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BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012 

 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình 

 

     Thay mặt HĐQT, Ban TGĐ, báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2011 và kế 

hoạch năm 2012 của HĐQT và Ban TGĐ như sau: 

I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2011 

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
- Về doanh thu:  Tổng doanh thu thuần năm 2011 đạt  30,79 tỷ đồng tăng so với năm 

2010 

- Lợi nhuận trước thuế:   Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2011 là  6,26 tỷ đồng 
giảm so với năm 2010 
- Lợi nhuận sau thuế:  Lợi nhuận sau thuế năm 2011 là 4,54 tỷ đồng giảm so với năm 

2010 

- Tài sản ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn năm 2011 là 84,53 tỷ đồng tăng so với năm 2010 

- Nợ phải trả: Nợ phải trả năm 2010 là 10,03 tỷ giảm so với năm 2010.  

- Vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu của Công ty tính đến ngày 31/12/2011 là là 102,57 

tỷ  

2.  Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty: 
 2.1 Tình hình hoạt động tại các mỏ 
ST
T 

Tên Mỏ Sản phẩm Vị trí Giấy phép số Ghi chú 

1 Mỏ Tân 
Minh 

Talc và đá 
Đôlômit 

 

Khu vực xóm 
Ênh, xã Tân 
Minh, Huyện 
Đà Bắc, tỉnh 
Hòa Bình 

11/QĐ-UBND 
của UBND tỉnh 
Hòa Bình cấp 
ngày 13/04/2006 
và giấy phép gia 
hạn số 51/QĐ-
UBND của 
UBND tỉnh Hòa 
Bình cấp ngày 
31/07/2009 

Hiện tại Công ty đang 
tiến hành các thủ tục để 
xin khai thác dài hạn với 
thời hạn 30 năm, diện 
tích khai thác được mở 
rộng lên 05 ha với trữ 
lượng dự tính là trên 1 
triệu tấn  
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2 Mỏ Tân 
Lạc 

quặng đá 

Canxit 

(CaCo3) 

 

Khu vực xóm 
Hưng, xã 
Quyết Chiến, 
huyện Tân 
Lạc, tỉnh Hòa 
Bình 

số 39/QĐ-UBND 
của UBND tỉnh 
Hòa Bình cấp 
ngày 24/07/2006. 

Trong thời gian sắp tới, 

Công ty sẽ tiến hành xin 

gia hạn giấy phép khai 

thác mỏ này với thời hạn 

khai thác là 30 năm. 

 
3 Mỏ than 

Lạc Sỹ 
Quặng 

than đá 

Khu vực xóm 
Hạ II, xã Lạc 
Sỹ, huyện Yên 
Thủy, tỉnh Hòa 
Bình 

Giấy phép số 

02/QĐ-UBND 

của UBND tỉnh 

Hòa Bình cấp 

ngày 20/01/2008. 

 

Đối với quặng than đá, 

hiện nay KHB đang tạm 

ngưng khai thác do hiệu 

quả không cao.  

 

4 Mỏ Tiến 

Sơn  

 

Đá Quartz 

và đá Ba 

zan 

khu vực làng 
Ngăm – làng 
Ngành, Xã 
Tiến Sơn, 
Huyện Lương 
Sơn, Tỉnh Hòa 
Bình 

Giấy phép số 

63/QĐ-UBND 

của UBND Tỉnh 

Hòa Bình cấp 

ngày 20/5/1010. 

 

Hiện nay công ty đã có 

kết quả thăm dò và đang 

tiến hành xin cấp phép 

khai thác 

5 Mỏ Suối 

Ngậm 

Talc khu vực Suối 
Ngậm bản Tà 
Phù, xã Liên 
Hòa, huyện 
Mộc Châu, 
Sơn La (liên 
doanh với 
Công ty cổ 
phần khai thác 
khoáng sản 
Sầm Sơn) 

giấy phép khai 

thác số 23/GP-

TNMT cấp ngày 

02/02/2005 của 

UBND tỉnh Sơn 

La 

 

Năm 2012 sẽ tiếp tục đầu 

tư mở rộng nâng cao sản 

lượng khai thác đưa sản 

lượng khai thác tăng 

30%. 

