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T T T Ê N  T À I  L IỆ U G H I  C H Ú

1 Danh mục tài liệu
2 Chương trình Đại hội
3 Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội
4 Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD 2019

5 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018
6 Báo cáo tài chính tóm tắt
7 Báo cáo thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018
8 Báo cáo của BKS về hoạt động quản lý của HĐQT và ban Giám đốc
9 Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán
10 Tờ trĩnh Phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018
11 Tờ trình phân phối thù lao 2018 và kế hoạch thù lao 2019
12 Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh
13 Tờ trình thay đổi và bầu bổ sung thành viên HĐQT
14 Sơ yểu lý lịch thành viên HĐQT



TẬP ĐOÀN CÔNGNGHỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VỆT NAM

CÔNG TY CP CHẾ TẠO MẢY -  YÍNACOMIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VEỆTNAM
Đ ộc lập - T ự  do - H ạnh  phúc

Số: S t 5 /CTr-VMC cẩm Phả, ngày í2- tháng3 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 
CỒNG TY CỔ PHẦN CHÉ TẠO MÁY -  VINACOMIN

Từ: 07hl5 ngày 25/4/2019
TT Nội dung Người thực hiện

1 Đăng ký cổ đông, phát thẻ biểu quyết Ông Nguyễn Quang Huy 
TP. TC-HC

2 Ồn định tổ chức, Chào cờ hát quốc ca Ông Nguyễn Quang Huy 
TP. TC-HC

3
Đọc lời khai mạc Đại hội và giới thiệu đại 
biểu

Ông Nguyễn Quang Huy 
TP. TC-HC

4 Mời Chủ toạ lên điều hành Đại hội Ông Nguyễn Quang Huy 
TP. TC-HC

5
Cử Thư ký Đại hội, tổ giúp việc thư ký và đề 
cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Ông Nguyễn Văn Tứ 
Chủ tịch HĐQT

6 Trình bày Quy chế, chương trình làm việc 
của Đại hội.

Ông Nguyễn Quang Huy 
TP. TC-HC

8 Biểu quyết thông qua Quy chế, chương trình 
Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Tứ 
Chủ tịch HĐQT

9 Ban thẩm tra tư cách cổ  đông đọc báo cáo 
thẩm tra tư cách cổ đông. Ban Kiểm tra tư cách CĐ

10
Trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh 
doanh năm 2018 và phương án kinh doanh 
năm 2019.

Ông Phạm Minh Tuấn, 
TVHĐQT-GĐCôngty

11
Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng 
quản trị và việc giám sát Giám đốc điều 
hành, cán bộ quản lý khác trong năm 2018,

Ông Nguyễn Văn Tứ 
Chủ tịch HĐQT

12
Trĩnh bày Báo cáo tài chính tóm tắt, Báo cáo 
thẩm định báo cáo Tài chính năm 2018 đã 
được kiểm toán .

Ông Hoàng Mạnh Hùng 
TB Kiểm soát

13
Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt 
động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, 
Giám đốc trong năm 2018

Ông Hoàng Mạnh Hùng 
TB Kiểm soát

14
Trình bày Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm 
toán độc lập sẽ kiểm toán kết quả kinh doanh 
của Công ty năm 2019.

Ông Hoàng Mạnh Hùng 
TB Kiểm soát

15 Trình bày phương án chi trả cổ tức và phân 
phối lợi nhuận năm 2018.

Bà Phạm Thu Hương; 
Ke toán trưởng
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Báo cáo tiền thù lao của thành viên HĐQT, 
Ban kiểm soát năm 2018. Đề xuất tiền thù 
lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát 
năm 2019.

Bà Phạm Thu Hương; 
Kế toán trưởng

17 Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh 
doanh

Ông Nguyễn Văn Tứ 
Chủ tịch HĐQT

18
Thông qua Tờ trình về việc thay đổi, bầu bổ 
sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 
2023.

Ông Phạm Minh Tuấn, 
TV HĐQT- GĐ Công ty

19 Thảo luận của các cổ đôna về các nội dung 
do HĐQT và BKS trình bày

Ông Nguyễn Văn Tứ 
Chủ tịch HĐQT

20 Ý kiến của của Chủ tọa Đại hội về tiếp thu 
các ý kiến của các cổ đông

Ông Nguyễn Văn Tứ 
Chủ tịch HĐQT

21 Biểu quyết thông qua các nội dung do HĐQT 
và BKS trình bày

Ông Nguyễn Văn Tứ 
Chủ tịch HĐQT

22 Trình bày Dự thảo biên bản, nghị quyết Đại 
hội Thư ký

23 Thảo luận và Biểu quyết thông qua Biên bản, 
Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Văn Tứ 
Chủ tịch HĐQT

24 Bế mạc Đại hội Ông Nguyễn Văn Tứ 
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận
-  Website: www.chetaomav.com.vn:
- Cổ đông của Công ty (e-copy);
- HDQT3KS (e-copy);
- BGĐ, KTT (e-copy);
- Lưu VT, T.ký Công ty.
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TẬP ĐOÀN CÔNGNGHỆP
THAN -  KHOÁNG SẢN V ỆT NAM

CÔNG TY CP CHÉ TẠO MẢY -  VINACOMIN

CỘNG HOÀ XÃ H ậ  CHỦ NGHkVỆTNAM
Đ ộc lập  - T ự  do - H ạnh phúc

Số: /QC-VMC Cẩm Phả, ngày 25 thảng 4 năm 2019

QUY CHÉ
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 

Công ty Cổ phần Chế tạo máy — VINACOMIN

Dư thảo

Mục tiêu:
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ,
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng 

cổ đông, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty Cổ 
phần Chế tạo máy - VINACOMIN xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua 
Quy chế làm việc như sau:

I. TRẬT T ự  CỦA ĐẠI HỘI
1. Cổ đông trước khi Đại hội phải gặp Ban kiểm tra tư cách cổ đông để 

nhận thẻ biểu quyết và vị trí ngồi. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban tổ chức 
quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức.

2. Không mang các vật nguy hiểm, chất độc hại, chất nổ, chất dễ cháy và 
không hút thuốc lá trong phòng Đại hội

3. Trang phục đi dự Đại hội: Trang trọng, lịch sự, không được đi dép lê, 
đội mũ vào Đại hội.

4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc 
diễn ra Đại hội. Tất cả các điện thọai di động phải tắt hoặc để ở chế độ im lặng

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐÊ TẠI ĐẠI HỘI
1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội 

đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thức giơ thẻ biểu 
quyết của tất cả cổ đông có mặt tham dự Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp 1 thẻ 
biếu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu hoặc đại diện theo 
uỷ quyền của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty c ổ  phần Chế tạo máy - 
VINACOMIN.

2. Cách biểu quyết: cổ  đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không 
có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết một vấn đề 
bằng thẻ các cổ đông đồng ý sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn 
của Chủ tọa Đại hội
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3. Thể lệ biểu quyết
Mỗi cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) ứng với 1 đơn vị biểu quyết.
3.1. Đại hội cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng 

hình thức biểu quyết tại Đại hội.
3.2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề sau đây phải được 

thông qua bằng hình thức biểu quyêt tại cuộc họp Đại hội đông cô đông:
a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;
b) Định hướng phát triển Công ty (kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn);
c) Loại cổ phần và tổng sổ cổ phần của từng loại;
d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
đ) Quyết định đầu tư, bán tài sản của Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá 

trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;
e) Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá 

trị góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong 
báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;

g) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán;
h) Các hình thức tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty.
3.3. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% tổng số 

phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại 
diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

a) Loại cổ phần và tổng sổ cổ phần được chào bán của từng loại;
b) Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;
c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty về mô hình hoạt động quy định tại 

Điều 134 Luật Doanh nghiệp;
d) Quyết định đầu tư, bán tài sản của Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá 

trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;
đ) Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá 

trị góp vôn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong 
báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;

e) Các hình thức tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty;
g) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty.
3.4. Nghị quyết về các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ

đông được thông qua (trừ các nội dung quy định tại Mục 3.3) khi có từ 51% tổng số
phiêu bâu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại 
diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

3.5. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được 
thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu được quy định tại Điều 39 Điều lệ Công ty.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tăc: c ổ  đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo 
luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ toạ.

2. Cách thức phát biểu

Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào những trọng tâm cần trao đổi, 
phù họp với chương trình nghị sự đang diễn ra theo đúng chương trình nghị sự
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đã được Đại hội thông qua. Chủ toạ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự 
đăng ký, giải đáp các thắc mắc của các cổ  đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TOẠ
1. Điều hành Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế 

đã được thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và 
quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm 
trong chương trình nghị sự và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại 
hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình Đại hội

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ VÀ BỘ PHẬN GIÚP VIỆC
1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và 

những vấn đề đã được cổ  đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản Đại hội, Nghị quyết về các vấn đề đã được thông 
qua tại Đại hội

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU
Xác định kết quả biểu quyết của cổ  đông về các vấn đề thông qua tại Đại 

hội, nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký ghi vào 

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Biên bản phải được 
đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường 
niên Công ty cổ phần Chế tạo máy -  VINACOMIN năm 2019. Mọi cổ đông 
đến dự Đại hội phải tuân thủ sau khi Quy chế trên được Đại hội thông qua./.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Các cổ đông (e-copy); p n ỉ ĩ  T O  A
- Ban chỉ đạo ĐH(e-copy); ^  L 1 •
- Lưu: VT, Thư ky

Nguyễn Văn Tứ

3



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN -  KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY -  VESACOMES

SỐ: f ỹ Ễ  /BC-VMC Cẩm Phả, ngày tháng J  năm 2019

BÁO CÁO
KÉT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM v ụ  NĂM 2019 
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2018 
đã quyết nghị, Công ty đã triển khai đạt được các kết quả như sau:

I. ĐẠC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1.1. Thuân lơi• •

Công ty triển khai thực hiện kế hoạch năm 2018 trong điều kiện có những 
thuận lợi cơ bản:

- về việc làm: Tập đoàn TKV sớm thông qua kế hoạch phối họp kinh doanh 
giữa các đơn vị thành viên và kế hoạch đầu tư thiết bị duy trì sản xuất; Các đơn vị 
thành viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch phối họp kinh doanh tạo điều kiện cho 
Công ty nhận được các thiết bị vào sửa chữa tương đối đều ngay từ đầu năm; Bên 
cạnh đó Công ty đã ký kết được các họp đồng với Công ty cổ  phần Thép Hòa Phát 
Dung Quất để chế tạo các thiết bị tạo nhiều việc làm cho các phân xưởng Cơ khí, kết 
cấu xây lắp.

- Sự phối hợp hoạt động giữa Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc, các tổ 
chức đoàn thể quần chúng: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh, 
tạo ra sức mạnh tổng họp, nhất trí trong hệ thống chính trị.

- Phát huy truyền thống 50 năm thành lập Công ty tạo ra niềm tin của 
người lao động, giữ vững khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ Công ty tập 
trung cho việc thực hiện tốt các chỉ tiêu về sản xuất và đời sống.

1.2. Khó khăn
Công ty tiếp tục gặp những khó khăn ngày càng gay gắt hơn:
- Lực lượng lao động lành nghề giảm sút;
- Phần lớn máy móc thiết bị đã hoạt động lâu năm, độ chính xác và năng 

suất thấp, chất lượng sản phẩm không cao;
- Tình hình công nợ chưa được cải thiện làm tăng chi phí, tăng rủi ro tài 

chính, khó tham dự đấu thầu ngay cả trong ngành Than;
- Thị trường các sản phẩm cơ khí trong và ngoài ngành vẫn diễn ra cạnh 

tranh gay gắt, trong lúc đó khả năng cạnh tranh của Công ty còn thấp; Giá cả 
vật tư, nguyên nhiên vật liệu đầu vào tiếp tục tăng cao, việc điều chỉnh tăng giá

~fựr
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sản phẩm làm giảm tính cạnh tranh đổi với một số sản phẩm của Công ty điển 
hình là các sản phẩm qua đúc.

n . KẾT QUẢ THựC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TTÊƯ CHỦ YẾU NĂM 2018
2.1. Các chỉ tiêu tổng hợp theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

thường niên 2018
Tóm tắt kết quá sản xuất kinh doanh

TT C hỉ tiều Đ.vi tính
T hực hiện 

2017
K H  Đại hội 

cổ đông 2018
T hục hiện 
năm  2018

Tỳ ụì %
So vói 

TH 
2017

So vói 
K H  

ĐHC 
Đ 2018

1 2 3 4 5 7 7/4 7/5

1 Tổng doanh thu Tr.đ 1.123.726 1.130.000 1.485.314 132 131,4

2 Tổng giá trị sản xuất Tr.đ 4 4 1 2 5 6 430 .000 504 .147 114 1 1 7 2

3 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 8.583 8.400 9.898 115 108

4 Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 6.862 7 .902 115

5
Tỷ suất lợi nhuận thực 
hiện sau thuế/vốn CSH % 11,02 13,42 122

6
Tỷ suất lợi nhuận thực 
hiện sau thuế/vốn Diều 
lệ

% 14,6 16,82 115

7 Nợ ngắn hạn Tr.đ 556.926 533 .732 96

- Trong đó: Vay và nợ 
ngấn hạn. 201.871 1 7 6 2 2 9 0,87

8 Nợ dài hạn Tr.đ 35.822 2 2 2 3 8 0,62

- Trong đó: Vay và nợ 
dài hạn. 35.022 18.065 0,52

9
Hệ số khả năng thanh 
toán nợ đến hạn 0,80 0,77 0,98

10 Tổng quỹ tiền lương Tr.đ 81.340 81.482 94.105 115,6 115,5

11
Lao động bình quân trong 
danh sách Ng 938 936 882 94 94

12
Thu nhập b/q theo LĐ 
trong danh sách Tr.đ/ng/th 7 2 2 6 7,254 8,891 123 122,7

13 Cô tức % 8 9 10 125 111

(Cảc chỉ tiêu chủyếu vềSXKDvà kế hoạch ĐTXD trong Phụ lục đính kèm Bảo cảo này)
2.2. Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu
2.2.1. về  chỉ tiêu doanh thu và giá trị sản xuất
- Doanh thu đạt 1.485,314 tỷ đồng/KH 1.130 tỷ bằng 131,4% kế hoạch;
- Giá trị sản xuất thực hiện 504,147 tỷ đồng/KH năm 430,0 tỷ đồng bằng 

117,2% kế hoạch.
Ket quả đạt doanh thu và giá trị sản xuất vượt so với ké hoạch đầu năm 

do: (i) trong năm 2018 sản phẩm Than của Tập đoàn Công nghiệp Than -  
Khoáng sản Việt Nam tiêu thụ tốt cho nên các khâu dịch vụ sản xuất Cơ khí của 
Công ty cũng có nhiều thuận lợi tăng theo; (ii) Công ty đã ký kết được các hợp 
đông với Công ty cổ  phần Thép Hòa Phát Dung Quất để chế tạo các thiết bị tạo 
nhiều việc làm cho các phân xưởng Cơ khí, kết cấu xây lắp; (iii) việc thực hiện công 
tác điêu hanh quyêt liệt cùng các giải pháp đồng bộ và phối họp tốt các tổ chức
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chính trị; (iv) Cán bộ, Công nhân, Ngưòi lao động hăng hai thi đua lao động sản 
xuất, tăng ca, thêm giờ ữong năm 2018 lập thành tích chào mừng 50 năm thành lập 
Công ty.

2.2.2. về  sản phẩm chủ yếu
*  Sửa chữa thiêt bị mỏ:
Tổng số thiết bị sửa chữa hoàn thành trong năm 2018 đạt 57 máy/KH 51 

máy, bằng 112% KH năm, bằng 109% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó:
- Sửa chữa xe gạt các loại: Đạt 09 xe/KH 08 xe, bằng 113% KH năm 

2018, bằng 100% so với cùng kỳ 2017.
- Sửa chữa máy xúc EKG: Đạt 09 máy/KH 10 máy, bằng 90% KH năm, 

bằng 82% so với cùng kỳ năm 2017;
- Sửa chữa máy xúc thủy lực các loại: Đạt 7 máy/KH 10 máy, bằng 70% 

KH năm, bằng 110% so với năm 2017;
- Sửa chữa máy khoan xoay cầu: Đạt 09 máy/KH 07 máy, bằng 129% 

KH năm, bằng 150% so với năm 2017;
- Sửa chữa máy khoan khác: Đạt 01 máy/KH 01 máy, bằng 100% KH

năm;
- Sửa chữa các thiết bị khác: Đạt 22/KH 15 thiết bị bằng 147% KH năm, 

bằng 105% so với cùng kỳ năm 2017.
Nhìn chung, công tác sửa chữa thiết bị mỏ đạt khá, hầu hết các thiết bị 

đều đạt vượt mức so với kế hoạch đề ra.
* Chế tạo thiết bị, phụ tùng:
- Chế tạo vì lò: đạt 29.014 tấn/KH 31.000 tấn, bằng 94% KH năm, bằng 

98% thực hiện cùng kỳ 2017.
- Cán thép vì lò: sản xuất đạt 65.041 tấn/KH 65.000 tấn, trên 100% KH 

năm; trong đó bán ra ước đạt 39.406 tấn/KH 34.000 tấn, bằng 116% KH năm; 
sản xuất tăng 18%, tiêu thụ tăng 33% so với cùng kỳ năm 2017; Sản xuất thép 
chổng lò đã đạt sản lượng đề ra là sự cố gắng rất lớn góp phần hoàn thành vượt 
mức chỉ tiêu doanh thu kế hoạch năm 2018.

- Chế tạo phụ tùng ngành than: đạt 320 tấn/KH 500 tấn, bằng 64% KH 
năm; nguyên nhân khả năng cạnh tranh của Công ty còn thấp dẫn đến việc tiêu 
thụ sản phẩm đạt thấp (các loại răng gầu máy xúc không còn cạnh tranh được 
với các đơn vị ngoài TKV);

- Phục hồi phụ tùng: đạt 617 tấn/KH 400 tấn, bằng 154% KH năm;
- về chế tạo phụ tùng cho ngành khác: đạt 951 tấn/kế hoạch năm 400 tấn, 

đạt 238% kế hoạch năm (Biểu phụ lục 01 đính kèm).
2.2.3. Lợi nhuận:
Công ty đạt 9,898 tỷ/8,4 tỷ đồng đạt 117,8% kế hoạch và Nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông năm 2018.
2.2.4. Lao động và tiền lương:
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Công ty đã thực hiện tinh giảm lao động để đảm bảo ổn định việc làm và 
nâng cao thu nhập cho người lao động. Lao động bình quân 882 người/định 
mức 936 người bằng 94%; Tiền lương bình quân đạt 8.891.000/KH 7.254.000 
đồng/người/tháng, đạt 122,6% kế hoạch và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
năm 2018. Năm 2018 Công ty tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, tinh giản biên chế 
lực lượng lao động trong danh sách. Cụ thể:

- Công tác định biên, Công ty đã đã kiện toàn, sắp xếp lại mô hĩnh tố 
chức từ 09 phòng, 08 phân xưởng, 01 chi nhánh sang mô hình mới gồm 07 
phòng; 08 phân xưởng, 01 Chi nhánh; giảm số lượng lao động quản lý, lao động 
phục vụ, phụ trợ là 19 người và thực hiện giao khoán chi phí đối với bộ phận 
Nhà ăn công nghiệp từ Tháng 6/2018.

- Công tác xã hội hóa: đã thuê Công ty TNHH bảo vệ Hồng Hà thực hiện 
dịch vụ bảo vệ vòng ngoài, đảm bảo tốt về an ninh, an toàn tài sản trong Công
ty-

- Áp dụng các hình thức vận động, chuyển đổi nghề nghiệp, miễn nhiệm 
các chức danh cán bộ dôi dư (cấp phó trưởng phòng), từng bước tinh giản lao 
động gián tiếp, phục vụ, phụ trợ, đồng thời thực hiện đào tạo lại để nâng cao 
năng lực của cán bộ, công nhân, người lao động để phù họp với sự thay đối.

m . ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÁC MẬT CÔNG TÁC
3.1. Công tác thị trường, tìm kiếm việc làm
Trong năm Công ty đã đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, do có 

nguồn công việc gối đầu từ năm 2017 chuyển sang nên từ những tháng đầu năm 
việc làm đáp ứng nhu cầu việc làm ở mức cao cho toàn thể người lao động;

- về cơ bản, đã duy trì thị trường về những sản phẩm thế mạnh của Công 
ty đã được Tập đoàn TKV phân công thị trường trong Hợp đồng phối hợp kinh 
doanh như sửa chữa thiết bị mỏ, sản xuất vì chống lò,...;

- Đấu thầu được việc chế tạo các thiết bị cho dự án nhà máy Cán thép 
Hòa Phát (khối lượng trên 600 tấn); Sửa chữa các thiết bị ngoài kế hoạch phối 
hợp kinh doanh với các đơn vị trong TKV;

- Công ty đã tập trung vào phát triển ổn định sản phẩm chủ lực là cán 
thép vì lò đồng bộ 3 loại sản phẩm chính, tạo ra sản phẩm chủ lực cho Công ty.

