thông qua vOi
so phiêu tan thành bang
% sO cO phan có quyen biêu quyêt cUa các cO dOng tham dr D?i hi.
111.7. Tháo lun vã biu quy& thông qua báo cáo thay d6i than sir HDQT näm 2019, k&
qua biêu quyét:
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Tng s phi&i tan thành
biêu quyêt ca cãc cô dông tham dir Dai hi.

phMu, bang

% s c phn Co quyn

Tang s6 phiu không tan thàn.h
biêu quyét ci'ia các c6 dông tham dir Di hQi.

phiu, bang

% S6 c6 phn cO quyn

-

-

-

T6ng s6 phi&i trAng không có.
s6phiu tánthanhb&g

W Cong b6 k&

qua bu b sung thãnh viên Ban ki&n soát Cong ty nhim k5 III (uain

2017~2022).

2017~2022):
Ong (bâ)
phãn cüa các cô dông di,r h9p bAu.

&rqc

phiu, dt

% tng s6 c6

Nhim k' thành viên BKS Cong ty Coa Ong(ba) tr(ing cCr BKS Co hiu brc k tCr ngãy
nm (nm 2017~2022).
V. Thông qua Nghj quy Biêu ban Dai
hi
D?i hOi dA nghe ông Nguyn Triing Thânh, Thr k3 di
hOi trInh bay Nghi quy&, Biên
bàn Di hOi và biêu quyêt thông qua vài k& qua:
T6ng so phiEu tan thành
phiu, bang
% s c6 phán
cO quyn biêu quyét cUa cac cô dông tham d f)i
hGi.
T6ng s6 phMu không tan thành
phi&i, bang
% s c phan
Co quyên biêu quyet cüa các c6 dông tham dij f)?i hi
T6ng s6 phMu trâng không có.
Nghi quyEt Bién bàn D?i hi d6ng c6
dOng thutvng niên Cong ty C6 phan Than C9c SanVinacomin nm 2020 dA &rçic thông qua voi
so phieu tan thành bang
% so co phn Co
quyên bi&j quyët ciia các CO dông tham d Dii
hOi.
Di hOi k& thUc vào hi 11 gii 30 phüt c1ng ngày.I.
&rYc bâu cho den hen nhim k' 05

.

-

.

-

THU' K\'

TM. OeM HO!DONG cO OONG
CRU TQA

Nguyn Trung Thành

Noi nh2n:
Các cô dông Cong ty;
Các TV HDQT, BKS Cong ty;
Các TV BGD Cong ty;
Lixu VT, HDQT, TCLD-YT, Ph(

Phm Cong !Itroiig

-

-

-

-

).
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TP DOAN CONG NGHIP
CQNGHOAXAHQICHUNG}VTN
THAN- KHOANG SAN VIT NAM
Dc 1p—Tr do—Hnh phüc
CONG TY CP THAN CQC SAU-VINACCJMJN
S6:

INQ - DHDCD

D1THAO

Ccm Phá, ngày tháng 4 nàin 2020

NGHJ QUYET
Di hi dóng c dông thunig niên näm 2020
B41 HQI BONG CO BONG
CONG TY CO PHAN TIIAN CQC SAU-VINACOMJN

Cn dr Lut Doanh nghip s 68/2014/QH13 dA &rçic Qu6c hQi nuâc COng hoâ x hOi chü
nghia Vit Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiu Irc thi hành kê tr ngày 01/7/2015;
sCm&i, bo sungvànMtirIthongapatajDaj hOi dông c dôngthrningniéncongtyngay 1 2/4/2018;
Can cfr Bién bàn Dai hOi dng co dông thuông niên Cong ty cô phân Than C9c SáuVinacomin nam 2020 hQp ngây 15/4/2020,

QUYET NGHJ:

Bi&i 1. Thông qua báo cáo hoat dung SXKD nam 2019 và phtxcng hróng nhim vii SXKD
nam 2020 ci:ia Cong ty cô phAn Than Ccc Sáu-Vinacomin, bao gôm:
1.1. K& áthuchiénkhoach SXKD nam 2019
TT