 

  

2.2 Sản lượng và doanh thu của từng loại sản phẩm dịch vụ trên tổng doanh thu tính 

đến 31/12/2011: 

STT Chỉ tiêu Sản lượng 

( tấn) 

Doanh thu  

(đồng) 

Ghi chú 

1 Các sản phẩm từ 
quặng Talc 

7.866 11.162.212.948  
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2 Các sản phẩm từ 
quặng CaCO3 

2.228 1.594.028.822  

3 Các sản phẩm từ 

quặng Than đá 

0 0 Hiện đang tạm ngừng 

khai thác vì hiệu qủa 
không  cao 

4 Các sản phẩm quặng 
khác ( Thạch anh, 

Đolomit, Granit…) 

11.970 13.290.950.342  

 Tổng 22.064 26.047.192.112  

 
3. Hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu 

• Trong năm 2011, Công ty đã thực hiện tốt hệ thống nhận diện thương hiệu và 
phát huy hiệu quả rất lớn trong công tác xây dựng hình ảnh Công ty thông qua 
các phương tiện truyền thông, báo chí. 

 

4. Hoạt động xúc tiến đầu tư và quan hệ nhà đầu tư 

• Trong năm qua, Công ty đã không ngừng mở rộng hoạt động xúc tiến đầu tư để 
kiến thiết các cơ hội kinh doanh mới. Công ty đã có nhiều cuộc tiếp xúc, làm 
việc với đại diện các Công ty, Tập đoàn trong nước và ngoài nước nhằm tìm 
hiểu, trao đổi, xác định triển vọng hợp tác đầu tư một số dự án 

• Ngoài ra, để tăng cường công tác quan hệ nhà đầu tư và minh bạch hóa thông tin 
doanh nghiệp, Công ty thường xuyên cung cấp thông tin và giải đáp các thắc 
mắc của nhà đầu tư khi có yêu cầu. 

. 
5.Công tác quản trị nhân sự & đào tạo 

 
• Tính đến 31/12/2011 tổng số nhân viên của Công ty là 70 người trong đó: Biên 

chế chính thức 38; số còn lại là hợp đồng mùa vụ và thông qua các đội trưởng 
quản lý và tuyển dụng. 

• Theo thời gian, đội ngũ nhân viên của Công ty không ngừng được củng cố và 
phát triển về cả chất lượng và số lượng. Từng bộ phận và bản thân mỗi CBCNV 
không ngừng rèn luyện, học hỏi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.  

• Công ty chủ trương tiếp tục chú trọng hoạt động đào tạo để nâng cao chất lượng 
nhân viên, phục vụ hiệu quả cho hoạt động SXKD. 

 

       6. Hoạt động của các bộ phận 
 

• Phòng Tài chính – Kế toán 
- Đội ngũ kế toán mặc dù số lượng ít nhưng đã hoàn thành tốt nhiệm  vụ trong việc theo 
dõi tình hình sản xuất kinh doanh của các hoạt  động của Công ty, đáp ứng việc thanh 
toán kịp thời, quản lý sử dụng vốn có hiệu quả. 
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- Phòng đã làm tốt công tác hạch toán nhanh và chính xác, tổ chức tốt các khâu hạch 
toán theo chuẩn mực kế toán cũng như các quy định của Nhà nước. Phản ánh chính xác, 
trung thực, đầy đủ, kịp thời, rõ  ràng và dễ hiểu toàn diện các mặt hoạt động sản xuất 
kinh doanh của  Công ty trên nguyên tắc kế toán độc lập về nghiệp vụ. 
 