Tuy nhiên, công tác thị trường, tìm kiếm việc làm cũng còn không ít hạn 
chế: (i) thị phần cột chống, giá khung đã có chuyển biến tốt song chưa đạt yêu 
cầu đề ra; (ii) nguy cơ giảm thị phần sửa chữa thiết bị, sản phẩm đúc; (iii) chưa 
có thêm công trình dự án lớn để tạo cân đối việc làm trung hạn như các năm 
trước,... W.

3.2. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất, tiêu thụ sản phẩm
Công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, 

quyết liệt, từ đó đã thực hiện tốt tiến độ, chất lượng sản xuất và tiêu thụ các sản 
phẩm trọng tâm: vì chổng lò, cán thép lò, sửa chữa thiết bị,... w
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Trong quá trình điều hành đã thục hiện kiểm điểm, đánh giá cụ thể và 
giải quyết các công việc chậm trễ, tồn đọng, nâng cao hiệu quả họp giao ban 
điều hành sản xuất, tạo sự chuyển biến tích cực trong điều hành.

Tuy nhiên, kết quả công tác chỉ đạo điều hành một số hạn chế:
- Tiến độ sửa chữa một số thiết bị mỏ bị chậm, làm  tăng chi phí đi lại, chi 

phí vận chuyển, nâng tải, làm giảm hiệu quả và gây ra nguy cơ giảm thị phần 
khâu sửa chữa thiết bị mỏ.

- Công tác điều hành, phối họp công việc nội bộ có lúc còn chưa đồng bộ, 
đã có những giải pháp quyết liệt nhưng hiệu quả đạt được chưa cao.

- Tiến độ thanh quyết toán Dự án Vàng Danh 2 còn chậm so với yêu cầu.
3.3. Công tác quản lỷ chất lượng sản phẩm
- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ vật tư đầu vào, kiểm soát quá trình 

sản xuất và chất lượng sản phẩm xuất xưởng.
- Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ định kỳ, đánh giá theo Chương trình 

của Quacert về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.
Tuy nhiên công tác chất lượng còn có những hạn chế: Việc thực hiện 

giám sát chuyển bước nguyên công chưa thực sự chặt chẽ; vẫn để xảy ra các 
sản phẩm “lọt lưới sau tổng kiểm”, đặc biệt là chất lượng sản phẩm đúc không 
ổn định, mất thị trường, làm ảnh hưởng đến uy tín của Công ty.

3.4. Công tác kỹ thuật và chế tạo sản phẩm mới
- Công tác thiết kế và kỹ thuật đã tập trung lập các biện pháp thi công, an 

toàn cho các công trình sửa chữa, chế tạo thiết bị bao gồm cả công tác phê duyệt 
đăng kiếm bản vẽ.

- Xây dựng và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm đúc, 
áp dụng công nghệ khuôn/mẫu kim loại đối với sản phẩm hàng loạt (thanh ghi 
thiêu kết...); thực hiện các giải pháp kỹ thuật để nâng cao chất lượng làm khuôn, 
sấy khuôn.

- Đối với các thiết bị thuộc dây chuyền cán thép đã được Công ty chỉ đạo 
quyết liệt, đang tiếp tục thực hiện các Giải pháp tổng họp nâng cao hiệu quả sản 
xuất để phát huy tối đa năng lực Dây chuyền cán thép vì lò, u  , I, L đặc chủng 
phục vụ khai thác hầm lò (theo Quyết định số 1788/QĐ-VMC ngày 15/6/2017 
của Giám đốc Công ty), tập trung giải quyết đảm bảo chất lượng, ổn định sản 
phấm thép cán SVP27, SVP22, SVP17. Đã hoàn thành thiết kế và cán thép 
SVP33 thành công vào cuối tháng 6 năm 2018.

- Tăng cường Hệ thống quản lý chất lượng thông qua việc Công ty 
chuyển đổi thành công từ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 
9001: 2008 sang ISO 9001:2015, đã được đơn vị QUACERT cấp giấy chứng 
nhận. Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ định kỳ, đánh giá theo Chương trình 
của Quacert về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.
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- Công tác sáng kiến cải tiến và hợp lý hóa sản xuất: Trong năm 2018 xét 
đạt 81/98 sáng kiến được đăng ký, với tổng số tiền thưởng 128.700.000 đồng, 
vượt 06 sáng kiến so với kế hoạch. Trong đó có nhiều sáng kiến mang lại lợi ích 
kinh tế cao và tạo ra sự hăng hái trong thi đua lao động sáng tạo.

Tuy nhiên, công tác kỹ thuật công nghệ vẫn còn một sổ hạn chế:
- Công tác sửa chữa tuy đã có nhiều cố gắng song vẫn còn yếu (chưa làm 

chủ phần mềm) trong khâu hiệu chỉnh thiết bị sau sửa chữa.
- Việc thực hiện các quy trình công nghệ, phương án thi công đã được 

chú trọng, nhưng vẫn còn có chỗ, có nơi làm chưa đúng quy trình ảnh hưởng 
đến chất lượng sản phẩm.

3.5. Công tác đầu tư xây dựng, thực hiện các dự án
Công ty đã thực hiện kế hoạch đầu tư theo đúng kế hoạch đã được HĐQT 

phê duyệt và Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Tập đoàn Công nghiệp 
Than -  Khoáng sản Việt Nam. Cụ thể như sau:

- Giá trị thực hiện năm 2018 đạt: 17.388 triệu đồng/ 19.901 triệu đồng đạt 
87% kế hoạch điều chỉnh năm, trong đó:

+ Chi phí xây lắp: 2.788/2.810 triệu đồng đạt 99% kế hoạch điều chỉnh
năm;

+ Chi phí thiết bị: 14.431/16.131 triệu đồng đạt 89% kế hoạch điều chỉnh
năm;

- Chi phí khác: 169/960 triệu đồng đạt 18% kế hoạch điều chỉnh năm;
- Tổng số các hạng mục đầu tư theo kế hoạch đã thực hiện đạt 100%.
Trong quá trình triển khai thực hiện, Công ty luôn bám sát nội dung yêu

cầu quy định trong các văn bản hướng dẫn luật đầu tư, luật đấu thầu,...và các dự 
án đầu tư của Công ty đảm bảo đúng mục đích, được đưa vào sử dụng khai thác, 
đáp ứng nhu cầu mở rộng phát triển sản xuất của Công ty, đáp ứng nhu cầu thị 
trường trong và ngoài ngành.

3.6. Công tác vật tư, kho tàng
Công tác vật tư năm 2018 đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu phục vụ sản 

xuất. Công tác cấp phát vật tư đảm bảo đúng thủ tục, nguyên tắc theo quy định.
* Kết quả giá trị nhập - xuất vật tư tồn kho năm 2018:

ĐVT: tỷ đồng

Tên vật tư, hàng hóa
------------------n----------V-----------------

npA -»ATôn đâu 
(31/12/2017) Nhập kho Xuất kho Dự kiến tồn 

(31/12/2018)
Tống số 35,330 1.216,982 1.203,622 48,689
Vật liêu: 35,140 1.173,082 1.159,657 48,565
- Phôi thép 0 914,329 914,329 0
- Thép chống lò (nhập mua) 0 55,412 44,775 10,637
- Thép làm cột chống 2,699 8,009 9,464 1,244
- Vật tư, phụ tùng khác 21,735 181,457 181,859 21,333
- Vật tư, sắt thép phế liệu 10,706 13,875 9,230 15,351
Nhiên liều-------------(________________________ _ 0,190 43,900 43,965 0,124

775ụỗị
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Giá trị tồn kho vật tư cuối năm 2018 tăng hon so với cuối năm 2017 là 
15,476 tỷ đồng, tuy nhiên trong tổng số tồn kho có giá trị tồn thép chống lò để 
gối đầu cho 2019 do phải sửa chữa dây chuyền cán (11,693 tỷ đồng). Tỷ lệ Tồn 
kho so với Tổng xuất kho sử dụng trong năm là 4,2%; tỷ lệ tồn kho so với Tống 
giá trị vật liệu xuất kho sử dụng trong kỳ là 4,4 % (theo quy định của Tập đoàn 
TKV là 5%).

3.7. Công tác cơ điện và quản lỷ thiết bị
Công ty đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý vận hành, sửa 

chữa thiết bị cơ điện, đảm bảo duy trì năng lực thiết bị, đảm bảo số lượng huy 
động thiết bị phục vụ sản xuất đáp ứng cho các chương trình sản xuất trọng tâm 
và trọng điểm của Công ty (thiết bị thuộc dây chuyền cán thép, thiết bị gia công 
vì lò, thiết bị công đoạn cột chống thủy lực, thiết bị gia công kết cấu, thiết bị 
Đúc...); Hoàn thành đăng kiểm toàn bộ thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt theo quy 
định.

Công tác quản lý vận hành sửa chữa các thiết bị áp lực, thiết bị nâng tải, 
thiết bị đúc và vận tải cũng được duy trì thường xuyên liên tục; 100% các thiết 
bị nâng tải, vận tải và thiết bị áp lực được đưa vào kế hoạch kiếm tra, kiếm định 
và cấp phép theo đúng quy định; Các thiết bị nâng vận tải, thiết bị áp lực được 
định kỳ bảo dưỡng sửa chữa theo đúng kế hoạch đảm bảo phục vụ an toàn cho 
sản xuất.

Trong công tác quản lý cung cấp và sử dụng năng lượng: đã đán ứng cho 
nhu cầu sản xuất đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Định kỳ, Công ty tiến hành bảo 
dưỡng kiểm tra các thiết bị cung cấp điện theo đúng kế hoạch, theo dõi chặt chẽ 
khâu tiêu thụ điện năng, tận dụng tối đa nguồn nước mưa, giếng khoan và nước 
tuần hoàn, hạn chế mua ngoài nhằm tiết kiệm chi phí.

3.8. Công tác quản lý định mức, lao động, tiền lương
a) Công tác định mức
Tiếp tục rà soát sâu hơn, cụ thể hơn để điều chỉnh định mức phù họp với 

điều kiện sản xuất và các quy định thay đổi mức tiền lương của TKV và Nhà 
nước. Hoàn thành xây dựng kịp thời định mức cho các mặt hàng mới đáp ứng 
tiến độ sản xuất.

b) Công tác quản lỷ lao động
- Thực hiện việc bố trí lao động, điều chuyển bổ sung lao động linh hoạt 

kịp thời theo yêu cầu của sản xuất.
- Công tác kiểm tra thống kê, báo cáo lao động được cập nhật hàng ngày 

tại hiện trường sản xuất các đơn vị.
- Công tác tái cơ cấu, đổi mới quản trị nội bộ: Thực hiện chỉ đạo và 

hướng dẫn của TKV, năm 2018 Công ty tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, tinh giản 
biên chế lực lượng lao động trong danh sách.

+ về số liệu cụ thể (không tính lao động thời vụ):
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TT D anh m ục

L ao động  
đầu năm  

2018
(N gưòi)

L ao động đến cuối năm  
2018 (N gư òi)

Lao động  
tăng, giảm  
trong năm  

2018  
(N guửi)

G hi chú
Số lượng Tỷ lệ (%)

1 2 3 4 5 6-4-3 7

1 Lao động quản lý 140 135 16,9 -05
2 Lao độns phục vụ, phụ trợ 99 85 1 0 , 6 -14
3 L a o  đ ộ n g  c ô n g  n g h ệ 572 581 72,5 9

5FTP /VTông: 811 801 100 -10
------------------------------------------------- V1--------------------------- -̂------------ ---
c) Công tác quản lý, điêu hành quỹ tiên lucmg
Công ty đã quản lý tiền lương đúng theo quy chế quy định đảm bảo tái 

sản xuất và nâng cao đời sống vật chất cho người lao động (NLĐ), kích thích 
NLĐ nâng cao năng suất lao động. Việc trả lương đảm bảo được sự công bằng 
hợp lý giữa những NLĐ công khai minh bạch, quán triệt trên nguyên tắc phân 
phối theo lao động, làm việc gì, giữ chức vụ gì thì ừả lương theo công việc và 
chức vụ đó.

- Lao động bình quân trong danh sách đạt 882 người/936 lao động định 
mức bằng 94,23% Kế hoạch;

- Tổng quỹ lương ước đạt 94,105 tỷ đồng/81,48 tỷ đồng bằng 115,5% Kế 
hoạch; tiền lương bình quân của người lao động năm 2018 theo đơn giá kế 
hoạch đạt 8,89 triệu đồng/người/tháng, đạt 122,7 % kế hoạch năm 2018. Bên 
cạnh đó, Công ty xây dựng cơ chế khuyến khích trả lương cho các thợ đâu 
ngành (chuyến gia) là 5 triệu đồng/tháng ngoài tiền lương sản phẩm, thợ đạt 
danh hiệu bàn tay vàng khuyến khích số tiền bằng 01 tháng lương cơ bản ngoài 
tiền lương sản phẩm;

* Thực hiện chế độ chính sách với người lao động
- Nộp BHXH và quyết toán với cơ quan BHXH cấp trên kịp thời, chính 

xác theo đúng quy định. Thực hiện giải quyết đầy đủ các chế độ hưu trí, ốm 
đau, thai sản, điều dưỡng, bồi dưỡng độc hại, bồi dưỡng ca 3 cho các đối tượng 
theo đúng quy định của BHXH và quy định của Công ty.

- Bên cạnh các giải pháp tăng cường cải thiện điều kiện làm việc. Công ty 
tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức và chăm sóc sức khỏe cho người lao 
động, tuyên truyền để nắm rõ tác hại về bệnh nghề nghiệp, cách nhận biết 
phòng tránh bệnh nghề nghiệp, nâng cao ý thức để bảo vệ mình tốt hơn. Công ty 
đã phối họp với Bệnh viện Than - Khoáng sản tổ chức khám bệnh định kỳ, kiểm 
tra sức khỏe cho CB, CN, NLĐ. Qua đó đã nắm bắt, phân loại sức khỏe cho 
người lao động, lấy đó làm cơ sở phân công bố trí công việc phù họp.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca, bảo đảm tuyệt 
đối ATVSTP; tăng cường các biện pháp đảm bảo sức khỏe cho người lao động 
làm việc tại công trường trong thời tiết nắng nóng.

3.9. Công tác tài chính kế toán
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Ngay từ đầu năm, Công ty đã xây dựng kế hoạch tài chính đế đảm bảo 
cho việc thực hiện kế hoạch phối họp kinh doanh và đầu tư phát triển sản xuất. 
Tuy nhiên trong năm còn một số đon vị có số dư nợ phải thu lớn, kéo dài làm 
ảnh hưởng tới tình hình tài chính của Công ty.

Tình hình tài chính 
* Vay ngắn hạn
Số dư vay ngắn hạn ngày 01/01/2018: 201 tỷ đồng 
Vay trong năm: 466 tỷ đồng
Trả trong năm: 472 tỷ đồng
Số dư vay ngắn hạn ngày 31/12/2018: 176 tỷ đồng; giảm 25 tỷ đồng so 

với đầu năm.
Tương ứng với số tiền vay ngắn hạn 466 tỷ đồng, số lãi vay phải trả là

11.5 tỷ đồng giảm 0,49 tỷ đồng so với năm 2017.
* Vay dài hạn
Số dư ngày 01/01/2018: 35,0 tỷ đồng
Vay trong năm: 11,98 tỷ đồng
Trả trong năm: 28,16 tỷ đồng
Số dư ngày 31/12/2018: 18,07 tỷ đồng; giảm 16,93 tỷ đồng

so với đầu năm, trong đó dư vay của Dự án cán thép là 28,5 tỷ đồng (vay của 
Ngân hàng CP TM Sai Gòn -  Ha Nội).

* Tình hình thanh toán nợ phải thu
Năm 2018, công tác thu công nợ được cải thiện tốt hơn năm 2017. số tiền 

thu hồi công nợ được 1.628,4 tỷ đồng/1615,8 tỷ đồng nợ phải thu.
Số dư phải thu khách hàng ngày 01/01/2018: 303,2 tỷ đồng.
Số dư phải thu khách hàng ngày 31/12/2018: 295,5 tỷ đồng, giảm 7,7 tỷ 

đồng so với đầu năm.
Các khách hàng có số dư nợ lớn: Công ty CP Cơ khí mỏ và Đóng tàu -  

TKV: 72,2 tỷ đồng, Công ty Xây lắp mỏ TKV: 48,9 tỷ đồng.
* Nợ phải thu khó đòi: Các khoản nợ dây dưa như khoản nợ của dự án 

nhiệt điện Sơn Động không thay đổi do các nhà thầu vẫn chưa quyết toán xong 
với tổng thầu HPE Trung Quốc với số tiền: 10,5 tỷ đồng, số nợ này đã được 
Công ty trích lập dự phòng phải thu khó đòi.

* Tình hình thanh toán nự phải trả:
Số dư phải trả người bán ngày 01/1/2018:
Tổng tiền mua vật tư, hàng hóa trong năm:
Tổng tiền trả người bán trong năm:
Số dư phải trả người bán ngày 31/12/2018:

2.5 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó nợ Tổng Công ty Khoáng sản TKV: 130,8 
tỷ đồng, Công ty CP Khai khoáng Miền núi: 42,4 tỷ đ ồ n g ^ ^ _ ^

308,2 tỷ đồng 
1.411,5 tỷ đồng 
1.409,0 tỷ đồng 

310,7 tỷ đồng; tăng

9



* Tình hình thực hiện nghĩa vụ vói Nhà nước, thanh toán tiền lương 
cho CBCNV:

Năm 2018 Công ty nộp ngân sách Nhà nước đúng thời hạn, đủ về số 
lượng tổng số tiền: 23,65 tỷ đồng, trong đó:

- Thuế đất:
- Thuế Giá trị Gia tăng:
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp:
- Thuế Thu nhập cá nhân:
- Thuế khác:

2,02 tỷ đồng; 
18,63 tỷ đồng; 

1,99 tỷ đồng; 
0,61 tỷ đồng; 
0,4 tỷ đồng;

Thu xếp thanh toán tiền lương hàng tháng, chi các khoản thưởng, phân 
phối lại tiền lương theo đúng thời hạn quy định Công ty với số tiền: 89,9 tỷ 
đồng.

* Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Các chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Ghi chú

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:
(TS ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn) 0,80 0,78

+ Hệ số thanh toán nhanh:
0,56 0,57[(TS ngắn hạn -  HTK)/Tổng nợ ngắn hạn]

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
+ Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,91 0,9
+ Nợ phải trả/von chủ sở hữu 9,52 9,43
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
- Vòng quay hàng tồn kho:
+ Giá vốn hàng bán/Hàna tồn kho bình quân 7,99 7,01
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sàn 1,71 2,41
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 0,006 0,005
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/von chủ sở hữu 0,11 0,13
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0,011 0,013
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh

0,70 0,65doanh/Doanh thu thuần
3.10. Công tác an ninh, an toàn, quân sự quốc phòng; Công tác phòng 

chống mưa bão, bảo vệ môi trường
* Công tác AT-VSLĐ-PCCN
Ngay từ đầu năm Công ty xây dựng Kế hoạch AT-VSLĐ năm 2018 gồm 

5 nội dung với tổng giá trị là 5.487,729 triệu đồng; kết quả thực hiện kế hoạch 
AT-VSLĐ năm 2018: 7,13 tỷ/5,48 tỷ đồng tương ứng đạt 129,99 % kế hoạch 
năm; Thành lập và kiện toàn các Hội đồng: Thành lập Hội đồng An toàn, vệ
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sinh lao động năm 2018.
Ban hành các Quy đinh: Quy định trách nhiệm quản lý AT-VSLĐ, 

BVMT trong Công ty c ổ  phần Chế tạo máy — VINACOMIN; Quy định khuyến 
khích tiền lương về việc thực hiện công tác AT-VSLĐ năm 2018.

Tổ chức huấn luyện an toàn định kỳ cho toàn bộ công nhân tham gia sản 
xuất ở các đơn vị đạt 100%; phối hợp với các đơn vị có chức năng tổ chức các 
lóp huấn luyện, cấp thẻ an toàn cho 241 người lao động làm nghề có yêu cầu 
nghiêm ngặt về AT-VSLĐ (nhóm 3); 21 An toàn vệ sinh viên (nhóm 6); cấp 
chứng nhận huấn luyện ATLĐ, VSLĐ cho 56 người là cán bộ quản lý (nhóm 
1); huấn luyện an toàn hóa chất cho 36 cán bộ, công nhân, người lao động trong 
Công ty làm các nghề có liên quan đến hóa chất; Phối họp với các đơn vị trong 
TKV tổ chức huấn luyện an toàn cho 396 công nhân tham gia sửa chữa thiết bị 
ngoài Công ty; tổ chức huấn luyện AT-VSLĐ cho 208 sinh viên đến thực tập và 
người lao động của các nhà thầu thi công các công trình trong Công ty.

Năm 2018, Công ty không xảy ra TNLĐ nghiêm trọng, không xảy ra sự 
cố thiết bị loại I, loại II. Tuy nhiên, vẫn còn để xảy ra 04 vụ tai nạn lao động 
nhẹ chủ yếu do chủ quan của người lao động như trượt ngã, va đập, chập điện 
khi đấu nối,... các vụ việc đều được tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân.