CIII TIEU

DYT

NAM 2019
KE bACH
DAUNAM

icE }IO3CH

THVC HIN

DIEUCIJINH

T'' L

% so vn

UNM

1

Dtdábócxüc

M3

2

Than san xut

Tk

2.690.000

a

Thankhaithácbóc via

T&i

b

Than schtrDDLT

T.n

3

HOsbócásãnxuj

M3/t.n

4

Than tiêu thi,i tng s6

5

25.900.000 25.200.000

MC

25.217.453

97,36

100,07

2.750.000

2.912.208

108,26

105,90

1.850.000

1.750.000

1.750.084

94,60

100,00

840.000

1.000.000

1.162.124

138,35

116,21

14,00

14,40

14,41

102,93

100,07

Tk

2.663.000

2.790.000

2.923.696

109,79

104,79

Doanhthutng sS

Tr.d

3.493.548

3.500.037

3.597.532

102,97

102,78

-

Tivngdó:Doanhthuihan

Tr.d

3.490.548

3.479.037

3.544.806

101,55

101,89

6

Giáiri dutixXDCB

Tr.d

298.481

292.889

248.627

83,30

84,89

7

Lçiinhuãntrtiâcthu

Tr.d

26.066

31.280

15.889

60,96

50,80

8

Tin hrcng bnh quân

8.562

8.706

10.142

118,45

116,49

lO4Lng

1.2. Phiwng hutng, nhim vii SXKD nrn 2020
CHI TIEU

TI

KE HOiCH NAM 2020

flON V TINH

1

DtdabocxCc

M3

28.000.000

2

Thannguyénkhaikhaithác

T&i

2.000.000

3

Thanschtrdtdá1nthan

Tn
14,00

M3,n

HsÔbóc

Tn

2.883.000

Doanhthutngs

TriudOng

3.737.005

TIDng dO: Doanh thu than

Triu dng

3.734.005

6

GiáttjdâutuXDCB

TriudOng

188.710

7

Tin lucxng bmnh quãn

1.000dng/nguaiiTháng

9.674

8

Li nhuân thx thuê

Triu dông

.

27248

9

Dr kin chi trã c trc

4

Than1iêuthii

5

3-4'

%/v6n diêu 1

Di hOi th6ng nhAt üy quyM cho UDQT, Ban diu hành COng ty t chc tri&i khai thirc hin có
hiu qua mt so nOi dung cOng vic sau:
(i)can cir vão thi. tnIxng tiêu thp, din bi&i thai tik...chU dng diu chinh k hoch SXKD cho
phü hçxp vOl diêu kin thirc tê nham dam bão hiu qua, lçxi Ich cüa các cO dông và Cong ty.
(ii)chü dOng diu chinh, quy& tcan Dir an dAu tir xây drng cong trInh MO Than C9c Sáu —
Congty cO phân Than Ccc Sáu—TKVtheo diing quy djnh cCiapháp1ut
Diu 2. Thông qua báo cáo tai chInh nam 2019 d duqc ki&n toán bOl Cong ty TNHH
PKF Vit Nam vOl mOt so chi tiêu ccx b sau:
: 864,596 t dng.
1.Tài san ngn h?n
1.138,917 t dng.
2. Tài san dài hn
2.003,5 14 t' dng.
3. Tong cong tài san
1.670,5 14 t' dng.
4.Nçxpháitrá
332,999 t'dng.
5. VnchUs&hftu
15,889 t5"dong.
6. T6ng 1i thun truàc thu
7.K& qua thrc hin chi Ira tin krong, thu lao cüa FIDQT, BKS và viên chirc qun 1 Cong
ty nam 2019:2.846.750.000 dong.
TY L

sO TIEN

CHI TIEU

DON VI TIM-I

1.Lcxi nhun tnrOc thu TNDN

Triu dng

100

15.889

2. Thud TNDN

Triu ding

62,2

9.89 1

3. Lçxi nhun sau thud chuaphn ph6i

Triu dng

37,8

5.998

2

(/0)

CHI TIEU

BON VI TfNH

TYL

sO TIEN

3.1.Chiactic(0%vndiulê)