• Phòng Tổ chức - Hành chính 
- Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính, lưu trữ hồ sơ, tài liệu  Công ty đúng qui 
chế, qui định; 
- Tuyển dụng, xây dựng tương đối hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy  Công ty, đảm bảo 
kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho 
CBCNV; 
- Thực hiện tốt chính sách, chế độ tiền lương và các chế độ khác đối với người lao 
động; 
- Làm tốt công tác hậu cần của Công ty 
- Thực hiện tốt công tác mua, giải quyết bảo hiểm y tế, bảo hiểm con  người, bảo hiểm 
xe máy, bảo hiểm công trình. 
-  Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc  bố trí, sắp xếp lao 
động các phòng ban, chi nhánh và xí nghiệp của Công ty cho phù hợp với tính chất 
công việc phù hợp với luật lao  động được nhà nước ban hành. 
 

• Phòng kinh doanh tổng hợp 
- Tổ chức xây dựng tốt các kế hoạch kinh doanh và thực hiện tốt trong việc tham mưu 
cho Hội đồng Quản Trị cũng như Ban Tổng Giám  đốc định hướng phát triển trong 
trung và dài hạn của Công ty. 
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ lập kế hoạch kinh doanh tổng thể trong  từng quý, từng năm. 
 

• Phòng kỹ thuật vật tư – Vận tải 
- Làm tốt công tác quản lý, bảo dưỡng định kỳ xe máy, đảm bảo máy móc thiết bị tại 
các công trường luôn hoạt động ổn định liên tục; 
-  Xây dựng, thực hiện tốt kế hoạch và cung ứng vật tư đáp ứng tiến độ  thực tế tại các 
nhà máy/công trường. 
.  

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2012 

Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2012 phụ thuộc vào ba yếu tố chính: tình hình kinh tế 
thế giới, sức mạnh nội tại và ổn định kinh tế vĩ mô trong nước và sự điều hành của 
Chính phủ. Tuy nhiên bên cạnh những thời cơ, thuận lợi thì cũng đặt ra nhiều thách 
thức cho cả ba yếu tố trên. 

Trên cơ sở phân tích môi trường hoạt động kinh doanh, cùng với quyết tâm của toàn thể 
cán bộ công nhân viên cũng như ban lãnh đạo của Công ty, và để đạt chỉ tiêu kinh 
doanh năm 2012 của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao, KHB sẽ tập trung thực hiện 
nghiêm túc các giải pháp sau đây: 

Một số chỉ tiêu trọng yếu năm 2012 dự kiến sẽ như sau: 
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STT Chỉ tiêu KH 2011 

1 Tổng Tài sản (tỷ đồng) 120 tỷ 

2 Doanh thu 35 tỷ 

3 Lợi nhuận trước thuế 10 tỷ 

4 Lao động cuối kỳ 150 người 

5 Dự kiến chi trả cổ tức Chi trả bằng cổ phiếu 

1. Các giải  pháp thực hiện : 

• Tăng cường việc khai thác ở các mỏ để đảm bảo ổn định đơn hàng, ổn định nguồn vật 
tư, khai thác triệt để năng lực sản xuất để có sản lượng cao nhất.   

• Tiếp tục tiến hành thanh lý các thiết bị lạc hậu, đầu tư bổ sung thêm  thiết bị.  

• Tăng cường sản lượng, tích cực bố trí lại đội ngũ công nhân sản xuất qua đó đẩy mạnh 
việc tăng năng suất lao động toàn công ty. 

• Trong tình hình lạm phát, giá cả tăng cao, các bộ phận phòng ban, xí nghiệp cần đánh 
giá lại cung cách quản lý điều hành trong đơn vị, hợp lý hóa quy trình sản xụất, phân 
tích kỹ các khoản chi phí trong cơ cấu giá thành, để có biện pháp tiết giảm hợp lý, hạ 
giá thành sản phẩm.  

 
2. Công tác điều hành sản xuất: 

- Công ty tiếp tục thực hiện một cách triệt để mô hình khoán quản, đưa ra cơ chế rõ 

ràng xuyên suốt từ Công ty xuống tận tổ, đội sản xuất, người lao động, đồng thời phân  

định rõ quyền lợi và trách nhiệm của cá nhân, tập thể nhằm tạo sự chủ động, sáng tạo 

cho các đơn vị, cá nhân trong quá trình tổ chức thi công. 