* Công tác an ninh trật tự và an toàn tài sản
- Trong năm 2018, Công ty thực hiện xã hội hóa thuê dịch vụ bảo vệ, 

phối họp cùng với lực lượng bảo vệ của Công ty thực hiện tốt: các kế hoạch bảo 
vệ an ninh trật tự, an toàn tài sản và sẵn sàng trực chiến đấu trong các ngày Lễ, 
Tết và các kế hoạch trực SSCĐ theo yêu cầu của Ban CHQS thành phố cẩm  
Phả; thực hiện việc giám sát xuất, nhập vật tư, hàng hóa ra vào Công ty đảm 
bảo an ninh, an toàn tài sản trong Công ty, công trường và trên địa bàn.

- Việc phòng chống gian lận thương mại được đặc biệt quan tâm qua việc 
hiệu chỉnh ban hành các quy định, quy chế về việc mua bán, thương mại, pháp 
chế, thanh kiểm tra (Quyết định số 3524/QĐ-VMC về phân công nhiệm vụ Hội 
đồng giá, Quyết định số 2630&3030/QĐ-VMC về thành lập Hội đồng xử lý nợ 
và phân công nhiệm vụ, Quyết định số 2420/QĐ-VMC về quy định kiểm soát 
vật tư, hàng hóa, Quyết định số 2884/QĐ-VMC về cán bộ thanh tra,...), trong 
năm 2018 không có hiện tượng gian lận thương mại.

- Thành lập Hội đồng tự quản và Ban tự quản các đơn vị trong Công ty. 
Phối họp với Công an phường, các khu dân phố tăng cường công tác tuần tra 
giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Công ty quản lý.

- Duy trì công tác tiếp dân theo quy định; các ý kiến, kiến nghị của 
CB,CN, NLĐ được giải quyết kịp thời nên không có đơn thư kiếu nại tố cáo.

* Công tác Quân sự quốc phòng
Cử cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Tự vệ, DBĐV tham gia đầy đủ các đợt tập 

huấn, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng do Tập đoàn, Ban CHQS



thành phố triệu tập. Tổ chức huấn luyện lực lượng DBĐV tham gia lễ ra quân 
huấn luyện do thành phố cẩm Phả tổ chức.

* Công tác Phòng chổng mưa bão — Bảo vệ môi trườìĩg
Ngay từ đầu năm, Công ty đã xây dựng Ke hoạch chi phí phòng chống 

mưa bão (PCMB) với tổng giá trị: 1.566 triệu đồng; thành lập Ban chỉ đạo 
PCTT-TKCN năm 2018 và xây dựng phưong án PCTT-TKCN năm 2018, nạo 
vét, khai thông các hố lắng và hệ thống thoát nước trong Công ty; tổ chức theo 
dõi diễn biến của con bão, triển khai các biện pháp phòng ngừa, bố trí lực 
lượng, phương tiện, dụng cụ ứng trực sẵn sàng 24/24h để giải quyết nhanh 
chóng và kịp thời các sự cố do mưa bão gây ra.

Công tác Môi trường: Công ty đã thực hiện đúng các quy định pháp luật 
BVMT. Ngay từ đầu năm, Công ty đã xây dựng kế hoạch chi phí BVMT 
thường xuyên năm 2018 với tổng giá trị: 2.275 triệu đồng, kết quả thực hiện 
năm 2018 với tổng giá trị: 1.853,67 triệu đồng, đạt 82,2% kế hoạch năm; Công 
tác phân loại, thu gom chất thải trong Công ty được thực hiện nghiêm túc, các 
chất thải được phân loại, thu gom đưa về kho chứa và thuê đơn vị bên ngoài có 
chức năng vận chuyển và xử lý để xử lý; phối họp với Trung tâm Quan trắc Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh tiến hành quan trắc đối với nước thải 
sinh hoạt và nước thải công nghiệp 1 lần/quý, kết quả quan trắc cho thấy hiện 
trạng môi trường của Công ty vẫn nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN, 
không có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

3.11. Công tác quản trị, tiết kiệm chi ph í
Triển khai việc thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí theo Nghị quyết số 20-NQ/ĐU ngày 10/4/2017 của Đảng ủy Tập đoàn, Chỉ 
thị số 123/CT-TKV ngày 13/6/2017 Tổng Giám đốc Tập đoàn về chương trình 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017-2020, Công ty đã ban hành 
Quyết định số 204/QĐ-VMC ngày 24/01/2018 về các giải pháp chi đạo điều 
hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và Quyết định số 
348/QĐ-VMC ngày 29/01/2018 về việc ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện 
các biện pháp tiết kiệm chi phí năm 2018 để giao nhiệm vụ kèm theo các chỉ 
tiêu tiết kiệm cụ thể đến tất cả các Phòng, Phân xưởng trong toàn Công ty. Từ 
đó, công tác quản trị chi phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được kiện 
toàn, triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, đến tất cả các đơn vị trực thuộc 
và đến các tổ đội sản xuất, người lao động.

Mặc dù trong năm 2018 có sự biến động tăng về giá cả vật tư sắt thép, 
xăng dầu, vật liệu đúc song Công ty vẫn đảm bảo hiệu quả sản xuất: lợi nhuận 
đạt 9,898 tỷ đồng là do các biện pháp tiết kiệm chi phí góp phần tăng lợi nhuận 
trong năm 2018.
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Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn nhiều chỉ tiêu của các Phân 
xưởng chưa đạt được kế hoạch do Công ty giao, chưa phát huy được nhiều sáng 
kiến cải tiến để họp lý hóa sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí.

3.12. Các công tác khác
Phong trào văn hoá - thể thao của Công ty tiếp tục được duy trì. Công tác 

thi đua tuyên truyền luôn được quan tâm, hoạt động thi đua tuyên truyền luôn 
bám sát hoạt động SXKD của Công ty, kịp thời có tin bài trên đài truyền thanh và 
các phương tiện thông tin khác cho các ngày lễ lớn của đất nước.

Đặc biệt Công ty đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập 
Công ty CP Chế tạo máy - VINACOMIN (23/7/1968-23/7/2018) được tổ chức 
trang trọng, xúc động, có sức lan tỏa lớn đến các thế hệ CN, CB, NLĐ đã và 
đang công tác tại Công ty, góp phần quảng bá hình ảnh tốt đẹp, nâng cao uy tín 
của Công ty với các đối, với chính quyền và nhân dân địa phương.

Công ty tổ chức kỷ niệm 82 năm ngày Truyền thống Công nhân vùng Mỏ - 
Truyền thống ngành Than, tôn vinh 2 Phân xưởng, 22 tổ đội về trước kế hoạch, 
62 công nhân có bàn tay vàng, 12 kỹ sư giỏi.

Ngoài ra, trong năm 2018 Công ty đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, thể thao, chào mừng các ngày lễ lớn, tham gia Hội diễn của Tập đoàn 
TKY và đã đạt giải. Đã tổ chức các giải nội bộ (Giải cầu lông, Giải Bóng đá), tổ 
chức các trận giao hữu bóng đá, thể thao; Tham gia các giải thi đấu thể thao của 
Tập đoàn TKV và của địa phương. Các hoạt động văn hóa, thể thao đã góp phần 
làm phong phú đời sống vật chất, tinh thần và gắn bó, đoàn kết người lao động 
tạo không khí vui tươi phấn khởi, động viên CBCN, NLĐ hoàn thành nhiệm vụ 
kế hoạch hàng năm.

IV. ĐANH GIÁ CHUNG
Công ty đã thực hiện toàn diện, thắng lợi các mặt sản xuất, công tác theo 

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018:
- về chỉ tiêu doanh thu đạt 1.485/1.130 tỷ đồng, bằng 131% KH.
- Các chỉ tiêu khác: Lợi nhuận đạt 9,898/8,4 tỷ đồng, bằng 118% KH; Nộp 

ngân sách nhà nước theo quy định với giá trị 21,3 tỷ đồng; Tiền lương bình quân 
đạt 8.891.000/KH 7.254.000 đong/ngươi/tháng, đạt 122,6%.

- Thực hiện tốt công tác An toàn - VSLĐ, PCCN và bảo vệ môi trường 
với mục tiêu “ An toàn - Đối mói - Phát triển”; Đẩy mạnh các hoạt động 
VHTT trong CNVC - LĐ tạo khí thế thi đua sôi nổi, không ngừng nâng cao đời 
sống văn hoá tinh thần cho NLĐ.

* Kết quả thực hiện cả năm đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, ổn định 
việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân thực tế đạt 8,89 triệu 
đồng/người/tháng. Công ty cũng triển khai toàn diện các mặt sản xuất, công tác, 
không ngừng cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập cho người lao động.
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* Tuy nhiên, trong việc tổ chức điều hành SXKD còn có những hạn chế, 
đòi hỏi Công ty phải tiếp tục có những giải pháp, phương án khắc phục để phấn 
đấu hoàn thành kế hoạch của năm 2019.

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM v ụ  NĂM 2019

I. CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM v ụ  CHỦ YÉU
1.1. Muc tiêu
Mục tiêu điều hành là: Tạo việc làm ổn định để đảm bảo hoàn thành các 

chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu; không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; 
tiếp tục hoàn thiện tái cơ cấu tổ chức và lao động; hoàn thiện tổ chức, cơ chế 
quản lý, tinh giản lao động để tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí, nâng 
cao sức cạnh tranh của sản phẩm; đảm bảo tăng trưởng họp lý, hiệu quả, bền 
vững; cải thiện tiền lương, điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động, 
đặc biệt là đội ngũ lao động cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý giỏi, công nhân 
lành nghề.

Mục tiêu chung là: AN TOÀN -  ĐỔI MỚI -  PHÁT TRIỂN.
1.2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Ghi chú
1 Doanh thu Tr.đ 1.285.000
2 Giá trị sản xuất Tr.đ 413.200
3 Lao động định mức Người 860
4 Tổng quỹ tiền lương Tr.đ 78.778
5 Thu nhập bình quân người/tháng Tr.đ/ng/th 7,634
6 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 9.000
7 Cổ tức % 9
8 Giá trị các dự án đầu tư Tr.đ 29.966

II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YÉUTHựC HIỆN KHSXKD NĂM 2019
2.1. Nhóm giải pháp phát triển thị trường
Ổn định và giữ vững thị trường truyền thống trong TKV, phát triển các 

thị trường khác trong và ngoài TKV. Thực hiện các giải pháp tổng họp phát 
triển thị trường (kỹ thuật, chất lượng, quản lý, quảng bá thương hiệu,...w ), 
trong đó tập trung đổi mới cơ chế tìm kiếm việc làm, cơ chế bảo hành sau bán 
hàng, cơ chế chăm sóc khách hàng

Đối với thị trường truyền thống trong TKV:
- Các đơn vị khai thác lộ thiên, sàng tuyển, chế biến than: Duy trì việc 

chế tạo chế tạo phụ tùng, thiết bị, thực hiện tốt kế hoạch PHKD trong việc sửa 
chữa TĐT thiết bị cho các đơn vị ngành T h a n ^ j^ -—'
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- Các mỏ khai thác than hầm lò: Giữ vững và tăng sản lượng, số lượng, 
chủng loại các sản phẩm phục vụ khai thác hầm lò. Tích cực tham gia các dự án 
đào lò và khai thác than trong lò.

Thị trường khác trong và ngoài TKV:
- Nghiên cứu tham gia sâu các dự án, công trình và cung cấp hàng hóa 

cho nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện thép Cao Bằng, khu vực Lào Cai, khu 
vực Tây Nguyên. Đồng thời tăng cường họp tác, liên kết, liên danh với các Viện 
khoa học để đấu thầu các dự án lớn của Tập đoàn, kể cả hình thức đấu thầu 
EPC, trong đó chú trọng về việc liên danh liên kết chế tạo thiết bị cho các nhà 
máy tuyển quặng khoáng sản như Bô - xit, sắt, than, đồng..w.

- Phát triển các thị trường ngoài TKV, đặc biệt trong các lĩnh vực sản 
xuất thép, điện, xi măng, chế biến khoáng sản, ...: Giữ vững ổn định các thị 
trường hiện có, các sản phẩm mà trước đây Công ty đã từng sản xuất, đồng thời 
tăng cường công tác tiếp thị mở rộng thị trường, tập trung hoàn thành Công 
trình chế tạo thiết bị cho Dự án thép Hòa Phát Dung Quất; Xây dựng các cơ 
chế, chính sách linh hoạt theo yêu cầu cùa thị trường, đào tạo đội ngũ CBCNV 
chuyên sâu về công tác đấu thầu, quản lý dự án để tăng cường công tác tìm 
kiếm việc làm... w .

2.2. Nhóm giải pháp về kỹ thuật, công nghệ
Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý kỹ thuật, công nghệ; Đổi mới, 

hiện đại hóa công nghệ theo hướng nâng cao trình độ tự động hóa, tin học hóa 
và đảm bảo môi trường; Nghiên cứu chế tạo các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu 
thị trường, phù họp với quy mô, tính chất sản xuất của Công ty. Một số giải 
pháp cụ thể:

- Công tác nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sản phẩm mới:
+ Tăng cường việc áp dụng các phần mềm trong tính toán, thiết kế và có 

chưong trình đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, khả năng sử dụng các 
phần mềm tính toán, thiết kế hiện đại đối với đội ngũ kỹ sư kỹ thuật trong Công 
ty nhằm nâng cao chất lượng, tốc độ thiết kế.

+ Nghiên cứu, chế tạo phụ tùng, chế tạo thiết bị và sửa chữa thiết bị chế 
biến khoáng sản (tuyển, luyện,...) cho Công ty Gang thép Cao Bằng, Công ty 
luyện đồng Lào Cai thuộc Tổng Công ty Khoáng sản TKV, các ngành Điện, Xi 
măng, phân bón, hóa chất.. .Họp tác trong và ngoài nước chế tạo sản phẩm mới.

+ Tiếp tục thực hiện các nội dung trong Giải pháp tổng hợp nâng cao hiệu 
quả sản xuất dây chuyền cán thép để ổn định sản xuất và khai thác tối đa năng 
lực dây chuyền cán thép đáp ứng nhu cầu về số lượng, chủng loại thép chống lò 
của thị trường, sản xuất thành công thép SVP 33.

- Công tác quản lý chất lượng: Kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất và 
chất lượng sản phẩm xuất xưởng. Bổ sung đầy đủ các thiết bị phân tích, đo 
kiểm, thử nghiệm để kiểm soát chất lượng từ các yếu tố đầu vào và trong quá
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trình công nghệ sản xuất đến thành phẩm. Áp dụng toàn diện các nội dung của 
hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015,...w  trong quản lý chất lượng. 
Tăng cường xây dựng và đăng ký tiêu chuẩn cơ sở, đăng ký bảo hộ độc quyền 
sản phẩm.

- Đảm bảo năng lực thiết bị: thực hiện đúng các chế độ sửa chữa, bảo 
dưỡng thiết bi. Cải tạo hệ thống nhà xưởng; tiếp tục đầu tư thiết bị công nghệ 
mới thay thế thiết bị cũ đã lạc hậu theo kế hoạch đàu tư. Dự phòng vật tư, phụ 
tùng thiết yếu cho các dây chuyền, thiết bị trọng tâm (dây chuyền cán thép,..)

- Đảm bảo môi trường: Thực hiện nghiêm túc các qui định pháp luật 
BVMT, tiếp tục thực hiện các các biện pháp cải thiện môi trường lao động, môi 
trường cảnh quan trong Công ty. Quan tâm xử lý chất thải, khí thải, nước thải 
đạt các tiêu chuẩn, qui chuẩn về môi trường (nước thải sau mạ, khí thải và bụi 
tại Phân xưởng Cán, Phân xưởng Đúc,.. .w).

2.3. Nhỏm giải pháp về cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực
Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại tổ chức và nguồn nhân lực; sắp xếp, tinh gọn 

bộ máy tổ chức, cơ cấu lại lực lượng lao động và bố trí, sử dụng lao động một 
cách khoa học, họp lý:

- về mô hình tổ chức sản xuất: Giữ ổn định, phát huy hiệu quả sau quá 
trình sắp xếp.

- về sử dụng lao động:
+ Chủ động nghiên cứu, cải tiến quy trình sản xuất, tổ chức sản xuất và 

điều phối nhân lực họp lý, làm tốt công tác chuẩn bị sản xuất để tăng thời gian 
làm việc hữu ích trong ca của người lao động.

+ Thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, chấm dứt họp đồng lao động đối 
với các đối tượng vi phạm hoặc không đảm bảo chất lượng công tác, đồng thời 
khuyến khích, động viên, có chính sách phù họp đối với người lao động tích cực 
học tập, nâng cao trình độ và thực hiện tốt nhiệm vụ.

+ Chủ động linh hoạt trong công tác đào tạo, kèm cặp nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên và tay nghề cho CBCN; kèm cặp 
nghề 2 đối với những ngành nghề khó tuyển dụng và đảm bảo cân đối giữa các 
ngành nghề để bố trí công việc. Có cơ chế khuyến khích đối với lao động có 
trình độ cao.

- về cơ cấu lại lao động: Bố trí sử dụng lao động quản lý, phục vụ, phụ 
trợ theo định biên tại từng giai đoạn một cách linh hoạt kết họp với việc từng 
bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thực hiện tinh giản biên chế, tiếp 
tục cơ cấu lại lao động theo kế hoạch trong lộ trình 2019 -  2025;

- về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, 
nâng cao chất lượng, trinh độ, năng lực, ngoại ngữ và ý thức trách nhiệm của 
đội ngũ cán bộ, công nhân, người lao động trong Công ty.
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Đảm bảo đội ngũ lãnh đạo đủ về số lượng, chất lượng và đảm bảo sự 
kế thừa, liên tục trong toàn Công ty. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo quản lý cấp 
cao và cấp trung; quản lý nhân sự nội bộ trong toàn Công ty; Rà soát và bổ 
sung danh sách quy hoạch cán bộ các cấp,...; Đào tạo bố sung và phát triến 
nguồn nhân lực có năng lực, sẵn sàng cho một cơ cấu tổ chức mới trong 
tương lai.

2.4. Nhóm giải pháp về quản lý, điều hành
Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các cơ chế phối họp, chỉ đạo giữa các tổ 

chức HĐQT, Đảng ủy, Ban điều hành, Công đoàn Công ty nhằm xác định rõ vai 
trò, nhiệm vụ của từng tổ chức trong việc tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, phối họp tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ trong năm.

Tiếp tục siết chặt, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt quản lý; Xây 
dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành 
thực hiện kế hoạch năm 2019; Thực hiện có hiệu quả chương trình thực hành 
tiết kiệm, chống lãng ph í;...w ; Nâng cao chất lượng các cuộc họp và công tác 
sơ kết, tổng kết; Có biện pháp kiểm soát, đánh giá, nâng cao chất lượng công 
tác các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, điều hành thực hiện 
nhiệm vụ; Kiên trì thực hiện quản lý văn minh, tự giác theo tiêu chí 5S; Tiếp tục 
triển khai quyết liệt các nội dung trong chương trình Xanh - Sạch - Đẹp - Văn 
minh đã ban hành.

2.5. Chăm lo đòi sống vật chất, tinh thần đổi người lao động
Chủ động nắm bắt kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà 

nước, của Tập đoàn để xây dựng, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các Quy ché, quy 
định về tiền lương, tiền thưởng, các chế độ, chính sách đối với người lao động 
trong Công ty.

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ, 
giúp đỡ lẫn nhau, phấn đấu vì mục tiêu chung. Thực hiện các hình thức khen 
thưởng về vật chất và tinh thần; tạo môi trường làm việc an toàn, văn minh, xây 
dựng tác phong làm việc công nghiệp, hiện đại.

Phát động các phong trào thi đua, nâng cao đời sống tinh thần cho 
CBCNV; Đa dạng hóa các hình thức biểu dương khen thưởng để động viên, 
khuyến khích người lao động, thúc đẩy các mặt của sản xuất kinh doanh, 

m. Tổ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch 2019 được ĐHĐCĐ 

thường niên 2019 thông qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và HĐQT 
Công ty, các tổ chức, đơn vị trong Công ty cần tăng cường sự chỉ đạo của các 
cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn và các đoàn thể để chủ 
động xây dựng kế hoạch, giải pháp chi tiết triền khai thực hiện kế hoạch năm 
2019 nhằm phát huy tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy tiềm
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năng, thể mạnh và truyền thống Công ty, thực hiện thắng lợi và toàn diện kế 
hoạch năm 2019 với mục tiêu chung: ANTOÀN—ĐỔI MỚI—PHÁT TREEN.

Các tổ chức trong hệ thống chính trị cần đẩy mạnh công tác truyền thông, 
tuyên truyền, hướng dẫn, trao đổi đến người lao động để mọi người hiểu rõ, tạo 
sự đồng thuận, phối họp thực hiện đạt hiệu quả cao trong tất cả các mặt sản 
xuất, công tác./. Ầ sm '
Nơi nhân: THANH VTEN HĐQT

* r  X.

- Các cổ đông của Công ty (e-copy);
- HĐQT, ĐU (e-copy);
- BGĐ, BKS (e-copy);
- Website: chetaomay.com.vn (e-copy);
- Các đon vị, tổ chức ứong Công ty (e-copy);
- Lưu: Thu ký Công ty, VT.