Triudng

3.2. Lçi nhun con Ii di.rcc trIch b sung các qu5

Triu dng

5.998

a. Qu5 thixâng NguOi qun l Cong ty

Triu dng

b.Qu5 khen thir&ng, phi'icki

Triu dng

- 0
5.998

0

Diu 4. Thông qua vic clii trà tin thu lao ciia the thành viên HBQT, BKS và tin lrnmg
thành viên HDQT, Tnrng ban Kiêm soát chuyên trãch näm 2019; dê xuât tiên thu lao Hf)QT,
BKS và tiên 1ucng cüa Tnr&ng ban Kiêm soát chuyên trách näm 2020.
4.1 .Tin thu lao cüa thành vién HDQT, BKS và tin hrong cüa thành viên FIDQT, Tnxông
ban KS chuyên tráchnm 2019.
a) TMn thu lao cüa các thành viên HDQT, BKS Cong ty näm 2019
- 04 Thành vien HDQT cUa Cong ty
: 219.360.000 dng.
- 02 Thành viên Ban Kim soát cUa Cong ty
: 96.000.000 dng.
Thng s tin th lao chi trã cho HDQT, BKS
: 3153(Q.00Oaig.
Bang chir: (Ba 1rm muOi nm triu ba tram sáu mucñ ngan dng chn)
b) Tin lixng clii trã d& vth 01 thành viên Hi dng quàn tn chuyên trách näm 2019 là
3 16.920.000 dông.
c) Tin hrnng clii trã d& vâi Trixing ban Kim soát chuyên trách näni 2019 là
324.120.000 dông.
4.2. Thông qua mtrc thu lao cho các thành viên HBQT, BKS và tiên lung cüa Trung ban
Kiêm soát chuyën trách näm 2020
Can c1r (i) Nghj djnh s6 53/2016IN)-CP ngày 13/6,2016 cüa Chmnh Phü quy djnh v lao dng,
lien hrcng, thu lao, lien thiràng dôi vOi cong ty cô phn, von gop clii phôi cfia Nba nuó'c; (ii) Thông tr s
28/2016/fl-BLE)IBXH ngày 01/9/2016 cüa B LE) - lB & XH hug dan thirc hin quy djnh v lao
dông, lien krang, thu lao, tiên thu&ig dôi vOi Cong ty CO phãn, von gop clii phôi ca NM nuâc; (iii) can
cir Khoân 1, Diêu 28; Khoàn 5, Diêu 38 Diêu l to chuc và hot dng ci'ia Cong ty cO phan Than Cçc
Sáu -Vinacomin quy djnh mirc thu lao cUa HDQT, BKS Cong ty và (iv) kê hoach lien krong cüa Cong
tynam2020;
a) MCrc chi Ira tin thu lao cho thânh viên HBQT, BKS Cong ty &rçic xác djnh thu sau:
STT