- Nâng cao vai trò Quản lý dự án, ưu tiên đầu tư con người, đào tạo, công nghệ quản 

lý để đưa công tác quản lý dự án thành chuyên nghiệp, hiệu quả . 

- Hiệu chỉnh định mức thi công nội bộ phù hợp với năng lực thi công, công nghệ 

thiết bị của Công ty, tạo sự cạnh tranh giữa các đơn vị sản xuất trong công ty. 

3. Công tác quản trị nhân lực: 

Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách thu hút nhân lực, giữ chân người tài bằng các giải 

pháp: 

� Tăng tỷ lệ chi phí đầu tư về trang thiết bị, môi trường và điều kiện làm việc 

cho CBCNV, đầu tư nghiên cứu cải tiến hệ thống quản lý cho phù hợp với thực tiễn 



Báo cáo kết quả hoạt động 2011 kế hoạch 2012 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (KHB) 6 

đảm bảo nguyên tắc: cụ thể, rõ ràng, dễ áp dụng, định rõ trách nhiệm, quyền hạn và chế 

tài xử lý. 

� Tăng mức đầu tư về tài chính, thời gian cho công tác tuyển dụng, đào tạo.  Có 

chính sách thiết thực để thu hút các cán bộ quản lý, chuyên môn có trình độ, năng lực, 

giàu kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty. 

� Đảm bảo mức thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên đạt khá so với 

các đơn vị cùng ngành, theo nguyên tắc: hiệu quả công việc, hiệu quả doanh nghiệp và 

mặt bằng xã hội. 

� Tăng cao hơn quĩ khen thưởng cho người lao động so với các năm trước, thực 

hiện chính sách thưởng công bằng, linh hoạt, coi thưởng là sự chia sẻ thành công của 

doanh nghiệp đối với người lao động. 

4. Công tác thị trường: 

Lập kế hoạch triển khai thi công đảm bảo mỗi công trình thực sự là một hình ảnh 

PR, quảng cáo của doanh nghiệp với đối tác, khách hàng. 

Thực hiện nghiêm túc về việc xây dựng hình ảnh doanh nghiệp từ văn phòng công 

ty, chi nhánh, văn phòng đại diện đến các đơn vị sản xuất đảm bảo tính nhất quán, phù 

hợp với bộ nhận diện thương hiệu của công ty .  

Duy trì tốt mối quan hệ với các thị trường đã có, ưu tiên đầu tư mở rộng các thị 

trường lớn, thị trường trọng điểm như:  

5. Giải pháp về công nghệ: 

Đầu tư tìm kiếm các công nghệ mới, hiện đại, tiếp cận hoặc tham gia thi công các 

cộng nghệ mới của các doanh nghiệp nước ngoài để học hỏi, chuyển giao nhằm tăng 

hiệu quả kinh doanh, nâng cao vị thế cạnh tranh. 

Ưu tiên vốn đầu tư mua sắm thiết bị sản xuất chế bến sâu với tiêu chí: đồng bộ, hiệu 

quả, đảm bảo khả năng thu hồi vốn tốt. 

6. Giải pháp về tài chính : 

Xác định nguồn vốn chủ đạo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là từ hoạt 

động khai thác và chế biến khoáng sản, do đó tập trung chỉ đạo tốt công tác khai thác và 

chú trọng vào sản phẩm đã qua chế biến. 

Lợi nhuận hàng năm một phần chi trả cổ tức cho các cổ đông ở mức 5 - 7% phần 

còn lại dùng để phục vụ sản xuất kinh doanh và tái đầu tư cho các dự án đầu tư dài hạn.  
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Trên đây là nội dung báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2011 và phương hướng 
nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 của công ty cổ phần  Khoáng sản Hòa Bình 

          Xin chân thành cám ơn  và kính chúc quí vị đại biểu cùng toàn thể cổ đông sức 
khoẻ, hạnh phúc  . 

 

 Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ! 

       

      TỔNG GIÁM ĐỐC  
                                             

 

 

                                                                        