^ k ạ m  Q /ííừ rìẢ  (̂ ỈÕ toẩn
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P h ụ  lụ c  1: BIẺU CHI TIÉT KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

TT Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch 
năm 2018

Thực hiện 
năm 2018

So sánh 
(%)

1 2 3 4 5 6=5/4
I Sản phẩm chủ yếu
1 Sửa chữa thiết bị xe máy 51 57 112

- Sửa chữa xe gạt D85A, D7R... xe 8 5 113
- Máy xúc EKG5A, EKG 4,6 máy 10 9 90
- Máy xúc thuỷ lực các loại máy 10 7 70
- Máy khoan xoay cầu CBIII máy 7 9 129
- Máy khoan các loại máy 1 1 100
- Sửa chữa thiết bị khác Máy 15 22 147

2 Chế tạo thiết bị
rm  ATan 1.600 1.833 115

a - Chế tạo thiết bị ngành than Tấn 700 545 78
+ Xe goong 3T Xe 160
+ Giá chông thủy lực Dàn 100 70 70
+ Cột chống thủy lực Cột 7.000 6.554 94
+ Chế tạo máy xúc VMC - 500 Máy 2 2 100

b - Chế tạoTB theo dự án trong TKV rn  ATân 500 337 67
c - Chế tạo thiết bị ngành khác rp  ATân 400 951 238
3 Sản xuất Ô xy - Ni tơ Tr.đồng 2.000 1.604 80
4 Chế tạo, phục hồi phụ tùng rFTP ATan 97.000 95.593 99

-  Chế tạo phụ tùng ngành than Tấn 500 320 64
-  Chế tạo vì lò Tấn 31.000 29.014 94
- Chế tạo phụ tùng ngành khác HP ATân 100 1.070 1070
-  Phục hồi phụ tùng ngành Than F-p ATan 400 617 154
-  Cán thép vì chống lò

rrp  ATan 65.000 64.572 9 9
5 XDCB tự làm và dịch vụ khác Tr.đồng 10.500 13.381 127

Sản xuất vật liệu xây dựng Tr.đồng 2.500 3.585 143
Kinh doanh vật tư thiết bị Tr.đồng 8.000 9.796 122

II Doanh thu Tr.đồng 1.130.000 1.485.314 131
1 Doanh thu sản xuất cơ khí Tr.đồng 1.117.000 1.469.827 132
2 Doanh thu s x  và dịch vụ khác Tr.đồng 12.500 14.985 120

Doanh thu XDCB tự' làm và SXVL Tr.đồng 2.500 3.585 143
Kinh doanh vật tư thiết bị Tr.đồng 8.000 9.796 122
Sản xuất Ô xy -  Ni tơ Tr.đồng 2.000 1.604 80

3 Doanh thu tài chính & khác Tr.đồng 500 502
III Giá vốn Tr.đồng 700.000 980.665 140

+ Giá vốn thép chống lò Tr.đồng 691.900 966.321 140
+ Giá vốn KD vật tư, thiết bị Tr.đồng 8.100 8.147 101

I V Giá trị sản xuất Tr.đồng 430.000 504.147 117
Sản xuất cơ khỉ Tr.đồng 425.100 497.309 117
Sản xuất, dịch vụ khác Tr.đồng 4.900 6.838 140

V Tổng chi phí sản xuất trong kỳ Tr.đồng 1.121.600 1.471.867 131
1 Chi phí trung gian Tr.đồng 1.005.514 1.337.085 133
2 Giá trị gia tăng (GDP) Tr.đồng 116.086 134.782 116

Khấu hao TSCĐ Tr.đồng 19.956 28.905 145
J t y r
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Tiền lương Tr.đồng 8 1 .4 8 2 9 4 .1 0 5 115

Trong đó: Quỹ lưonẹ Người quản lý Tr.đồng 1 .9 1 4 2 .0 7 3 108
Bảo hiểm xã hội, y tế, KP Công (toàn Tr.đồng 1 4 .6 4 8 1 1 .7 7 2 80
Kchuyầi CP dở dang và huy động tồn kho Tr.đồng 3 .5 4 9

V I L ợ i n h u ậ n  tr ư ớ c  th u ế T r .đ ồ n g 8.400 9.898 118
V II L a o  đ ộ n g , th u  n h ậ p

1 Lao động B/Q theo danh sách người 9 3 6 8 8 2 9 4
2 Tiền lưong B/Q lOOOđ/ng/th 7 .2 5 4 8 .891 123

V II I Cổ tứ c % 8 10 125
IX TI lực: IIIẸN Cl II H IT  GIAO KHOÁN

1 Giá thành kê hoạch CTKH 1 .1 2 1 .6 0 0 1 .4 7 1 .8 6 7 131
2 Giá thành kế hoạch điều chỉnh CTKHĐC 1 .3 2 0 .5 1 1 1 .4 7 1 .8 6 7 111

3
Xác định mwcstieets kiệm (+), bội 
chi (-) E

1 1 .041 9 8 9 8 -1 .1 4 3

4
Chi phia ngoài kế hoạch theo yếu 
tố khách quan

1.471 3 2 8

JSfif-
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P h ụ  lụ c  2: BIỂU CHI TIÉT CÁC CHỈ TIÊU KÉ HOẠCH SXKD NĂM 2019

STT Chỉ tiêu ĐVT KH2019 Ghi chú
1 2 3 7 8
I Sản phẩm chủ yếu
1 Sửa chữa thiết bị xe máy 51

- Sửa chữa xe gạt D85A, D7R... Máy 8
- Máy xúc EKG 4,6-5A, 81, 10Ư Máy 9
- Máy xúc thuỷ lực các loại Máy 8
- Máy khoan xoay cầu Máy 8
- Máy khoan các loại Máy 2
-Sửa chữa thiết bị khác Máy 16

2 Chế tạo thiết bị Tân 1.500
- Chế tạo thiết bị ngành than

r
n p  ATân 7 0 0

Trong đó:
+ Chế tạo toa xe 30 - 35T Xe -

+ Chế tạo giả chuyển hướng 30T Cụm -

+ Chế tạo mảy xúc lật hông VMC Mảy 2
+ Dàn chống thuỷ lực di động Dàn 50
+ Cột chống thuỷ lực Cột 7.000
+ Chế tạo xe goòng 3T Xe 50
- Chế tạo TB các dự án trong TKV Tân 4 0 0
- Chế tạo thiết bị ngành khác Tấn 400

3 Chế tạo, phục hồi phụ tùng
r

r p  ATân 66.300
- Chế tạo phụ tùng ngành than

r'T ' ATân 500
- Chế tạo phụ tùng ngành khác r p  ATân 300
-Phục hồi phụ tùng Tấn 500
- Chế tạo vì lò Tân 29.500
- Cán thép vì chống lò Tấn 65.000

Trong đó: Bản ra Tấn 35.000
4 XDCB tư làm và dich vu khác • • • Tr.đ 10.000

Sản xuất vật liệu xây dựng Tr.đ 2.500
Kinh doanh vật tư thiết bị Tr.đ 6.000
Sản xuất Ô xy -  Ni tơ Tr.đ 1.500

II Doanh thu Tr.đ 1.285.000
1 Doanh thu sản xuất sản phẩm cơ khí Tr.đ 1.274.800

-  Bán trong ngành than Tr.đ 1.244.300
-  Bán ngoài ngành than Tr.đ 30.500

2 Doanh thu s x  và kinh doanh khác Tr.đ 10.000
Sản xuất vật liệu xây dựng Tr.đ 2.500
Kinh doanh vật tư thiết bị Tr.đ 6.000
Sản xuất ô  xy -  Ni tơ Tr.đ 1.500

H.2 Doanh thu hoạt động TC & khác Tr.đ 200
m Giá vốn Tr.đ 871.600
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- Giá vốn phôi thép cán Tr.đ 866.200
- Giá vốn KD vật tư, thiết bị và hoạt 

động tài chính Tr.đ 5.400

IV Giá trị sản xuất Tr.đ 413.200
Giá trị sản xuất cơ khí Tr.đ 408.600
Sản xuất, dịch vụ khác Tr.đ 4.600

+ Sản xuất VLXD Tr.đ 2.500
+Kinh doanh vật tư thiết bị Tr.đ 600
+Sản xuất Ô xy, ni tơ Tr.đ 1.500

V Tổng chi phí sản xuất trong kỳ Tr.đ 1.258.857
v.l Chi phí trung gian Tr.đ 1.146.969

Nguyên vật liệu Tr.đ 1.026.780
Nhiên liệu Tr.đ 38.495
Động lực Tr.đ 20.672
Chi phí khác Tr.đ 34.137
Chi phí thuê ngoài Tr.đ 26.886

V.2 Giá trị gia tăng (GDP) Tr.đ 111.888
Khấu hao tài sản Tr.đ 22.000
Tiền lương Tr.đ 78.778

Trong đỏ: VCQL Tr.đ 1.914
Bảo hiểm xã hội, ytế, công đoàn Tr.đ 11.110

V.3 Chênh lệch đầu cuối kỳ Tr.đ
V.4 Chi phí hoạt động TC + khác Tr.đ 17.060
VI Lọi nhuận Tr.đ 9.000

VII Lao động, thu nhập và đon giá tiền 
lương

1 Lao động định mức người 860
Trong đó (VCQL) người 6

2 Tiền lương bình quân doanh nghiệp lOOOđ/ng/th 7.634
Tiền lương bq người lao động lOOOđ/ng/th 7.500
Tiền lương bq (VCQL) lOOOđ/ng/th 26.583

Đơn giá tiền lương (đ/lOOOđ giá trị SX) đ/1000 đ 190

(Không 
bao gồm 
VCQL)

Đơn giá tiền lương (đ/lOOOđ DT) đ/lOOOđ 62

(Không 
bao gồm 
VCQL)

VIII Cổ tức % 9

IX Nộp ngân sách 24.175
j m
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Phụ lục 1: BÁO CÁO THựC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU T ư  XÂY DựNG NĂM 2018
_______________ |____ 1_____ __________________ _____________________________________ ĐVT: Triệu đồng

TT Tên công trình Đon
vị

Khối
luọng

Kế hoạch năm 2018 Thuc hiên năm 2018

G hi
chủ

Tổng số

Cơ cấu vốn đầu tư NguồnVốn

Tổng số

Cơcấuvốnđầutư

Xây
dụng Thiết bi

QuảnỊý,
tưvấn,

GPMB,
khác...

V ay

Khấu
hao

TSCĐ

X ây
dụng

Thiết bị

Quản
Ịýtu
vấn,

GPM
B,

khác

Kế
hoạch

Thuong
mại

T ốn g  số  (B + C ) 19.901 2 .810 16.131 960 - 16.102 3 .799 17.388 2 .788 14.431 169
A K Ê  H O Ạ C H  N Ă M  2018 19.901 2 .810 16.131 960 - 16.102 3 .799 17.388 2 .7 8 8 14.431 169

A .l K Ê  H O Ạ C H  T H Ự C  H IỆ N  D ự  Á N  (I+ II) 19.501 2 .810 16.131 560 - 16.102 3 .399 17.388 2 .788 14.431 169
I C ông trình  chuyển  tiếp 14.397 2 .810 11.178 409 - 12.140 2 .257 13.509 2 .788 10.552 169

1.1 D ự  án nhóm  A
1.2 D ự  án nhóm  B
1.3 D ự  án nhóm  c 14.397 2.810 11.178 409 - 12 .140 2 .257 13.509 2 .788 10.552 169
1 P hụ c hồi tà i sản  cổ  đ ịnh năm  2017 94 - - 94 - - 94 94 . - 94

C h i p h í k iể m  to á n , th ẩ m  fra , p h ê  d u y ệ t  q u y ế t 
to á n

94 94 9 4 94 94

2 N ân g  cấp  hệ th ốn g  đ iện , k h í nén 5.087 2 .425 2.459 203 - 4 .857 230 4.959 2 .425 2.459 75
G ó i số  1: T h iế t k ế  v à  c ả i tạ o  h ệ  th ố n g  đ ư ờ n g  
d â y  trê n  k h ô n g  3 5 k V

G ói 1 2 .5 0 0 2 .4 2 5 75 2 .5 0 0 - 2 .5 0 0 2 .4 2 5 75

G ó i th ầ u  số  2 : C u n g  c ấ p  v à  lắ p  đ ặ t  H ệ  th ố n g  
tụ  b ù  tru n g  th ế

G ói 1 1 .562 1.562 1 .4 6 0 102 1 .5 6 2 1 .562

G ó i th ầ u  số  3 : C u n g  c ấ p  m á y  n é n  k h í G ói 1 897 897 897 - 8 9 7 897
G ó i số  4 : K iể m  to á n G ói 1 78 78 78
C h i p h í th ẩ m  tra , p h ê  d u y ệ t  q u y ế t  to á n 50 5 0 50

3
Đ ầu tư  p hư ơ n g  tiện vận  tá i, n ân g  tả i phục  
vụ sản  xuất 1.612 - 1.500 112 - 1.200 412 1.006 - 1.006,0 -

G ó i số  2 : C ầ u  trụ c  10 tấ n G ó i 1 1 .500 1 .500 1 .2 0 0 3 0 0 1 .0 0 6 1.006
G ó i số  4 : K iể m  to á n G ói 1 62 6 2 6 2
C h i p h í th ẩ m  tra , p h ê  d u y ệ t  q u y ế t  to á n 50 5 0 5 0

4
Đ ầu  tư  d uy trì p hát triền  sản  xu ất năm  
2017-2018 7.604 385 7.219 - - 6 .083 1.521 7 .450 363 7.087 ,0 -

G ó i số  1: L ò  n u n g  p h ô i t ru n g  tầ n G ói 1 9 0 2 9 0 2 7 2 2 180 853 853

-Wfị
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G ó i số  2 : K h o  c h ứ a  d ầ u  n h ờ n G ó i 1 385 3 8 5 3 0 8 7 7 363 363
G ó i số  3 : M á y  h à n  M IC  5 0 0 A ; M á y  c ư a  
v ò n g  ( p h ô i  D 5 0 0 ); m á y  đ o  đ ộ  c ứ n g

G ó i 1 825 825 6 6 0 165 822 822

G ó i số  4 : H ệ  th ố n g  p h u n  b i là m  s ạ c h  k im  
lo ạ i

G ó i 1 9 9 0 9 9 0 7 9 2 198 9 3 0 930

G ó i số  5: M á y  c ắ t tô n  p h ắ n g  16 m m , c h iề u  
d à i b ă n g  m á y  6 m

G ó i 1 3 .5 7 8 3 .5 7 8 2 .8 6 2 7 1 6 3 .5 7 8 3 .5 7 8

G ó i số  8: X e  ô  tô  16 c h ỗ  p h ụ c  v ụ  s ả n  x u ấ t G ó i 1 9 2 4 9 2 4 7 3 9 185 9 0 5 905
II C ôn g  trình  k h ỏ i côn g  m ói 5.104 - 4.953 151 - 3 .962 1.142 3.880 - 3.880 -

II.1 D ự  án nhóm  A
I I 2 D ự  án nhóm  B
II.3 D ự  án nhóm  c 5.104 - 4.953 151 - 3 .962 1.142 3.880 - 3.880 -

1 P h ụ c hồi tà i sản cổ  đ ịnh  năm  2018 5.104 - 4.953 151 - 3 .962 1.142 3.880 - 3.880 -

M á ỹ  k h o a n  c ầ n  2 M 5 8 C á i 1 120 120 9 6 2 4 128 128
L ò  n ấ u  đ ồ n g  0 ,5 T  K G P S  - 2 5 0 C á i 1 5 0 6 5 0 6 4 0 5 101 -

L ò  n h iệ t  lu y ệ n  8 T /m ẻ C á i 1 6 1 6 6 1 6 4 9 3 123 581 581
M á y  é p  th u ỷ  lự c  6 3 0 T  n6738 N ai 15 C á i 1 201 201 161 4 0 2 0 6 2 0 6
M á y  b iế n  th ế  io o o o  K V A  T D H C  3 5 /6 -1 C á i 1 2 .2 0 0 2 2 0 0 1 .7 6 0 4 4 0 1 .826 1826
X e  tả i th ù n g  15 T  1 4 C -0 2 1 9 5 X e 1 528 5 2 8 4 2 2 106 5 0 0 500
X e  tả i  b e n  K A M A Z -  6 5 2 0 -7 8 0  1 4 C -1 9 3 2 X e 1 4 6 2 4 6 2 3 7 0 92 461 461
C ầ u  trụ c  d ầ m  k é p  1 0 T  JVa2689 C á i 1 3 2 0 3 2 0 2 5 6 6 4 178 178
C h i p h í  q u ả n  lý  d ự  án - - - -

C h i p h í  tư  v ấ n , k h á c 151 151 151 -

B.2
Đ IÊ U  T R A , K H Ả O  SÁ T , Q U Y  H O Ạ C H , 
C H U Ẩ N  B Ị D ự  Á N 400 - - 400 - - 400 - - - -

I D ự  án nhóm  A
II D ự  án nhóm  B
III D ự  án nhóm  c 400 - - 400 - - 400 - - - -

1 D ự  á n  Đ ầ u  tư  n â n g  c ấ p  tự  đ ộ n g  h ó a  th iế t  b ị 
c ô n g  n g h ệ

4 0 0 - - 4 0 0 - - 4 0 0 - - - -

L ậ p  d ự  án  đ ầ u  tư G ó i 1 4 0 0 4 0 0 4 0 0



Phụ lục 2: KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ, THựC HIỆN D ự  ÁN ĐẦU T ư  NĂM 2019
________________________ ______ ___________________________ ____________________ ĐVT: Triệu đồng

TT Tên công trình Đ on  vị
Khối
luọng

K ế hoạch năm 2019

Tổng số

C ơcấuvốnđầutư Nguồn vốn

Xây dụng Thiết bị
Quản K, tư  

vấn,GPM B, 
khác...

Vay K h ấ u  hao  
T S C ĐKe hoạch Hiuongm ại

T ổ n g  số  (A + B + C ) 2 9 .9 6 6 - 2 7 .521 2 .4 4 5 - 23.425 6 .541

A T R Ả  N Ọ  K H Ố I  L Ư Ợ N G  N Ă M  T R Ư Ớ C - - - - - -

B K Ê  H O Ạ C H  N Ă M  2 0 1 9 6 .9 8 5 - 6 .3 0 0 6 8 5 - 5 .040 1 .945
B .l K Ê  H O Ạ C H  T H Ự C  H IỆ N  D ự  Á N  (I+ II) 6 .5 0 0 - 6 .3 0 0 2 0 0 - 5 .040 1 .460

I C ô n g  tr ìn h  ch u y ển  tiếp 6 .5 0 0 - 6 .3 0 0 2 0 0 - 5 .040 1 .460
1.1 D ự  án  n h ó m  A
1.2 D ự  á n  n h ó m  B
1.3 D ự  á n  n h ó m  c 6 .5 0 0 - 6 .3 0 0 2 0 0 - 5 .040 1 .460

1
Đ ầ u  tư  d u y  tr ì p h á t tr iển  sả n  x u ấ t  n ăm  
2 0 1 7 -2 0 1 8

6 .5 0 0 - 6 .3 0 0 2 0 0 - 5 .040 1 .460

G ói sô  6: M áy  d oa ngang G ói 1 6 .3 0 0 6 .3 0 0 5 .040 1.260
K iếm  toán , thấm  tra, quyết toán  dự án 2 0 0 - 2 0 0 200

n C ô n g  tr ìn h  k h ỏ i c ô n g  m ó i - - - - - -

II. 1 D ự  án  n h ó m  A
II.2 D ự  án  n h ó m  B

II.3 D ự  án  n h ó m  c - - - - - -

B .2
Đ IÊ U  T R A , K H Ả O  S Á T , Q U Y  H O Ạ C H , 
C H U Ẩ N  B Ị  D ự  Á N 485 - 4 8 5 - - 485

I D ự  á n  n h ó m  A
II D ự  á n  n h ó m  B

m D ự  á n  n h ó m  c 4 8 5 - 4 8 5 - - 485

1
D ự  á n  Đ ầ u  tư  h iện  đ ạ i h ó a  th iế t  bị c ô n g  

n gh ệ 150 - _ 150 - - 150

Jựf
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Chi phí lập dự án Gói 1,0 150 150 150

2 D ự  án  P h ụ c  h ồ i tà i sả n  cố  đ ịn h  n ă m  2 0 1 9 85 - 85 - - 85

Lập BC KT-KT dự án Gói 1,0 85 85 85

3
D ự  án  Đ ầ u  tư  d u y  tr ì p h á t  tr iể n  sả n  x u ấ t  
2 0 1 9  2 0 2 0

100 - 100 - - 100

Lập BC KT-KT dự án Gói 1,0 100 100 100
4

D ự  án  N â n g  ca o  n ă n g  lự c  sả n  x u ấ t  k ế t  cấ u  
th ep

150 - 150 - - 150

Lập BC KT-KT dự án Gói 1,0 150 150 150
c D ự  P H Ò N G 22.981 - 2 1 .221 1 .7 6 0 - 18.385 4 .596
I D ự  án  n h ó m  A

II D ự  án  n h ó m  B
III Dự án  n h ó m  c 2 2 .981 - 1.221 1 .7 6 0 - 18.385 4 .5 9 6