Chfrc danh

Mfrc thu lao hang tháng (VND/ngff

1

Chü tjch HDQT

25.700.000 x 20% = 5.140.000

2

1Jy vien HDQT

2 1.900.000 x 20% = 4.380.000

3

Uy viên BKS

20.000.000 x 20% = 4.000.000

* Ghi chü: M(xc tin thu lao trén duo'c chi trà cho thanh viên HDQT, BKS không chuyên trách.
b) Tin krong d& vOi Tnr&ng ban Kim sot chuyên trách Cong ty &rqc huOng mirc hro'ng
theo ké hoch 1 22.900.000 dOng/ngixii!thang.
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c) Vic chi ith thu lao cUa các thàith vién HDQT, BKS và tin lu(mg cUa thành viên HDQT,
ThrOng ban Kiêm soát chuyên tn'ieh duc trn (mg 80% in(rc thU lao, tiên kr(mg tm tInh cüa tháng do; si
thãnh nhim trong nm ca tung thinh viên HDQT, BKS Cong ty theo quy djnh ti ND s
53I2016LND-CPngày 13/6i2016 caChmnhPhUvàcácvänbãnhuóngdân có liênquan.
Diu 5. Thông qua báo cáo cüa HDQT v qun tij Va kt qua kinh doanh cOa Cong ty. v k&
quA ho.t dng cüa HDQT, Giám dOc Cong ty nm 2019; phuong huOng nhim vi nm 2020 vri eác
ni dung sau (chi tiêt ci the thu báo cáo d lrIrih bay ti Di hi):
5.1. K& qua hot dng cüa Hi dng quãn tij v cAe cuc hQp, the nghj quyét, quyt djnh eUa
HDQT d ban hãnh và cüa tung thành viên HDQT.
- Nm 2019 các thãnh viên HDQT Cong ty thire hin t& chüe trách, quyn hn, nhiêm vu
dircic giao, lam vic có irAch nhim can lrQng và thing thmc, vI lqi Ich cao nhât cüa Cong ty.
- Quán l diu hành Cong ty hot dng theo dUng Pháp 1ut, Nghj quy& ciXa Dai hôi
dông cô dông, Nghj quyêt cUa HDQT, tài chInh cUa Cong ty lãnh mnh.
- Vn kinh doanh duqc bAo toàn; thirc hin d.y dU nghia vi d6i vOi Nba Nuàc.
5.2. Cong tác giám sat Mi vài Giãm Mc và nguài diu hth Cong ty.
5.3. Báo cáo thU lao cUathAnhviên I-IDQT, Ban Kiêm soátnm 2019.
5.4. Phucing huOng, nhim vii ñm 2020.
Diu 6. Thông qua báo cáo cUa BKS v (i) kt quA kinh doanh cUa COng ty, v k& quA
hot dng cUa HDQT, Giám dOe Cong ty nm 2019; (ii) báo cáo ttj dánh giá kêt qua hoat dng
cUa BKS nm 2019 VA phucing hirOng nhim v näm 2020 vOi the nOi dung sau (chi ti& Cu th
thu báo cáo d trInh bAy tai E)ai hi):
6.1. Kt quA hoat dng cUa Ban Kim soát ye thng kt các cuc h9p vA the k& luan, kiên
nghj cUa Ban Kiêm soAt.
Các thành vien BKS Cong ty thirc hin t& ch(rc trách, quyn hon, nhim vi &rcic giao, lam
vic có trách nhim, cn lrQng và thing th1rc, vI igi ich eao nhât cCia Cong ty.
6.2. K& quA giám sat tInh hInh hoat dng vA tAi chinh cUa Cong ty: Ban Kim soát Mng
vâi dánh giá ye tInh hInh hoat dng san xuât kinh doanh, báo cáo tAi chinh cia &rqc kim toán cUa
Cong ty TNHH PKF Vit Nam.
6.3. K& quA giam sat Mi vâi }QT, Giám d6c vA ngithi diu hAnh Cong ty.
- Cong tAc quân 1 diu hAnh Cong ty cUa HDQT, Giám Me Cong ty ciA tuan thU theo d(mg
quy djnh Pháp 1uZ Diêu l Cong ty. Các Nghj quyêt, Quyêt djnh cUa HDQT, Giám doe Cong ty
duge ban hânh dUng djnh huâng vA kjp thyi, cO tác dung tich eirc trong quan l, chi dao ho1 dng
SXKD cUa Cong ty. BKS không thây có bat kS' diêu gI bAt thu?mg trong hoat dng cUa I{DQT, Ban
Giám dOe và can b quãn l cUa Cong ty.
- Cong tác an ninh $t tir vA các mt quãn 1 khác duqc giu vUng. Diu kin lam vic, d&i
s6ng vat chat tinh than cUa ngithi lao dng duge dam bAo on djnh.
6.4. Kt quA dánh giá sir ph& hcip hoat dng gìta BKS vâi I-]DQT, Giám Mc va the c dông
- Nm 2019 Ban Kim soát duçrc cung cap dày dU cáo thông tin t'r HDQT, Ban Giám Mc
Cong ty ye các mt boat dng quân 1, SXKD; nhn &rcic sir phOi hçip cUa the phOng ban quãn 1,
the don vj san xuat tao diCu kin giUp BKS thrc hin nhim vi.
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Qua trinh thirc hiên nhiêm vu, BKS luôn rninh bach, dan chü, trao d& vOi Ban Giám d& và
các phông ban lien quan, lriiâc khi kêt luñn kin; các kiên, kiên ngh cüa BKS thrçic Ban Gim
doe Cong ty xem xét tiêp nh.n va chi d?o các bô phn lien quan thrc hin nghiêm tic.
Trong nm 2019 BKS không than dime bt k' don thu khiu ni, t cáo cüa c dông, cling
nhii cia CBCN trong Cong ty v tlnh hinh hoat cIông SXKD, ye cong
tác quân 1 ca HDQT, Ban
Giám d6c và cáe b phn quân l diu hãnh Cong ty.
6.5. Phuong hiro'ng, nhiêm vi näm 2020 cia Ban Ki&n soát.
-

Diu 7. Thông qua báo cáo d ngh ha chçn Cong ty kim toãn báo cáo tài chmnh näm
2019 cia Ban kiêm soát Cong ty.