1
D ự  á n  Đ ầ u  tư  h iện  đ ạ i h ó a  th iế t  b ị cô n g  

n gh ệ
2 .8 6 0 - 1.100 1 .7 6 0 - 2 .2 8 8 572

1.1 Thiết bị nhiệt luyện bề mặt kim loại công suất 
250 kw H T 1,0 1.100 1.100 880 220

1.2 Hệ thống quản lý nhân lực (phần mềm và thiết 
bị kiểm soát tự động) H T 1,0 440 440 352 88

1.3 Phần mềm thiết kế công nẹhệ đúc Gói 1,0 1.320 1.320 1.056 264
2 D ự  á n  P h ụ c  h ồ i tà i sả n  c ố  đ ịn h  n ă m  2 0 1 9 8 .8 2 0 - 8 .8 2 0 - - 7 .0 5 6 1 .764

2.1 Phục hồi Máy doa ngang 2A635 Cái 1,0 1.001 1.001 801 200
2.2 Phục hồi Máy tiện 165 NO 16167 Cái 1,0 429 429 343 86
2.3 Phục hồi Cầu trục dầm kép 32/5 tấn N0 2191 Cái 1,0 350 350 280 70
2.4 Phục hồi Cầu trục dầm kép 5 tấn N0 2195 Cái 1,0 275 275 220 55
2.5 Phục hồi Cầu trục dầm kép 5 tấn NO 4803 Cái 1,0 275 275 220 55
2.6 Phục hồi Lò ram chi tiết nH-34 Cái 1,0 550 550 440 110
2.7 Máy biến thế 10000 kVA TDHC 35/6-2 (thay 

thế 08 tủ phân phối 6 kV) Cái 1,0 2.200 2.200 1.760 440
2.8 Xe ô tô cân cẩu TADANO 50 tấn Cái 1,0 1.320 1.320 1.056 264
2.9 Cải tạo hệ thống xử lý nước thải sau mạ (thuộc 

hệ thống mạ điện) H T 1,0 2.420 2.420 1.936 484
3 D ự  án  Đ ầ u  tư  d u y  tr ì p h á t tr iể n  sả n  x u ấ t 3 .8 2 0 - - - 3 .0 5 6 7 6 4
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2 0 1 9 -2 0 2 0 3 .8 2 0
3.1 Máy cắt dây CNC, chiều dày cắt > 500 mm Máy 1,0 1.430 1.430 1.144 286

3.2 Máy mài lưỡi cưa, đường kính lưỡi cưa> 1800 
mm Máy 1,0 550 550 440 110

3.3 Xe nâng người (thang nâng), chiều cao nâng > 
13,0 m, sức nâng > 0,3 tấn Xe 1,0 286 286 229 57

3.4 Xe nâng hàng 5 tân Xe 1,0 880 880 704 176
3.5 Thiết bị cắt xốp 2D (làm mẫu) Máy 1,0 124 124 99 25

3.6 Máy dằn khuôn (phục vụ làm khuôn đúc trên 
máy) Máy 2,0 550 550 440 110

4
D ự  án  N â n g  ca o  n ă n g  lự c  sả n  x u ấ t k ế t cấ u  
th ép

7 .4 8 1 - 7 .4 8 1 - - 5 .985 1 .496

4.1 Xây dựng nhà xưởng 2m 432,0 3.136 3.136 2.509 627
4.2 Hệ thống điện động lực, chiếu sáng HT 1,0 440 440 352 88
4 3 Máy hàn đính dầm tự động Máy 1,0 880 880 704 176
4.4 Máy hàn dầm 2 mỏ dạng cổng Máy 1,0 770 770 616 154
45 Máy nắn thẳng dầm Máy 1,0 605 605 484 121

4.6
Hệ thống phun bi, kích thước phôi gia 
công (rộng X  cao X  dài) > 1.100x 1.600 X  

15.000 mm
HT 1,0 1.650 1.650 1.320 330
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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 
THAN -  KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

CÔNG TY CP CHÉ TẠO MÁY -  VINACOMIN

Số: 75ỹ /B C -V M C

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VEỆTNAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Phả, ngàyc$ tháng3  năm 2019

BÁO CÁO
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ 

VÀ VIỆC GIÁM SÁT GIÁM ĐỐC ĐỀU HÀNH, CÁN Bộ QUẢN LÝ NĂM 2018

Kính thưa: Quý vị đại biểu, cổ đông Công ly cổ  phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo máy - 
VINACOMIN, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng 
quản trị báo cáo với Đại hội đồng cổ đông 2019 về tình hình hoạt động của Hội đồng 
quản trị Công ty cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN năm 2018 và định hướng hoạt 
động năm 2019, nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018 TRONG NHIỆM KỲ 2018-2023
1. Nhân sự Hội đồng Quản trị
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 

2018-2023 được Quý cổ đông tín nhiệm bầu chọn gồm có 5 thành viên:
TT H Ọ  V À  T Ê N C H Ứ C  D A N H

c ơ  C H Ẻ  H O Ạ T  
Đ Ộ N G

1 Nguyễn Trọng Hùng Chủ tịch HĐQT Kiêm nhiệm

2 Phạm Minh Tuấn Thành viên HĐQT -  GĐ Công ty Kiêm nhiệm

3 Bùi Xuân Hạnh Thành viên HĐQT -  PGĐ Công ty Kiêm nhiệm

4 Lê Viết Sự Thành viên HĐQT- PGĐ Công ty Kiêm nhiệm
5 Nguyễn Anh Chung Thành viên HĐQT Kiêm nhiệm

qua báo cáo từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trọng Hùng cùng Quyết 
định số 1306/QĐ -  TKV ngày 23/7/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công 
nghiệp Than -  Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần 
vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ 
phần Chế tạo máy -  VINACOMIN là ông Nguyễn Văn Tứ. Việc kiện toàn công tác tổ 
chức sau khi bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

TT H Ọ  V À  T Ê N C H Ứ C  D A N H
c o  C H Ê  H O Ạ T  

Đ Ộ N G

1 Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT Kiêm nhiệm
2 Phạm Minh Tuấn Thành viên HĐQT -  GĐ Công ty Kiêm nhiệm
3 Bùi Xuân Hạnh Thành viên HĐQT- PGĐ Công ty Kiêm nhiệm
4 Lê Viết Sự Thành viên HĐQT- PGĐ Công ty Kiêm nhiệm
5 Nguyễn Anh Chung Thành viên HĐQT Kiêm nhiệm

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị ■Afic
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- Hội đồng quản trị hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty 
Cổ phần Chế tạo máy -  VINACOMIN được Đại hội đồng cổ đông thành lập 
thông qua ngày 27/2/2008 đã được sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại hội 
đồng cổ đông thường niên 2018 vào ngày 26/4/2018.

- Hàng năm HĐQT đã báo cáo Đại hội cổ đông thường niên về hoạt động 
của HĐQT, cụ thể về việc giám sát của HĐQT đổi với Giám đốc điều hành 
trong năm tài chính.

n. THỰC HIỆN NHIỆM v ụ  CỦA HĐQT NĂM 2018
1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018
Trên cơ sở Ke hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị 

Công ty đã nhận thức đúng đắn các thuận lợi và khó khăn ngay từ đầu năm 
2018, đưa ra những quyết sách đúng theo từng thời điểm, tình hình cụ thể, tận 
dụng tối đa lợi thế trong thực hiện Họp đồng phối họp kinh doanh trong nội bộ 
Tập đoàn Công nghiệp Than -  Khoáng sản Việt Nam, chủ động áp dụng kịp thời 
chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp về quản lý

Hội đồng quản trị Công ty đã phân công công việc cụ thể ở từng nội dung, 
lĩnh vực công tác cho các thành viên, chỉ đạo sâu sát đối với hoạt động ban 
Giám đốc Công ty.

r  r  r  \

Kêt quả sản xuât kinh doanh đạt được mục tiêu của Kê hoạch điêu chỉnh 
đê ra. Vôn của cô đông được bảo toàn, bảo đảm chỉ tiêu lợi nhuận, ôn định đời

r  7

sông người lao dộng, cụ thê:______________ _______ ______ _______ ________

TT Chi tiêu Đ. vị tính
Thực hiện 

2017

KHĐại 
hội cổ 
đông 
2018

Thực hiện 
năm 2018

Tỳ lệ %
So với 

TH 
2017

So với 
KH 

ĐHCĐ 
2018

1 2 3 4 5 7 7/4 7/5

1 Tổng doanh thu Tr.đ 1.123.726 1.130.000 1.485.314 132 131,4

2 Tống giá trị sản xuất Tr.đ 4 4 1 2 5 6 430 .000 504.147 114 117,2

3 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 8.583 8.400 9.898 115 108

4 Lợi nhuận sau thuê Tr.đ 6.862 7.902 115

5
Tỷ suất lợi nhuận thực hiện sau 
thuế/VốnCSH % 11,02 13,42 122

6
Tỷ suất lợi nhuận thực hiện sau 
thuế/VốnĐiềulệ % 14,6 16,82 115

7 Nợ ngăn hạn Tr.đ 556.926 533.732 96

- Trong đó: Vay và nợ ngằn hạn 201.871 1 7 6 2 2 9 0,87

8 Nợ dài hạn Tr.đ 35.822 2 2 2 3 8 0,62

- Trong đó: Vay và nợ dài hạn. 35.022 18.065 0,52

9 Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn 0,80 0,77 0,98

10 Tổng quỹ tiền lương Tr.đ 81.340 81.482 94.105 115,6 115,5

11 Lao động binh quân trong danh sách Ng 938 936 882 94 94

12 Thu nhập b/q theo LĐ trong danh sách Tr.đ/ng/th 7 ,226 7,254 8,891 123 122,7

13 Cố tức % 8 9 10 125 111

2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
thường niên từ 2018 ^
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Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động tuân thủ Điều lệ Công ty, tuân thủ 
Pháp luật, tuân thủ các Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên. Hoạt 
động của HĐQT đều nhằm mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông, 
phát triển nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh ổn định. Trong năm 
năm 2018 đã tiến hành 14 cuộc họp và đã ban hành 14 nghị quyết chỉ đạo và 
thông qua với các nội dung chủ yếu sau:

- Thông qua các chỉ tiêu và kết quả thực hiện của kế hoạch sản xuất 
tháng, quý của Công ty;

- Thông qua chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn 2018-2025 
tầm nhìn đến năm 2035.

- Thông qua phương án mô hình tổ chức, định biên và phương án sắp xếp 
lao động cuối năm 2018.

- Quyết định, phê duyệt Dự toán các công trình đầu tư duy trì sản xuất 
hàng năm.

- Quyết định về cơ cấu tổ chức các phòng, phân xưởng, Chi nhánh Công 
ty Cổ phần Chế tạo máy — VINACOMIN.

- Quyết định về ban hành Quy chế quan lý công tác vật tư của Công ty cổ  
phần Chế tạo máy -  VINACOMIN.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT đã 
chỉ đạo, quyết nghị, phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm và chiến lược 
phát triển Công ty và giao cho Giám đốc triển khai thực hiện.

2.1. về  sử dụng vốn và hoạt động tài chính
Tình hình quản lý và sử dụng vốn: Công ty đã bảo toàn được vốn của các 

cổ đông, tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất. Trong năm 2018, tình hình tài chính 
gặp nhiều khó khăn song Công ty vẫn bảo đảm được tài chính phục vụ sản xuất 
kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách, thuế với Nhà nước, thực hiện 
tốt quy định về nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ,... thực hiện đầy đủ các chế 
độ với người lao động theo đúng quy định.

Các mặt hoạt động của Công ty như: Điều hành sản xuất, Quản lý kỹ 
thuật, Chất lượng sản phẩm, Vật tư, An toàn bảo hộ lao động, Đầu tư xây dựng 
cũng như các mặt quản lý Tài chính, Lao động tiền lương, Quản trị chi phí sản 
xuất,... nhìn chung đã đạt được yêu cầu đề ra.

2.2. về  công tác tổ chức cán bộ, phát ừiển nguồn nhân lực:
- về công tác tổ chức, cán bộ:
+ Đã có nhiều nghị quyết chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ: xây 

dựng, phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ kế cận, hàng năm đều có rà soát, 
bổ sung.

+ Ban hành các Quy chế quản lý làm cơ sở cho việc điều hành Công ty và 
các quy chế thường xuyên được rà soát hoàn thiện, trong năm đã bổ sung chinh
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sửa Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, phân xưởng, Phân công 
nhiệm vụ Ban Giám đốc,.. ,w .

- về công tác phát triển nguồn nhân lực: Từ mục tiêu phát triển sản xuất 
kinh doanh HĐQT đã đặc biệt coi trọng nhiệm vụ đào tạo, phát hiển nguồn nhân 
lực. Trong năm 2018 tập trung vào các việc: Đào tạo nghề thứ 2, nghề thứ 3 và 
kèm cặp nâng bậc nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho công nhân, bôi 
dưỡng đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động. Đào tạo cập nhật 
kiến thức về đấu thầu, quản lý ĐTXD, nâng cao kiến thức chuyên môn cho cán 
bộ quản lý.

2.3. về công tác đầu tư xây dựng:
Căn cứ kế hoạch đã được HĐQT Công ty và Tập đoàn TKV phê duyệt, 

Công ty đã thực hiện kế hoạch đầu tư theo đúng Quy chế quản lý đầu tư và xây 
dựng. Cụ thể như sau:

Giá trị thực hiện năm 2018 đạt: 17.388 triệu đồng/ 19.901 triệu đồng đạt 
87% kế hoạch điều chỉnh năm, trong đó:

- Chi phí xây lắp: 2.788/2.810 triệu đồng đạt 99% kế hoạch điều chỉnh
năm;

- Chi phí thiết bị: 14.431/16.131 triệu đồng đạt 89% kế hoạch điều chỉnh
năm;

- Chi phí khác: 169/960 triệu đồng đạt 18% kế hoạch điều chỉnh năm;
Tổng số các hạng mục đầu tư theo kế hoạch đã thực hiện đạt 100%.
Trong quá trinh triển khai thực hiện Công ty tuân thủ các văn bản pháp

luật, các dự án đầu tư đều được cấp có thẩm quyền phê duyệt, được triển khai 
thực hiện theo luật định. Nhìn chung các dự án đầu tư của Công ty đảm bảo 
đúng mục đích, được đưa vào sử dụng khai thác, đáp ứng nhu cầu mở rộng phát 
triển sản xuất của Công ty, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài ngành.

2.4. Công tác giảm sát của HĐQT
Hội đồng quản trị thực hiện thường xuyên nhiệm vụ giám sát cán bộ quản 

lý, yêu cầu bộ máy điều hành báo cáo thường kỳ, đột xuất và kịp thời các biến 
động trong SXKD để HĐQT có biện pháp xử lý kịp thời. Thường xuyên kiểm 
tra tình hình sản xuất kinh doanh và chấn chỉnh kịp thời. Ket quả các cán bộ 
quản lý đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Kết quả giám sát đối với Giám đốc:
Qua việc giám sát và đánh giá kết quả công tác, cho thấy Giám đốc đã 

nghiêm túc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT, chủ động ban 
hành và chỉ đạo quyết liệt các nhóm giải pháp. Đã chấp hành đúng các quy định 
của Pháp luật, chấp hành nghiêm túc các quy định về báo cáo, chỉ đạo điều hành 
đảm bảo an toàn vốn tài sản -  an toàn lao động. Vì vậy Công ty đã hoàn thành
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tốt mục tiêu: Duy trì sản xuất, giữ vững đội ngũ và ổn định đời sống của người 
lao động hoàn thành các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lỷ:
Các cán bộ quản lý được HĐQT bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc đã 

chấp hành nghiêm  túc các nhiệm vụ do Giám đốc giao, chỉ đạo điều hành thực 
hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo đạt yêu cầu đề ra, 
không có biểu hiện chống đối, thoái thác nhiệm vụ đồng thời đã tham mưu đề 
xuất để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả tốt. Trong năm 2018 các cán bộ quản lý 
cấp phân xưởng, phòng ban đã được HĐQT Công ty đánh giá là đã cơ bản hoàn 
thành nhiệm vụ được giao.

- Nhận xét chung: Hoạt động của HĐQT Công ty c ổ  phần Chế tạo máy -  
VINACOMIN trong năm 2018 đã tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ Công ty khi 
thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình; Các nghị quyết, quyết định của HĐQT 
được ban hành kịp thời đã giúp cho việc quản lý, chỉ đạo điều hành sản xuất 
kinh doanh tháo gỡ các khó khăn đặc biệt trong kinh doanh và Đầu tư xây dựng, 
trong năm 2018 đã thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, giữ vững sản xuất, 
duy trĩ và bảo toàn đội ngũ, ổn định đời sống công nhân lao động; duy trì bảo 
toàn và phát triển vốn cho các cổ đông.

Các chủ trương đầu tư mở rộng sản xuất, đầu tư đổi mới trang thiết bị, cải 
tạo nhà xưởng, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống đều đúng hướng, 
đúng mục tiêu. Từng bước đầu tư thiết bị, đổi mới công nghệ để nâng cao năng 
suất lao động và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Tồn tai, han chế:
Mặc dù đạt được rất nhiều cố gắng và đạt được kết quả tốt ở các lĩnh vực 

chỉ đạo, quản lý, tuy nhiên về công tác quản trị Công ty còn có hạn chế về thu 
đòi công nợ. Các hạn chế tồn tại này cần phải được khắc phục trong thời gian 
sớm nhất.

2.5. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cỗ đông :
Trong các năm qua, HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông gồm:
- Thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo Nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông hàng năm;
- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và triển khai thực hiện phương 

hướng hoạt động năm kế tiếp;
- Chi cổ tức cho cổ đông và tạm ứng cổ tức hàng năm kịp thời;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp và tình hình 

thực tế tại Công ty;
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- Lựa chọn Công ty Kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực đê chỉ định 
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty theo ủy quyền của Đại hội 
đồng cổ đông.

2.6. về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản tr ị :
- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy chế làm 

việc, ngoài ra còn tổ chức các cuộc họp đột xuất để giải quyết công việc theo 
yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp đã thực 
hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh 
nghiệp, giải quyết hiệu quả các vấn đề quản lý.

- Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập đầy đủ, có chữ ký các 
thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp, đảm bảo đúng nội dung và hình 
thức theo quy định của pháp luật , hồ sơ tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các 
thành viên Hội đồng quản trị dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước khi họp.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí 
cao và đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ 
của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của điều lệ Công ty và Quy chế 
hoạt động của Hội đồng quản trị.

2 .7. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:
a) Đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị:
- Mặc dù còn nhiều khó khăn, HĐQT Công ty đã tập trung mọi nỗ lực để 

thúc đẩy các giải pháp, tăng cường quản trị, giám sát điều hành để bảo đảm 
Công ty hoạt động ổn định, vượt qua khó khăn.

- HĐQT đã chỉ đạo thực hiện đầy đủ nội dung Nghị quyết đã được Đại 
hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham 
gia đầy đủ tất cả các phiên họp hoặc có ý kiến bằng văn bản theo yêu cầu, hoàn 
thành tốt các chức năng chỉ đạo, quản lý, giám sát theo quy định. HĐQT đã có 
sự nhất trí cao khi thông qua các nghị quyết, biên bản cuộc họp để kịp thời giải 
quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

a) Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám Đốc :
- Mọi hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đều 

được chỉ đạo giám sát chặt chẻ của Hội đồng quản trị, Giám đốc thường xuyên 
báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, đầu tư và sản xuất kinh doanh 
của Công ty, từ cơ sở này Hội đồng quản trị có điều kiện thực hiện giám sát chặt 
chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của ban điều hành.

- Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường trong điều hành hoạt động sản 
xuất kinh doanh đều được Giám đốc báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị để nắm 
rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết
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- Trong năm 2018 Giám đốc và Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng, nỗ 
lực điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản 
trị trong năm 2018.

2.8. Kết luận:
Trong năm 2018, HĐQT Công ty đã chấp hành và triển khai thực hiện 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Mặt dù còn nhiều yếu tố tác 
động gây ảnh hưởng bất lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT và Ban 
Điểu hành Công ty đã nỗ lực để vượt qua khó khăn, hạn chế các ảnh hưởng bất 
lợi này, kịp thời đưa ra những quyết định phù họp nên đã đạt được kết quả tốt.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ2018-2023
1. Tình hình chung :
Trong những năm tiếp theo (2019-2023) được dự báo việc làm, vốn và thị 

trường vẫn là vấn đề nóng bỏng, cạnh tranh trong sản xuất tiếp tục gay gắt. Công 
ty phải tiếp tục khắc phục khó khăn, phấn đấu duy trì ổn định sản xuất, giữ vững 
thị trường từng bước phát triển Công ty theo chiến lược phát triển Công ty trong 
giai đoạn 2018 -  2025, tầm nhìn 2035.

2. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2019
- Chỉ tiêu doanh thu: 1.285 tỷ đồng
- Chỉ tiêu lợi nhuận: 9 tỷ đồng
- Chỉ tiêu cổ tức cổ đông: 9%
- Tiền lương bình quân: 7,634 Triệu đồng/người/tháng.
- Lao động định mức: 860 người.
- Giá trị đầu tư: 29,966 Tỷ đồng.
3. Giải pháp thực hiện:
Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ 

chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện 
và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và điều hành, hoàn thiện các 
quy chế để đảm bảo hoạt động của Công ty bền vững, ổn định, thông suốt và 
hiệu quả.

Tăng cường giám sát hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo tiết kiệm chi 
phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng đối với hàng hóa và dịch vụ để 
tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Phối hợp với tổ chức Đảng và đoàn thể trong công tác quy hoạch, đào tạo, 
bố trí sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, 
thực hiện chính sách tiền lương, tiền công phù họp với năng suất lao động, công 
bằng trong phân phối thu nhập.

Trên đây là báo cáo công tác quản trị của HĐQT và việc giám sát Giám 
đốc điều hành, cán bộ quản lý thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết



HĐQT trong năm 2018. Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng 
cổ đông thường niên Công ty cổ  phần Chế tạo máy — VINACOMIN năm 2019.

Xin trân trọng cảm ơn./. 
N ơ i nhận:
- Cổ đông của Công ty (e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Lun VT, T.ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
TỊCH

yễn Văn Tứ
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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆP 
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

CÔNG TY CP CHỂ TẠO MÁY VINACOMIN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÓM TẮT
Tại ngày 31 thảng 12 năm 2018

_________________________________________ Đ ơ n  v ị tính  : đồng V N

TÀI SẢN MÃ SỐ SÓ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 415.499.647.321 443.415.597.274
I - Tiền và các khoản tương đương tiền 110 2.408.347.150 1.695.679.474
II - Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - _

III- Các khoản phải thu ngắn hạn 130 294.739.759.110 304.184.880.657
Trong đó:
Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 295.459.358.490 303.187.000.061

Phải thu ngắn hạn khác 136 24.800.219.888 20.337.879.160

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 (27.707.719.268) (25.051.720.321)

IV- Hàng tồn kho 140 112.141.623.233 133.071.716.038
V - Tài sản ngắn hạn khác 150 6.209.917.828 4.463.321.105
B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 199.372.684.922 211.598.816.550
I - Các khoản phải thu dài hạn 210 - -

II - Tài sản cố định 220 189.801.328.133 203.716.698.747
IV - Tài sản dở dang dài hạn 240 - _

VI- Tài sản dài hạn khác 260 9.571.356.789 7.882.117.803

TÔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 614.872.332.243 655.014.413.824
c - NỢ PHẢI TRẢ 300 555.971.406.385 592.748.120.975
I - Nợ ngắn hạn 310 533.732.801.231 556.926.221.172
Trong đó:
Phải trả người bán ngắn hạn 311 310.716.183.862 308.251.631.582
Phải ữả người lao động 314 23.861.499.176 19.755.398.246
Phải trả ngắn hạn khác 319 1.790.539.307 4.415.453.970
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 176.229.690.934 201.871.480.724
II - Nợ dài hạn 330 22.238.605.154 35.821.899.803
D - VÓN CHỦ SỞ HỮU 400 58.900.925.858 62.266.292.849
I - Vốn chủ sở hữu 410 58.900.925.858 57.070.627.218
1. Vốn góp của chủ sở hữu 411 46.973.510.000 46.973.510.000
2. Quỹ đầu tư phát triển 418 2.288.730.519 1.498.205.970
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 9.638.685.339 8.598.911.248
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 - 5.195.665.631

TÔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)
440 614.872.332.243 655.014.413.824



KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD

CHỈ TIÊU NĂM 2018 NĂM 2017
1. Tổng doanh thu 1.485.313.984.480 1.123.726.186.428
2. Tổng lợi nhuận sau thuế 7.902.471.820 6.862.697.729
3. Tổng số phải nộp Ngân sách 23.654.140.677 17.205.055.371
4. Tổng số đã nộp Ngân sách 23.032.053.991 18.298.165.085
5. Tổng quỹ lương 94.105.172.000 81.340.057.860
6. Tiền lương bình quân (đồng/người/tháng) 8.891.267 7.226.373

NGƯỜI LẬP

ItTY
IÁMĐÓC

Minh TuấnPhạm Thu Hương



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
THAN KHOÁNG SẢN VỆT NAM Độc lập - tự  do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỎ PHẦN * ' ____
CHẾ TẠO MÁY - V IN A CO M L\

Quáng Ninh, ngcryjjfthangj năm 20 ì 9
SỐ: f o r  /BKS-VMC

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐA ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chế tạo máy - VINACOMIN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng 
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - 
VINACOMIN được Đại hội đồng cổ  đông sửa đổi thông qua ngày 26/4/2018;

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính họp nhất và Báo cáo kiểm toán năm 2018 của 
Công ty cổ  phần Chế tạo máy - VINACOMIN đã được soát xét và thẩm định.

Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối 
kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2018; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh họp nhất; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính 
năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán 
AASC. Sau khi soát xét, thẩm định số liệu trên các báo cáo, Ban kiểm soát kính 
trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua với những nội dung như sau:

1. Bảng cân đối kế toán

STT CHỈ TIÊU SÔ ĐÂU NĂM 
01/01/2018

SÒ CUỜI KỲ 
31/12/2018

A Tài sản ngắn hạn 443.415.597.274 415.499.647.321
I Tiền và các khoản tuưng đuưng tiền 1.695.679.474 2.408.347.150
1 Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng 1.695.679.474 2.408.347.150
II Các khoản phải thu ngắn hạn 304.184.880.657 294.739.759.110
1 Nợ phải thu khách hàng 303.187.000.061 295.459.358.490
2 Trả trước cho người bán ngắn hạn 5.348.452.757 2.187.900.000
3 Phải thu nội bộ ngấn hạn 363.269.000
4 Phải thu ngắn hạn khác 20.337.879.160 24.800.219.888
5 Dự phòng phải thu ngăn hạn khó đòi (25.051.720.321) (27.707.719.268)

III Hàng tồn kho 133.071.716.038 112.141.623.233
1 Hàng tồn kho 135.265.889.673 115.253.942.468
2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (2.194.173.635) (3.112.319.235)



STT CHỈ TIÊU SỐ ĐÁU NĂM 
01/01/2018

SỐ CUỎI KỲ 
31/12/2018

IV Tài sản ngắn hạn khác 4 463.321.105 6.209.917.828
1 Chi phí trả trước ngắn hạn 1.934.593.506 5.004.837.732
2 Thuế GTGT được khấu trừ -
3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà 

nước
2.528.727.599 1.205.080.096

B Tài sản dài hạn 211.598.816.550 199.372.684.922
I Tài sản cố định 203.716.698.747 189.801.328.133
1 Tài sản cố định hữu hình 203.436.041.346 189.617.315.465

- Nguyên giá 520.029.412.906 535.583.942.540
- Giá trị hao mòn lũy kế (316.593.371.560) (345.966.627.075)

II Tài sản cố định vô hình 280.657.401 184.012.668
- Nguyên giá 523.444.170 523.444.170
- Giá trị hao mòn lũy kế (242.786.769) (339.431.502)

III Tài sản dỏ’ dang dài hạn -
1 Chi phí XDCB dở dang -

IV Tài sân dài han khác • 7.882.117.803 9.571.356.789
1 Chi phí trả trước dài hạn 7.882.117.803 9.571.356.789

TỐNG CỘNG TÀI SẢN 655.014.413.824 614.872.332.243

c Nợ phải trả 592.748.120.975 555.971.406.385

I Nợ ngắn hạn 556.926.221.172 533.732.801.231
1 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 201.871.480.724 176.229.690.934
2 Phải trả người bán ngắn hạn 308.251.631.582 310.716.183.862
3 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 9.700.678.039 6.757.910.542
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 67.975.263 690.061.949
5 Phải trả người lao động 19.755.398.246 23.861.499.176
6 Chi phí phải trả ngắn hạn 389.455.859 4.800.000
7 Phải trả nội bộ ngắn hạn - 1.292.500
8 Dự phòng phải trả ngẩn hạn 10.936.441.133 12.752.159.325
9 Phải trả ngắn hạn khác 4.415.453.970 1.790.539.307
10 Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.537.706.356 928.663.636
II Nợ dài hạn 35.821.899.803 22.238.605.154
1 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 35.021.899.803 18.065.258.000
2 Dự phòng phải trả dài hạn - 3.373.347.154
3 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 800.000.000 800.000.000
D Vốn chủ sở hữu 62.266.292.849 58.900.925.858
I Vốn chủ sỏ’ hữu 57.070.627.218 58.900.925.858



STT CHỈ TIÊU SỒ ĐÂU NĂM SÒ CUÔI KỲ
01/01/2018 31/12/2018

1 Vốn góp của chủ sở hữu 46.973.510.000 46.973.510.000
2 Quỹ đầu tư phát triển 1.498.205.970 2.288.730.519
3 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 8.598.911.247 9.638.685.339

- LNST chưa phân phối năm trước 1.736.213 519 1.736.213.519
- LNST chưa phân phối kỳ này 6.862.697.729 7.902.471.820

II Nguồn kinh phí và quỹ khác 5.195.665.631 -

1 Nguồn kinh phí 1.257.813.000 -

2 Nguồn kinh phí đã hình, thành TSCĐ 3 937 852 631

TỔNG CỘNG NGUÒN VỐN 655.014.413.824 614.872.332.243

2.] £êt quả hoạt động kinh doanh năm 2018

STT Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.122.885.877.503 1.484.811.904.998
2 Các khoản giảm trừ doanh thu
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cc dịch vụ 1.122.885.877.503 1.484.811.904.998
4 Giá vốn hàng bán 1.030.631.356.140 1.373.930.961.573
5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 92.254.521.363 110.880.943.425
6 Doanh thu hoạt động tài chính 24.572.879 9.399.373
7 Chi phí tài chính 20.584.569.776 16.820.743.864

Trong đó: Chi phí lãi vay 19.563.040.944 16.474.767.062
8 Chi phí bán hàng (1.544.911.704) 13.163.481.504
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 65.372.616.824 71.315.702.152
10 Lọi nhuận thuần tù’ hoạt động KD 7.866.819.346 9.590.415.278
11 Thu nhập khác 815.736.046 492.680.109
12 Chi phi khác 98.577.330 184.985.819
13 Lợi nhuận khác 717.158.716 307.694.290
14 Tổng lọi nhuận kế toán trước thuế 8.583.978.062 9.898.109.568
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành 1.721.280.333 1.995.637.748
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại -
17 Loi nhuân sau thuế TNDN * • 6.862.697.729 7.902.471.820
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu ( đồng/1 CP ) 1.461 1.682



3. Các chỉ tiêu tài chính CO’ bản
STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018

1 Cơ cấu tài sản
- Tài sản dài hạn/ Tông tải sán % 32,3 32,4
- Tài sản ngan hạn/ Tổng tài sản % 67,7 67,6

2 Cơ cấu nguồn vốn
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn % 90,5 90,4
- Nguồn vổn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn % 9,5 9,6
- Nợ phải trả/ Vốn CSH lần 9,5 9,4

3 Khả năng thanh toán
- Khả năng thanh toán nhanh lần 0,56 0,57
- Khả năng thanh toán hiện hành lần 0,80 0,78

4 Tỷ suất lọi nhuận
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản % 1,05 1,28
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 0,61 0,53
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ 
sở hữu % 12,02 13,41

4. Tình hình phân chia lụi nhuận
Kết thúc năm 2018, cổ tức của Công ty tạm phân phối theo Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 9%, việc trích lập các quỹ, quỹ 
thưởng Ban điều hành và cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông. Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty thông qua 
Nghị quyết phê duyệt phương án ohân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 lúc đó 
Công ty mới thực hiện hạch toán phân chia cổ tức và các quỹ tại ngày Nghị quyết có 
hiệu lực thi hành.

Ban kiêm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

N o i n h ậ n :
-  HĐQT* Ban GĐ (b/c);
- Các Cồ đông;
- Các ủy viên BKS;
- Lưu: BKS

TM. BAN KIÊM SOÁT 
1ƯỞNG BAN

Mạnh Hùng
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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY - VINACOMIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số- f0 3  /BKS-VMC Quảng Ninh, ngàyơlýtháng 3  năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Ban Giám đốc 
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã ban hành theo Quyết định số 68/2014/QH13 
được Quôc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 
26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo máy - 
VINACOMIN đã được sửa đồi bổ sung thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty số: 
2119/QC-BKS ngày 27 tháng 7 năm 2016,

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ 
Công ty, Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông kết quả giám 
sát trên các mặt hoạt động đối với nhiệm vụ SXKD năm 2018 và tình hình thực 
hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2018 như sau:

I. Hoạt đông của Ban kiểm soát năm 2018
Trong năm 2018, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện quyền và nhiệm vụ 

của mình theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế 
hoạt động của Ban kiểm soát, đã tiến hành các hoạt động sau:

- Xây dựng kế hoạch công tác năm 2018 và triển khai các nhiệm vụ kiểm 
soát theo nội dung kế hoạch;

- Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công 
ty thông qua việc thực hiện Hợp đồng phối hợp kinh doanh giữa Giám đốc Công 
ty với Tập đoàn; Việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, 
nghị quyết của HĐQT, các văn bản quản lý khác của Nhà Nước và Tập đoàn;

- Kiểm tra việc thực hiện các quyết định của HĐQT, Ban giám đốc đối với 
các phòng ban, phân xưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD, trong việc 
triển khai kế hoạch đầu tư và công tác tái cơ cấu sắp xếp lao động;

- Kiểm tra việc điều hành và thực hiện kế hoạch SXKD theo từng tháng, 
quý, đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch của từng tháng;

- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê theo chế độ 
báo cáo. Kiểm tra công tác hạch toán kế toán, ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát 
sinh và kết quả hoạt động SXKD;

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản đã được HĐQT 
Công ty phê duyệt, việc thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn và sửa chữa thường 
xuyên;
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- Giám sát các đơn vị trong nội bộ Công ty trong việc thực hiện các quy 
định, quy chế nội bộ của Công ty; quy chế quản lý các chi phí trong nội bộ Công
ty;

- Kiểm tra việc thực hiện mua sắm TSCĐ, tình hình trích khấu hao TSCĐ 
và quản lý tài sản theo quy định, việc mua sắm vật tư phục vụ sàn xuất;

- Kiểm tra việc thực hiện các chế độ thu, nộp ngân sách với Nhà nước, tình 
hình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ trong Công ty;

- Tham gia một số cuộc họp của HĐQT và Ban giám đốc (Khi được mời 
họp) với tinh thần trách nhiệm, tham gia ý kiến tích cực, khách quan với HĐQT 
và Ban giám đốc Công ty về các nội dung của cuộc họp;

- Hàng quý BKS thực hiện soát xét và thâm định báo cáo tình hình SXKD, 
báo cáo tài chính và các báo cáo có liên quan đảm bảo các số liệu được phản 
ánh tin cậy tình hình sản xuất kinh doanh và thực trạng tài chính của Công ty tại 
thời điểm lập báo cáo.

II. Ket quả giám sát của Ban kiêm soát
1. Việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018
Kết quả giám sát thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018 thông 

qua các chỉ tiêu chú yếu đạt được như sau:

Chỉ tiêu Đun vị 
tính ’

Nghị quyết 
ĐHCĐ 

năm 2018

Thực hiện 
năm 2018

Tỷ lệ
(%)

1. Doanh thu Tr.đ 1.130.000 1.484.811 131,3

2. Giá trị sản xuất Tr.đ 430.000 504.147 117,2

3. Tổng quỹ tiền lương Tr.đ 79.550 94.105 118,2

4. Thu nhập bình quân Tr.đ/ng/thg 7,254 8,891 122,6

5. Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 8.400 9.898 117,8

6. Cổ tức % 9 9

2. về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT
- Trong năm 2018, thành viên HĐQT đã ứiực hiện chức năng và nhiệm vụ 

của mình theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. 
Từng thành viên HĐQT chịu trách nhiệm theo nhiệm vụ được phân công tại 
Quyết định số 1286/QĐ-VMC ngày 14/5/2018. HĐQT thực hiện chức năng 
quản lý và điều hành Công ty thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Quy chế, 
Quyết định;

- HĐQT thông qua nội dung kế hoạch SXKD năm 2018, đề xuất các biện 
pháp điều hành kế hoạch từng tháng, quý nhằm thực hiện đạt mục tiêu nghị 
quyết Đại hội cổ đông năm 2018 đề ra, phê duyệt tạm thời kế hoạch sản xuất 
kinh doanh năm 2019;

- Trên cơ sờ các quy định mới của Nhà nước và của Tập đoàn Công nghiệp 
Than - Khoáng sản Việt Nam có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty, HĐQT đã chỉ đạo công tác sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế
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như Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, Quy chế quản lý công tác vật tư, Quy 
chế xử lý nợ, ban hành hệ thống thang bảng lương và các chế độ phụ cấp lương, 
Quvết định về cơ cấu tổ chức các phòng, phân xưởng trong Công ty,...w;

- HĐQT đã chủ động xây dựng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 
2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2035 để báo cáo Chủ sở hữu và các cấp liên 
quan.

Đánh giá về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT trong năm 2018

- Công tác điều hành của HĐQT trong năm 2018 đã hoàn thành tốt trách 
nhiệm chỉ đạo và điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty theo 
đúng quyết định phân công nhiệm vụ sổ 1286/QĐ-VMC ngày 14/5/2018 và 
Quyết định số 2225/QĐ-VMC ngày 10/8/2018;

- HĐQT đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác theo lĩnh vực được phân 
công, ban hành các Nghị quyết kịp thời về các nội dung thuộc thẩm quyền của 
HĐQT để ban Giám đốc Công ty chủ động điều hành mọi hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty theo đúng Pháp luật. Các Nghị quyết của HĐQT có sự 
nliât trí cao của các thành viên trong HĐQT. Nghị quyết ban hành được tuân thủ 
theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty;

- Việc thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 
2018 đê ra đã thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu. Trong 
đó các chi tiêu gắn với quyền lợi của cồ  đông như: Lợi nhuận sau thuế, thu 
nhập tiền lương bình quân, tỷ lệ chia cổ tức,...w  đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra;

Ban kiểm soát đánh giá rất cao sự nỗ lực, tính năng động của từng thành 
viên HĐQT trong công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh trong năm 
qua, góp phần đem lại việc làm ổn định cho người lao động, về Doanh thu tăng 
31,3% so với Nghị quyết; về lợi nhuận trước thuế tăng 17,8%; về thu nhập 
bình quân của người lao động tăng 22,6% so với Nghi quyết, về tầm nhìn và 
chiến lược phát triển Công ty trong những năm tiếp theo được định hướng rõ 
ràng, có triển vọng đối với sự phát triển của Công ty và các cổ đông của Công 
ty cũng được yên tâm.

3. Giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Ban Giám đốc
- Ban Giám đốc đã bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, 

các Nghị quyết của HĐQT để chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty. Tổ chức triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định 
của HĐQT và Họp đồng phối họp kinh doanh giữa Tập đoàn với Công ty;

- Kịp thời đề xuất với HĐQT những giải pháp điều hành nâng cao hiệu quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh. Chủ động xây dựng và ban hành nhiều quyết 
định quan trọng đề làm cơ sở điều hành như: Ban hành Giải pháp nâng cao hiệu 
quả dây chuyền cán thép; Giải pháp tiết kiệm chi phí ừong sản xuất,...w . Chỉ 
đạo các phòng ban chuyên môn tăng cường sự phối họp để hoàn thành các 
nhiệm vụ được giao, rà soát tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 
của Công ty; Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch và các giải pháp thực hiện các chỉ 
tiêu đó như: Chỉ tiêu sản lượng hiện vật, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, tiền lương
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thu nhập. Chú trọng công tác thực hành tiết kiệm trong chi phí sản xuất kinh 
doanh, trong đầu tư xây dựng cơ bản và các khoản chi phí bằng tiền khác;

- Ban Giám đốc đã thực hiện việc rà soát, sắp xếp kiện toàn mô hình tổ 
chức sản xuất hợp lv trình HĐQT phê duyệt phù hợp với điều kiện sản xuất 
thực tế tại Công ty;

- Đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt 
động của Công ty ừong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hợp 
lý, thực hiện theo đúng chủ trương nghị quyết của HĐQT để đảm bảo mang lại 
hiệu quả cao nhất cho Công ty và các cổ đông của Công ty;

- Thực hiện đúng quy định của ủ y  ban Chímg khoán Nhà nước và Sở Giao 
dịch Chứng khoán Hà Nội về công bố thông tin chính xác, công khai, minh bạch;

- Chi đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch SXKD của Công ty, hoàn thành 
các chi tiêu theo KH PHKD như sau:

TT Chỉ tiêu ĐVT Ke hoạch 
2018

Thực hiện 
2018’

So sánh
(%)

TH/KH
A B c 1 2 3

1 Chế tạo thiết bị

- Thiết bị ngành than Tấn 700 519,52 74,2

+ Cột chổng thủy lực các loại Cột 7.000 5.303 75,7

+ Giá khung thủy lực di động Bộ 100 70 70

- Máy xúc VMC 500 Máy 2

- Xe goòng 3 tấn Xe - 85

- Thiết bị theo dự án trong TKV Tan o o 337,4 67,5

- Thiết bị khác Tấn 400 950,78 237,7

2 Chế tạo phụ tùng ti

- Phụ tùng ngành than Tấn G/
ì Ò o 733,29 146,7

Trong đó: Gông lò Bộ 1.680

- Phụ tàng khác Tấn 100 1.065,15 1.065,2

- Vì chống lò các loại Tấn 31.000 29.013,78 93,6

- Thép cán vì lò Tấn 65.000 64.572,2 99,3

Trong đó: Bán ra Tấn 34.000 39.406,14 116
3 Sửa chữa thiết bị xe máy

- Xe gạt các loại Cái 8 9 112,5

- Máy xúc 4,6; 5A; 8u Cái 10 9 90

- Máy xúc thủy lực các loại Cái 10 7 70

- Máy khoan xoay cầu Cái 7 9 128,6
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TT Chỉ tiêu ĐVT Ke hoạch 
2018

Thực hiện 
2018’

So sánh
(%)

TH/KH
A B c 1 2 3

- Máy khoan khác Cái 1 1 100

- Thiết bị khác Cái 15 22 146,7

4 Phục hồi phụ tùng Tan 400 588,5 147,1

5 Doanh thu Trđ 1.130.000 1.484.811 131,4

6 Lợi nhuận Trđ 8.400 9.898 117,8

7 Thu nhập bình quân Trđ 7,25 8,89 122,6

8 Cổ tức % 9 9 100

9 GiáừỊ ĐTXDCB Trđ 19.901 15.764 80

Đánh giá: Ban Giám đốc trong năm 2018 đã thực hiện tốt chức năng chỉ 
đạo và điều hành nhiệm vụ sản xuất trong việc triển khai thực hiện nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của HĐQT Công ty. Ban hành các giải 
pháp quản lý, điều hành sản xuất năm 2018 có hiệu quả, góp phần vào việc thực 
hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đề 
ra và Hợp đồng phối hợp kinh doanh với Tập đoàn.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đã đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra 
như: về doanh thu, lợi nhuận, về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo an 
toàn lao động trong sản xuất, các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và địa 
phương được kịp thời, đảm bảo thu nhập bình quân tiền lương tháng cho người 
lao động được nâng cao, đặc biệt là về cổ tức cho các cổ đông và bảo toàn được 
vốn kinh doanh.