Ten Cong ty: Cong ty TNHH PKF Via Nam -Thành viên Tp doàn Kiêm toán
PKF Qu& th.
Ten viêt tat: PKF VIET NAM CO., LTD;
Trti s chInh: S 1, ph Nguyn Huy Tithng, phixông Thanh Xuân Trung, quân
Thanh Xuân, thãnh phô Ha Ni.
Thire hin nhiêm vi
a) Kim toán báo cáo tài chInh 6 thang và cã näm 2020 cia Cong ty c phn Than
C9c Sáu
Vinacomin.
-

-

-

-

-

b) Kim toân các ni dung khác cia Cong ty (khi có yeu cu).
Thu 8. Thông qua báo cáo Hi dng quân tij Cong ty b nhim ông Nguyn Vn Thun Quyn
kffr
ngày 29/11/2019; thOi hn
chrc vç 05 näm, k ttr ngày dl.r9'c bO nhim; mirc hong dixgc dizo'c xëp
bc 1,2 Giám doe doanh nghip hng I, bang h.rong NguOi quan 1 Cong ty (TKVO9), mi'rc krcmg
dixçic
xêp tii thôi diem bô nhim là 9.615.000 dng/thãng.
Diu 9. Thông qua vic thay di nhân sir trong Hi dng quan ttj COng ty nhim k'
ifi (näm
20 17± 2022) nhix sau:
(i) Chp thun d ông Phm Hng Tài, thôi tham gia Hi dng quia lij và thôi giU chCrc viii
ChU tjch HDQT Cong ty cô phê.n Than CQc Sáu-Vinacomin nhim k' ifi (näm 2017±2022), kë

tr ngày 0 1/5/2019.
(ii) CMp thun vic b nhim ông Phm Cong Himng, Ngtxi dii din quia l phn vn
cia
TKV dong thOi lam NgixOi di din cia TKV tham gia Hi dông quântij Cong ty nhim k3
ifi (näm
2017~2022) Va gitt chi.rc viii Chi tjch HDQT Cong ty thay ông Phm Hông Tãi, k tlr ngày 01/5/2019.
Nhiêrn kt thânh viên HDQT cia ông Phm Cong Huong duçc tmnh ttr ngày vic b
nhim có
hiu hrc cho den ngày kêt thüc nhim kS' cia HEQT (05 nàm, tlr uam 2017±2022).
Diu 10. Thông qua vic min nhiêm chi'rc vi iy vién Ban Kim soát Cong ty
nhim k' ifi
(näm 2017~2022) dôi vói bã Nguyn Th Mai Anh, k tlr ngây di.rçxc Di hi dOng cô dông
thuOng
niên COng ty phê chun.

Biu 11. Nht frI thông qua k& qua bu b sung Ong (bà)
lam thânh viên
Ban Kiêm soát Cong ty cô phân Than Coc Sáu Vinacomin nhim k ifi (näm 2017~2022)
cia D.i
hi dông CO dông thuông niên Cong ty näm 2020.
-

Nhim k thành yién Ban Ki&n soát COng ty cia Ong (ba) tning cir Ban Kiêm soát có hiu
hrc kO tCr ngày dixçic bâu cho den hen nhiêm k' 05 nm (nm 2017±2022).
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Diu 12. Diu khoãn thi hành
Dai hi &ng c dông thu?mg niôn Cong t c ph.n Than Cc Sáu-Vinacornin nrn 2020 da
duçe tien hãnh cong bang và hçp pháp. Nghi, quy& ny có hiu li,rc ngay sau khi Di hi dOng c dông
thung niên Cong ty cô phãn Than Ccc Sáu—Vinacomin närn 2020 thông qua.
E)ti hi dng c dông thung nien nm 2020 u5' quyn cho HOi dng quãn. trj Cong ty c
phn Than Cc Sáu-Vinacomin có trách nhim tiên hành các cong vic duç'c thông qua trong
Nghi quyêt nay, dam bào quyên va lqi ich cüa cac cO dOng, lqi Ich doanh nghip Va phü hap voi
quy djrih cüa Pháp 1ut./.

TM. PAl HO! BONG CO BONG
CHU TQA

Nci nhn:
- Các C6 dông Cong ty;
- Các thành viOn HDQT, BKS Cong ty;
- Các thành viOn BGD Cong ty;
- Lifu VT, HDQT, TCLD-YT, Ph(....).

Pham Cong Hirong

6