4. Giám sát hoạt động quản lý và điều hành đối vói các cán bộ quản lý
khác

Năm 2018, đối với Công ty còn gặp nhiều khó khăn như: về tiếp thị các sản 
phẩm có thế mạnh do Công ty sản xuất (cột chống thủy lực, giá khung thủy lực di 
động, máy xúc VMC 500,...vv) khó khăn về đội ngũ thợ có tay nghề cao, khó khăn 
trong việc tham gia đấu thâu các dự án trong và ngoài ngành than, khó khăn về tình 
hình thanh toán công nợ phải thu, phải trả. Trước những khó khăn đó, các cán bộ 
quản lý được Giám đốc giao nhiệm vụ đã kịp thời tham mun cho Giám đốc chủ 
động điều hành sản xuất, khai thác tốt công việc từ ngoài ngành, bố trí họp lý lao 
động và cơ cấu lại lao động từ phòng ban, phân xưởng họp lý đảm bảo sử dụng lao 
động có hiệu quả góp phần đem lại việc làm và thu nhập của người lao động.

III. Giám sát các mặt hoạt động khác

1. Quản lý vốn, bảo toàn và phát triển vốn:
- Vốn chủ sở hữu đầu kỳ: 57.070.627.218 đ
- Vốn chủ sở hữu cuối kỳ: 58.900.925.858 đ

Tổng số vốn điều lệ đến 31/12/2018: 46.973.510.000 đ
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Trong đó;
- Vốn đầu tư của TKV; 19.251.000.000 đ, bằng 1.925.100 CP chiếm 40,98

%;

- Công ty CP Chứng klioán Hải Phòng: 3.450.000.000 đ, bằng 345.000 CP 
chiếm 7,34%;

- Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam: 722.710.000 đ, bằng 72.271 CP 
chiếm 1,53%;

- Công đoàn Công ty CP Chế tạo máy: 704.660.000 đ, bằng 70.466 CP 
chiếm 1,5%;

- Công ty chứng khoán FPT: 300.000 đ, bằng 30 CP chiếm 0,00063%;

- Vốn Cổ phần phổ thông (các cổ đông cá nhân): 22.844.840.000 đ, bằng 
2.284.484 CP chiếm 48,63 %

+ vốn chủ sở hữu:
ĐVT: đồng

Nội dung Năm 2017 năm 2018

Vốn chủ sở hữu 57.070.627.218 58.900.925.858

1 .Vốn đầu tư của CSH (TK 411) 46.973.510.000 46.973.510.000

2. Quỹ đầu tư phát triển (TK 414) 1.498.205.970 2.288.730.519

3. Lợi nhuận sau thuế chưa pp 8.598.911.248 9.638.685.339

Công ty đã mở sổ sách theo dõi và hạch toán tình hình biến động của 
nguồn vốn theo quy định. Sử dụng nguồn vốn đímg mục đích, đã bảo toàn và phát 
triển vốn.

Hệ số bảo toàn vốn năm 2018: 1,03 lần 

+ Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn = 90,4 %

+ Nợ phải trả / Vốn CSH = 9,4 lần 

+ Khả năng TT hiện thời ( TSNH/Nợ NH) = 0,78 lần 

+ Vòng quay vốn lưu động đạt 3,5 vòng/năm 

+ Vòng quay hàng tồn kho 11 vòng/năm.

Bố trí cơ cấu vốn:

+ Tỷ lệ đầu tư tài sản ngắn hạn/tổng tài sản năm 2018: 67,6 %; Năm 2017: 
đạt 67,7%

+ Tỷ lệ đầu tư tài sản dài hạn/tổng tài sản năm 2018: 32,4 %; Năm 2017: 
32,3%.

Công ty đã huy động và sử dụng vốn huy động đúng mục đích, vốn vay dài 
hạn để thực hiện đầu tư các công trình XDCB trọng điểm phục vụ sản xuất, đáp 
ứng nhu cầu mở rộng và tăng năng lực sản xuất của Công ty. vốn vay ngắn hạn
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dùng để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn đến kỳ thanh toán trong thời điểm 
chưa thu được tiền bán hàng.

Tổng số vốn huy động trong kỳ: 1.035,97 tỷ đồng

Trong đó : - Vay chi đầu tư XDCB: 11,98 tỷ đồng
- Vay chi hoạt động sản xuất kinh doanh: 1.023,9 tỷ đồng.

Số dư vốn vay đến 31/12/2018: 194,29 tỷ đồng;

Trong đó:

- Số dư vốn vay cá nhân ngoài Công ty của Chi nhánh: 720 tr đồng

- Vốn vay ngắn hạn các Ngân hàng thương mại: 176,229 tỷ đồng

- Vay dài hạn các Ngân hàng: 18,065 tỷ đồng

2. Quản lý tài sản và sử dụng tài sản:
- Tổng cộng tài sản đến 31/12/2018: 614,87 tỷ đồng, giảm so năm 2017 là 

40,14 tỷ đồng. Trong đó giảm các khoản phải thu ngắn hạn 9,44 tỷ đồng; Giảm 
hàng tồn kho 20,93 tỷ đồng; Giảm TSCĐ hữu hình 13,91 tỷ đồng;

- Đối với tài sản là vốn bàng tiền gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng: Công 
ty đã mở sổ sách theo dõi các khoản thu chi theo thứ tự ngày tháng phát sinh và 
nội dung kinh tế phát sinh. Cuối tháng được xác nhận số dư trên sổ sách với số 
dư thực tế thông qua biên bản kiểm quỹ và xác nhận sổ phụ với các ngân hàng. 
Sổ dư tiền mặt và tiền gửi ngân hàng được kiểm soát chặt chẽ, không để số dư 
tiền mặt và tiền gửi ngân hàng quá lớn trên tài khoản, tập trung ưu tiên thanh 
toán các khoản nợ đến hạn với các ngân hàng và khách hàng nhằm giảm dư gốc 
vay và lãi phát sinh;

- Đối với khoản phải thu công nợ với khách hàng và phải thu công nợ khác: 
Công ty đã ban hành quy chế quản lý nợ theo Quyết định số 2689/QĐ-VMC 
ngày 28/9/2016 và thành lập hội đồng xử lý nợ theo Quyết định số 2630/QĐ- 
VMC ngày 14/9/2018 để phân công nhiệm vụ và quy định trách nhiệm đối với 
từng thành viên trong Hội đồng xử lý nợ Công ty. Đối với khoản phải thu ngắn 
hạn khách hàng thường xuyên có sổ dư nợ phải thu lớn, Công ty đã chủ động 
làm việc với các khách hàng để thanh toán tiền hàng và thường xuyên thông báo 
các khoản nợ của các đơn vị mua thép lò và vì chống lò với Ban Ke toán Tập 
đoàn nhờ thu hộ thông qua bù trừ công nợ hoặc chuyển tiền trực tiếp về tài 
khoản của Công ty.

3. Giám sát đối vói công tác quản lý vật tư
- Công ty đã thực hiện tốt Quy chế quản lý vật tư số 1985/QĐ-VMC ngày 

15 tháng 07 năm 2016 và Quy chế số 1010/QĐ-TKV ngày 10 tháng 06 năm 
2015 của Tập đoàn. Việc mua bán vật tư, tài sản đều tuân thủ theo đúng quy chê 
quản lý vật tư của Công ty đã ban hành, đảm bảo cơ chế công khai, minh bạch 
trong từng khâu tổ chức mua sắm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất của Công
ty;

- Đối V Ớ I quản lý hàng tồn kho: Công ty thực hiện nhập - xuất vật tư hàng 
hóa được theo dõi trên thẻ kho, định kỳ có xác nhận sô dư trên thẻ kho giữa kê
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toán và thủ kho. Nhằm quàn lý tốt hàng hóa trong kho, Công ty đã phân loại và 
lập hồ sơ đề xuất trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với những loại 
vật tư chậm luân chuyển, khó tiêu thụ, lạc hậu kỹ thuật nhằm tùng bước xử lý 
bán thu hồi vốn. Công tác nhập xuất vật tư hàng hóa được thực hiện theo Quyết 
định số 1985/QĐ-VMC ngày 15 tháng 07 năm 2016 (nay là Quyết định số 
4089/QĐ-VMC ngày 31/12/2018);

Trong năm 2018, Công ty đã có nhiều cố gắng trong việc phấn đấu giảm 
giá trị tồn kho, hạn chế mua vật tư dữ trữ theo kế hoạch, chỉ mua những loại vật 
tư đã xác định thực sự cần thiết cho sản xuất để tránh tồn kho trong khi việc huy 
động vốn để dự trữ vật tư là rất khó khăn;

Giá trị thực hiện mua sắm vật tư trong năm 2018: 1.204,22 tỷ/1.243,87 tỷ 
theo Hợp đồng. Gồm có:

+ Vật tư mua trong TKV: 986,02 tỷ đồng
- Giá trị vật tư mua trong Ngành có Hợp đồng: 985,98 tỷ đồng/ 990,35 tỷ 

đồng. Trong đó nhập mua phôi thép của Tổng Công ty Khoáng sản 69.101 tấn 
với giá ưị 914,32 tỷ đồng.

- Giá trị vật tư mua trong ngành không có hợp đồng: 42,90 triệu đồng

+ Vật tư mua ngoài TKV: 218,2 tỷ đồng, Trong đó:
- Giá trị vật tư mua ngoài có hợp đồng: 216,05 tỷ đồng /253,51 tỷ đồng

- Giá trị vật tư mua ngoài không có hợp đồng: 2,19 tỷ đồng
Giá trị vật tư xuất kho trong năm 2018 thực hiện 1.203,62 tỷ đồng trong 

đó; xuất cho sản xuất 1.202,1 tỷ đồng; xuất gia công 624 triệu đồng; xuất bán 
sắt thép phế liệu 897 triệu đồng.

Giá trị tồn kho đến 31/12/2018 là 48,68 tỷ đồng, Trong đó: Tồn thép SVP 
22, SVP27 656,6 tấn với giá trị 10,63 tỷ đồng; Tồn kho sắt thép phế liệu các 
loại 4.790,49 tấn với giá trị tồn kho 17,056 tỷ đồng; tồn kho vật tư thu hồi chưa 
có phương án giải quyết 3,066 tỷ đồng; tồn kho phụ tùng sửa chữa thường 
xuyên 5,93 tỷ đồng.

Giá trị tồn kho vật tư đến thời điểm cuối năm 2018 đảm bảo tỷ lệ tồn kho 
dưới 6% trên tổng số xuất kho vật tư đã dùng cho sản xuất, dưới mức yêu cầu 
điều hành quản lý tồn kho vật tư của TKV.

4. Giám sát thực hiện công tác sửa chữa lớn:
- Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2018 theo Công văn số 6059/TKV-KH ngày 

20/12/2017 là 9.285 triệu đồng;

- Thực hiện theo Công văn ừên đến 31/12/2018 Công ty đã thực hiện 08/08 
công trình với giá trị 7.976,13 triệu đồng, đạt 86% về giá trị thực hiện và đạt 
100% về thiết bị vào sửa chữa lớn;

- Số lượng công trình sửa chữa lớn thực hiện thông qua chào hàng cạnh 
tranh trong TKV và thuê ngoài TKV là 05 công trình với giá trị thực hiện 
6.601,13 triệu đồng /7.085 triệu đồng; Công trình sửa chữa lớn do Công ty tự 
làm là 04 công trình với giá trị thực hiện 1.375 triệu đồng /2.200 triệu đồng;
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- Công ty đã phân bổ giá trị sửa chữa lớn vào chi phí sản xuất kinh doanh 
năm 2018 với giá trị 332,38 triệu đồng, còn lại hạch toán vào chi phí chờ phân 
bổ trả trước dài hạn.

Đánh giá về công tác sửa chữa lớn TSCĐ năm 2018:

- Công ty đã thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 6059/TKV- 
KH ngày 20/12/2017 của TKV v/v thông báo các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch 
PHKD năm 2018. Việc lập dự toán, phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn, xét chọn 
đơn vị sửa chữa, nghiệm thu bàn giao đưa tài sản sau chửa chữa lớn vào hoạt 
động và phân bổ các chi phí sửa chữa lớn vào chi phí sản xuất kinh doanh trong 
năm 2018 được thực hiện theo đúng quy định, đúng chế độ.

5. Giám sát tình hình quản lý và thực hiện đầu tư năm 2018:
- Tình hình thực hiện Ke hoạch đầu tư XDCB năm 2018 được TKV Thông 

báo điêu chỉnh theo Công văn số 5648/TKV-ĐT ngày 29/10/2018 với giá trị 
là : 19.901 ừ đ. Mọi công tác liên quan đến chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư 
đều tuân thủ theo luật đấu thầu và Quy chế quản lý đầu tư tại Công ty. Giá trị 
thực hiện đầu tư năm 2018 đạt 15.990 triệu đồng /19.901 triệu đồng, đạt 80 % 
kế hoạch năm. về thực hiện giá trị các công trình đầu tư trong năm 2018 so với 
dự toán ban đầu giảm được 4.137 triệu đồng. Nguyên nhân giảm là do thực hiện 
tôt công tác lập hô sơ phục vụ công tác đâu thàu qua mạng nên đã tiêt kiệm 
được chi phí đầu tư so với dự toán ban đầu. Cụ thể Dự án phục hồi TSCĐ năm 
2018 giảm được 1.542 triệu đồng; Dự án đầu tư duy trì và PTSX năm 2017- 
2018 giảm được 813 ừ triệu đồng; Dự án nâng cấp hệ thống điện, khí nén giảm 
được 614 tr triệu đồng; Dự án đầu tư phương tiện vận tải, nâng tải phục vụ sản 
xuất giảm 586 tr triệu đồng;

- Hầu hết các hạng mục đầu tư chủ yếu được triển khai trong quý 4/2018 vì 
có liên quan đến thủ tục chào hàng cạnh tranh, thủ tục xét dự thầu trong việc lập, 
phê duyệt mua sắm đầu tư XDCB. số lượng công trình, hạng mục đầu tư trong 
năm 2018 Công ty thực hiện theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt góp phần 
vào việc ổn định tình hình sản xuất của Công ty.

6. Công tác quản lý lao động, tiền lương
6.1 Công tác quản lý lao động

Năm 2018 Công ty tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, tinh giảm biên chế lực 
lượng lao động trong danh sách theo chỉ đạo và hướng dẫn của TKV. sắp xếp 
lại mô hình tổ chức từ 09 phòng, 08 phân xưởng, 01 Chi nhánh thành 07 phòng, 
08 phân xưởng và 01 Chi nhánh, số lượng lao động sau khi sắp xếp lại đã giảm 
19 người gồm có lao động quản lý (05), lao động phục vụ(06)và phụ trợ. Tuy 
nhiên tỷ lệ lao động quản lý chiếm trong tổng số lao động có mặt đến 
31/12/2018 vẫn còn ở mức 15%. Trong năm 2019, Công ty tiếp tục tinh giảm 
sắp xếp lại lực lượng lao động quản lý để phù hợp với mô hình quản lý của 
Công ty và yêu cầu của TKV.

6.2 Quản lý tiền lương
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Qũy tiền lương thực hiện năm 2018 của Công ty được trích theo đơn giá 
185 đ tiền lương/1000 đ giá trị sản xuất. Tổng quỹ lương thực hiện năm 2018 là 
94.105 tr đồng; trong đó quỹ lương của Viên chức quản lý 2.073 tr đồng. Việc 
trả lương căn cứ theo khối lượng sản phẩm công việc hoàn thành và cấp bậc 
công việc theo quy chế tiền lương của Công ty. Thu nhập tiền lương bình quân 
tháng của người lao động năm 2018 tăng so với năm 2017 là 23%.

7. Đánh giá sự phối họp hoạt động của Ban Kiểm soát.
Hoạt động của Ban Kiểm soát đã tuân thủ đúng chức trách, nhiệm vụ của 

mình và chấp hành đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty. Ban kiểm 
soát đã phối hợp tốt với HĐQT, Ban Giám đốc trong quá trình quản lý, điều 
hành hoạt động của Công ty, góp phần làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh 
được ổn định và có tốc độ tăng trưởng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của 
mình, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận 
lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. Những ý kiến đề xuất, kiến nghị của 
Ban kiểm soát luôn được Ban Giám đốc tiếp thu và có chỉ đạo cụ thê nhằm đáp 
ứng theo yêu cầu quản lý quv định. Trong năm 2018, Ban kiểm soát chưa nhận 
được bất cứ sự phản hồi cũng như đơn thư tố cáo, khiếu nại của các cổ đông về 
hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công tác 
sản xuất kinh doanh tại Công ty.

IV. Các kiến nghị của Ban kiêm soát

Năm 2018 là một năm đối với Công ty tuy có gặp một số khó khăn trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng kết thúc năm kế hoạch Công ty đã đạt 
được các chỉ tiêu cơ bản theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và 
hoàn thành Hợp đồng phối hợp kinh doanh với TKV. Trong đó doanh thu sản 
xuất tăng 31,3% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế tăng 17,8% so với Nghị 
quyết Đại hội cổ đông; vốn của cổ đông và các nhà đầu tư được bảo toàn; cổ  
tóc tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2017. số dư phải thu khách hàng, hàng tôn 
kho và các khoản vay ngắn hạn ngân hàng đều giảm so với năm 2017.

Tuy nhiên về quản lý vốn và tài sản trong năm 2018 vẫn còn tồn tại những 
vấn đề chưa được giải quyết tháo gỡ như: Dự án Vàng Danh II vẫn đang trong 
giai đoạn quyết toán chưa thể xác định được giá trị quyết toán toàn bộ công 
trình, giá trị bị phạt hợp đồng do chậm tiến độ bàn giao công trình; số lượng 
hàng hóa cho Công ty than Nam Mầu vay mượn với giá trị lớn đến nay vẫn chưa 
được thu hồi được; Công tác khoán quản trị chi phí theo Quyết định 1588/QĐ- 
TKV ngày 25/8/2017 vẫn chưa được triển khai (hiện nay là Quyết định số 
212/QĐ-TKV ngày 12/2/2019 V/v ban hành Quy chế quản trị chi phí kinh 
doanh trong Tập đoàn các Công ty); Giá trị tồn kho đổi với vật tư thu hồi và vật 
tư phế liệu với giá trị lớn chưa có phương án giải quyết; tài sàn cố định đã hết 
khấu hao, tháo dỡ không còn nguyên trạng chưa được làm thủ tục thanh lý kịp 
thời; Tỷ lệ lao động gián tiếp vẫn còn cao so với yêu cầu quản lý ,... w .
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Đe hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và 
công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, Công ty cần ưu tiên 
tập trung giải quyết các nội dung sau đây:

1. Đề nghị Công ty cần ưu tiên tập trung giải quyết dứt điểm thu hồi hàng 
hóa đã cho Công ty than Nam Mầu vay mượn từ tháng 2/2015 đến nay vẫn chưa 
xong với giá trị 19,291 tỷ đồng.

2. Công ty tiếp tục đôn đốc, phối họp với các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn 
thiện hồ sơ thanh quyết toán gói thầu EPC Dự án Vàng Danh II theo Công văn số 
93/TTĐHSX-ĐT ngày 18/2/2019 và Thông báo kết luận số 43/TB-TKV ngày 
12/3/2019 của Tổng Giám đốc TKV để xác định giá trị còn lại của gói thầu làm cơ 
sở tính doanh thu và tính thuế GTGT (công trình đã bàn giao cho chủ đầu tư ngày 
10/11/2017);

3. Công ty cần sớm hoàn chỉnh phương án sử dụng hiệu quả lượng sắt thép 
phế liệu tồn kho và lượng vật tư thu hồi từ các dự án đang tồn kho với khối 
lượng và giá trị rất lớn để tăng hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động, tăng nhanh vòng quay hàng 
tồn kho.

4. Đôn đốc Công ty Kiểm toán để hoàn thành báo cáo kiểm toán công trình 
Dự án cán thép lò, thép hình u , I để có cơ sở làm tờ trình cấp có thẩm quyền phê 
duyệt giá trị quyết toán công trình theo Thông tư 09.

5. Cần ban hành sớm Quy chế quản trị chi phí trong nội bộ Công ty theo 
hướng dẫn tại Quyết định 212/QĐ-TKV ngày 12/2/2019 V/v ban hành Quy chế 
quản trị chi phí kinh doanh trong Tập đoàn các Công ty.

6. Định kỳ 6 tháng hoặc kết thúc năm kế hoạch cần phân tích hoạt động 
kinh tế đối với công tác quản trị chi phí nội bộ Công ty, công tác tính giá thành 
sản xuất đối với hoạt động sản xuất thép cán, chế tạo vì lò, sửa chữa thiết bị, các 
yếu tố tác động đến việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty ,...w , để từ đó có biện 
pháp điều chỉnh đem lại hiệu quả trong quản trị chi phí.

V. Kế hoạch công tác năm 2019
- Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật 

và của Điều lệ Công ty. Thay mặt cổ đông thực hiện kiểm soát mọi hoạt động 
điều hành Công ty; Giám sát tính họp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị 
quyết của Hội đồng quản trị. Đinh kỳ hàng quý thẩm tra tính trung thực số liệu 
của báo cáo tài chính, tham mưu với HĐQT, Ban Giám đốc về các ý kiến 
chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài sản tại Công ty.

- Tiến hành kiểm soát theo kế hoạch chương trình đã được xây dựng ngay 
từ đầu năm, thời gian và nội dung cụ thể sẽ được Ban kiểm soát thông báo với 
các đơn vị được kiểm tra để chuẩn bị hồ sơ tàiTiệu.
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Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và báo cáo giám sát các 
mặt hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018 tại Công ty. Ban kiểm soát 
xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Xin trân trọng cảm om HĐQT, Ban Giám đốc và đặc biệt là các cồ đông đã 
luôn tin tưởng và tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. Kính 
chúc các Quý vị luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc 
sống, chúc Đại hội đổng cổ đông của Công ty thành công tốt đẹp./.

N oi nhận:
- HĐQT Cty; Ban GĐ(b/c);
- Các cố đông,
- Các ủy viên BKS;
-Lưu: BanKS.

BAN KIỂM SOÁT
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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

CÔNG TY CP CH Ế TẠO MÁY - VINACOMIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

số:ĩủ£ /TTr-VMC Ouàng Ninh, ngàyjỹ tháng ]  năm 2019

TỜ TRÌNH
về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 

Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chế tạo máy - VINACOMIN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội thông qua 
ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Quyết định số 2155/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính 
về việc chấp thuận cho các doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành 
nghề được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ  phần Chế tạo máy -  VnNACOMIN;
Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các 

quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát kính trinh Đại hội đồng cổ đông thường 
niên Công ty thông qua các tiêu chuân và danh sách các Công ty kiểm toán để 
lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2019 của Công 
ty như sau:

I. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
- Là đơn vị kiểm toán độc lập được Bộ Tài chính chấp thuận cho các doanh 

nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề theo Quyết định số 2155/QĐ- 
BTC ngày 15/11/2018.

- Có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- ĐỘI ngũ kiêm toán viên có năng lực trình độ cao với nhiều năm kinh 

nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu cùa Công ty về tiến độ kiếm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù họp với nội dung, chất lượng, tiến độ 

kiểm toán của Công ty.
II. Danh sách đề xuất các Công ty Kiểm toán
1. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
Trụ sở chính:
Tầng 15- Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận 

Đống Đa, Thành phố Hà Nội.



2. Công ty TNHH Hãng kiêm toán AASC
Trụ sở chính:
Số 01 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 
Chi nhánh Quảng Ninh:
Số 8 Chu Văn An, Thành phố Hạ Lons
3. Công ty TNHH Kiểm toán BDO 
Trụ sở chí nil:
Tầng 20, Tòa nhà ICON 4, số 243 Đê La Thành, Phường Láng Thượng, 

Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
III. Ỷ kiến của Ban kiểm soát
Ban kiểm soát đánh giá đây là các công ty kiểm toán độc lập có uy tín hàng 

đầu Việt Nam, được nhiều đom vị có lợi ích công chúng tin cậy ký hợp đồng 
thực hiện dịch vụ kiểm toán. Vì vậy Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ 
đông Công ty thông qua danh sách trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công 
ty quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán theo đề xuất của Ban kiêm 
soát và giao Giám đốc điều hành ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với 
Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài 
chính năm 2019 của Công ty theo quy định.

Ban kiêm soát kính trình Đại hội đồng cô đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:
- HĐQT, Ban GĐ(b/c);
- Các cổ đông;
- Các Uy viên BKS;
- Lưu: BKS



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN -  KHOÁNG SẢN V ỆT NAM

CÔNG TY CP CHÉ TẠO MÁY-VINACOMIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Đ ộc lập  - T ự  do - H ạnh phúc

Sô: /TTr-VMC cẩm Phả, ngày oíỹ tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH
về việc Phưong án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ  phần 
Chế tạo máy -  VrNACOMEST.

Căn cứ Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu 
tư vốn Nhà nước vào Doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp 
do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo máy -  
VINACOMIN;

Căn cứ Quyết định số 3665/QĐ-HĐQT ngày 28/12/2014 của Hội đồng 
Quản trị Công ty CP Chế tạo máy -  VINACOMIN ban hành “Quy chế tài chính 
trong Công ty CP Chế tạo máy -  VINACOMIN;

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn phương án chi trả cổ tức và 
trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

Đơn vị: Đồng
TT Chỉ tiêu Năm 2018 Ghi chú

1 Tổng lợi nhuận sau thuế 7.902.471.820
2 Chi trả cổ tức năm 2018 4.697.351.000 10% vốn điều lệ

3 Trích lập các quỹ năm 2018 3.205.120.820
3.1 Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 0
3.2 Quỹ thưởng VCQL 259.114.500 Bằng 1,5 tháng lương thực hiện của 

VCỌL trong năm 2018

3.3 Quỹ khen thưởng 2.062.204.424 70% số còn lại sau khi trích quỹ đầu tư 
phát triển và quỹ thưởng VCQL

3.4 Quỹ phúc lợi 883.801.896 30% số còn lại sau khi trích quỹ đầu tư 
phát triển và quỹ thưởng VCQL

Kính trinh Đại hội đông cô đông thường niên xem xét thông qua./. 
N ơ i n h ận :
- Các cổ đông của Công ty (e-copy);
- HĐQT, ĐU (e-copy);
- BGĐ, BKS (e-copy);
- Website: chetaomay.com.vn (e-copy);
- Các đon vị, tổ chức trong Công ty (e-copy);
- Lưu;TJcýCôngty,VT.

T1VLHỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ 
TỊCH



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN -  KHOÁNG SẢN V Ệ T  NAM

CÔNG TY CP CHÉ TẠO MÁY -  VINACOMIN

SỐ: ^ 0 /T T r-V M C

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T  NAM
Đ ộc lập - T ự  do - H ạnh  phúc

Cẩm Phả, ngày CỚ thảng ̂  năm 2019

TỜ TRÌNH
về việc phân phối thù lao 2018 và kế hoạch thù lao 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ  phần Chế tạo máy -  
VINACOMIN;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ  phần 
Chế tạo máy - VINACOMIN ngày 26/4/2018;

Hội đồng quản trị Công ty cổ  phần Chế tạo máy -  VINACOMIN trình 
Đại hội đồng cổ  đông thường niên năm 2019 thông qua phân phối thù lao 2018 
và kế hoạch thù lao 2019 như sau:

1. Thực hiện 2018
1.1. Tiền lưong của người quản lý Công ty chuyên trách.

A

Đơn vị tính: đông
TT Họ và tên Chức vụ KH năm 2018 TH năm 2018
1 2 3 4 5
1 Phạm Minh Tuấn Giám đốc 357.240.000 386.880.000

2 Lê Viết Sự Phó Giám đốc 316.920.000 343.200.000

3 Bùi Xuân Hạnh Phó Giám đốc 316.920.000 343.200.000

4 Tăng Bá Khang Phó Giám đốc 316.920.000 343.200.000

5 Phạm Thu Hương Ke toán trưởng 289.560.000 313.560.000

6 Hoàng Mạnh Hùng Trưởng BKS 316.920.000 343.200.000
*>

Tông 1.914.480.000 2.073.240.000
\ _____ t

Trong đó, tiên lương của Trưởng ban kiêm soát chuyên trách

Đơn vị tỉnh: đông

TT Chức Danh Số người KH năm 2018 TH năm 2018

1 2 3 4 5

1 Trưởng BKS 01 316.920.000 343.200.000
*>

n r  *Tông: 316.920.000 343.200.000

1



Hình thức chi: VMC chi trả trực tiếp.
1.2. Thù lao của Thành viên HĐQT; Thành viên BKS không chuyên trách

Đơn vị tính: đóng

TT Chức Danh Số người KH năm 2018 TH năm 2018 (đã 
chi trả 80% KH)

1 2 3 4 5
1 Chủ tịch HĐQT 1 61.680.000 61.680.000

2 Thành viên HĐQT 4 237.120.000 237.120.000

3 Thành viên BKS 2 105.120.000 105.120.000

Cộng 7 403.920.000 403.920.000

Hình thức chi:
- Chuyển về TKV đối với thù lao của người được TKV cử làm đại diện

nhưng hưởng lương của TKV.
- VMC chi trả trực tiếp thù lao đối với người được TKV cử làm đại diện 

nhưng hưởng lương trực tiếp của VMC.
2. Kế hoạch 2019
2.1. Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách

■>

Đơn vị tính: đông
TT Chức Danh Số người Tiền lương tháng Tiền lương năm

1 2 3 4 5

1 Trưởng BKS 01 26.410.000 316.920.000

Tồng 26.410.000 316.920.000

2.2. Thù lao của Thành viên HĐQT; Thành viên BKS không chuyên trách

Đơn vị tính: đông

T T C h ứ c D an h T iền  lư ơ n g  
th án g

S ố
n gư ờ i tỷ  lệ

T iền  th ù  lao  
th á n g  

(n g /th )

T ổ n g  tiền  thù  
lao  n ăm  2019

1 2 3 4 5 6 7

1 Chủ tịch HĐQT 25.700.000 1 20% 5.140.000 61.680.000

2 Thành viên HĐQT 24.700.000 4 20% 4.940.000 237.120.000

3 Thành viên BKS 21.900.000 2 20% 4.380.000 105.120.000

Cộng: 72.300.000 7 403.920.000

2



3. Phưong thức chi trả:
Hàng tháng các thành viên HĐQT và BKS làm công tác kiêm nhiệm tại

Công ty được thanh toán 80% mức thù lao cho tháng đó; số 20% còn lại được
quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty c ổ  phần Chế tạo máy xem xét,
thông qua./.
N ơ i n hận :
-  Các cổ đông của Công ty (e-copy);
- HĐQT, ĐU (e-copy);
- BGĐ, BKS (e-copy);
- Website: chetaomay.com.vn (e-copy);
- Các đon vị, tổ chúc trong Công ty (e-copy);
- Lưu; T.ký Công ty, VT.
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TẬP ĐOÀN CÔNGNGHỆP
THAN-KHOÁNG SẢN V ỆTN A M

CÔNG TY CP CHÉ TẠO MÁY -  VINACOMIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVỆTNAM
Đ ộc lập - T ự  do - H ạnh phúc

Số: f 6 d  /CTr-VMC cẩm  Phả, ngàyũlỷtháng 3năm 2019

TÒ TRÌNH
về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh 

của Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN

Kính gửi: Đạihộiđồngcổđôngnăm2019CôngtyCPChếtạomáy-VINACOMIN.

Căn cứ Điều 32, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đuợc Quốc hội 
nuớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; mục b 
khoản 1 Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy 
định về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 4632/QĐ-BCT ngày 14/12/2018 của Bộ Công 
Thương về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật 
an toàn lao động cho Công ty Cổ phần Chế tạo máy -  VINACOMIN và ban 
hành kèm theo Giấy chứng nhận có nội dung:

- Mã số đăng ký chứng nhận: 25-18/GCNĐĐK-BCT;
- Phạm vi kiểm định: Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý Bộ Công Thương;
- Đối tượng kiểm định: Cột chống thủy lực đơn, giá khung di động và dàn 

chống tự hành sử dụng trong khai thác hầm lò.
Thực hiện Chiến lược phát triển dài hạn của Công ty trên thị trường cung 

cấp thiết bị khai thác hầm lò, chỉ tiêu SXKD năm 2019 của Công ty trong việc 
sản xuất và kiểm định Cột chống thủy lực đơn, giá khung di động và dàn chống 
tự hành sử dụng trong khai thác hầm lò, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông 
thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 
4632/QĐ-BCT ngày 14/12/2018 của Bộ Công Thương để Công ty hoàn thiện 
các thủ tục đăng ký với Phòng đăng ký kinh doanh -  Sở Ke hoạch và Đầu tư 
tỉnh Quảng Ninh và thực hiện.

Trân trọng kính trình./.
N ơ i n hận :
- HĐQT, BKS (e-cpopy);
- Các cổ đông(e-cpopy);
- Lưu: TK Công ty.

G QUẢN TRỊ



TẬP ĐOÀN CÔNGNGHỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VỆTNAM

CÔNG TY CP CHÉ TẠO MẢY -  VINACOMIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVỆTNAM
Đ ộc lập - T ự  do - H ạnh phúc

Số: f 6 /ị /CTr-VMC cẩm Phả, ngàyisthảng jnăm  2019

TỜ TRÌNH
về việc thay đổi và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ  phần 
Chế tạo máy -  VINACOMIN.

Căn cứ Điều 156, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; khoản 6 /  
Điều 26 Điều lệ Công ty cổ  phần Chế tạo máy -  VINACOMIN;

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ  đông 
thường niên Công ty cổ  phần Chế tạo máy -  VINACOMIN năm 2018; Quyết 
đinh số 1306/QĐ-TKV ngày 23/7/2018 về việc thay đổi người đại diện quản lý 
phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty cổ  
phần Chế tạo máy -  VTNACOMIN; Nghị quyết kỳ họp thứ 116/NQ -VMC ngày 
30/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty c ổ  phần Chế tạo máy -  VTNACOMIN 
về việc thôi tham gia HĐQT, thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ  phần 
Chế tạo máy -  VINACOMIN nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Trọng 
Hùng và bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Tứ là người đại diện phần vốn của Tập 
đoàn Công nghiệp Than -  Khoáng sản Việt Nam (TKV) làm thành viên HĐQT 
Công ty; Nghị quyết số 117/NQ-VMC ngày 01/8/2018 thông qua kết quả bầu cử 
Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Văn Tứ, Hội đồng quản trị Công 
ty Kính trình Đại hội đồng cố đông thường niên 2019 xem xét miễn nhiệm đối 
vói ông Nguyễn Trọng Hùng và bầu ông Nguyễn Văn Tứ vào HĐQT Công ty.

về thông tin cá nhân ông Nguyễn Văn Tứ:
a) Họ và tên: NGUYỄN VĂN TỨ
b) Ngày tháng năm sinh: ngày 22 tháng 02 năm 1964.
c) Trình độ học vấn: Đại học.
d) Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế tài chính, Kỹ sư Kinh tế
đ) Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến 
tháng năm

Học/ hoặc làm việc gì/ 
chức vụ gì

Ở đâu

02/1988 đến 
4/1990 Cán bộ kế toán Xý nghiệp Vận tải Đường sắt -  Công ty 

Than cẩm Phả
5/1990 đến Cán bộ kế toán Xý nghiệp Cảng và Kinh doanh than -



6/1993 Công ty Than cẩm Phả
7/1993 đến 
6/1995 Phó phòng Kế toán Xý nghiệp Cảng và Kinh doanh than - 

Công ty Than cẩm Phả
7/1995 đến 
11/1995 Trưởng phòng Kế toán Xý nghiệp Cảng và Kinh doanh than - 

Công ty Than Cẩm Phả
12/1995 đến 
6/1996 Ke toán trưởng Xý nghiệp Cảng và Kinh doanh than - 

Công ty Than cẩm Phả
7 / 1 9 9 6  đến 
12/1997 Quyền Kế toán trưởng Công ty Cảng và Kinh doanh than — 

Tổng Công ty (TKV)
01/1998 đến 
6/1999 Kế toán trưởng Công ty Cảng và Kinh doanh than -  

Tổng Công ty (TKV)
7/1999 đến 
4/2007 Phó Giám đốc Công ty Cảng và Kinh doanh than -  

Tổng Công ty (TKV)
5/2007 đến 
3/2016 Giám đốc Công ty Kho vận và Cảng cẩm Phả - 

Tập đoàn TKV
4/2016 đến 
8/2017

Trường ban Thanh tra -  
Bảo vệ Tập đoàn TKV

9/2017 đến 
7/2018 Trưởng ban Bảo vệ Tập đoàn TKV

Từ 01/8/2018 
đến nay

Trưởng Ban - Thành 
viên ban quan lý vốn 
TKV

Tập đoàn TKV

e) Các công ty mà ứng viên đang năm giữ chức vụ thành viên Hội đông 
Quản trị và các chức danh quản lý khác:

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Chủ tịch HĐQT;
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Trưởng ban - Thành viên 

Ban Quản lý vốn - Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam
g) Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường 

họp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty:
Trong thời gian từ ngày 01/8/2018 đến nay với chức trách là thành viên 

HĐQT và được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Văn Tứ trong 6 
tháng đã tiến hành duy trì các hoạt động của HĐQT:

- Ban hành các quyết sách lớn, chủ trương lớn, các quyết định của HĐQT 
đều tuân thủ theo nguyên tắc tập thể, đồng thuận của các thành viên HĐQT.

- Tổ chức 08 cuộc họp HĐQT, ban hành 08 nghị quyết (từ số 117 đến 
124), nội dung các nghị quyết đã bám sát tình hình thực tế SXKD của Công ty 
tại từng thời điểm làm cơ sở cho Ban Giám đốc điều hành thực hiện tốt các công 
tác SXKD và các mặt công tác khác của Công ty.

- Ông Nguyễn Văn Tứ tiếp cận công việc nhanh và hoàn thành chức trách 
nhiệm vụ được giao, làm việc chủ động, mẫn cán, phát huy hết năng lực của 
mình, thực hiện đầy đủ các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, 
cân trọng,luôn đảm bảo lợi ích tối đa của các cổ đông và của Công ty.

h) Các lợi ích có liên quan tới Công ty: không;
i) Cổ đông đề cử ứng viên: Tập đoàn Công nghiệp Than -  Khoáng sản 

Việt Nam;
j) Các thông tin khác:



- số  CMND/CCCD/HỘ chiếu: 031064004605 - Ngày cấp: 23/01/2018.
- Địa chỉ thường trú: Tổ 14, Khu 3, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh.
- Số cổ phần nắm giữ: 1.925.100; chiếm 40,98% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện sở hữu: Tập đoàn Công nghiệp Than — Khoáng sản Việt Nam.
+ Cá nhân sở hữu: Không
Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 

2019 xem xét thông qua:
1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông 

Nguyễn Trọng Hùng theo Nghị quyết kỳ họp thứ 116/NQ-VMC ngày 30/7/2018 
của HĐQT.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nghiệm kỳ 2018-2023 đối với ông 
Nguyễn Văn Tứ theo Nghị quyết sổ 117/NQ-VMC ngày 01/8/2018 của HĐQT.

Trân trọng kính trình./.
N ơ i nhận :
- HĐQT, BKS (e-cpopy);
- Các cổ đông(e-cpopy);
- Lưu: TK Công ty.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc ỉập — Tựdo -  Hạnh phúc

1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN TỨ Giới tính: Nam

2. Ngày tháng năm sinh: 22/02/1964 ;Noi sinh: Xã Lê Lợi-Huyện An Dương- Hải

3. Quốc tịch: Việt Nam ,

4. CMND/CCCD/HỘ chiếu: 031064004605 -  cấp ngày 23/01/2018
5. Địa chỉ thường trú: Tổ 14, khu3,Hồng G ai, Hạ Long, Quảng Ninh
6. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng 36558558 ; Di động: 0913265869
7. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Tài chính, kỹ sư Kinh tế
8. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Chủ tịch HĐQT
9. Chức vụ đang nẳm giữ tại các tổ chức khác .-Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý 
vổn - Tập đoàn Công ngliiệp Than-Khoáng sản Việt Nam
10. Quá trình công tác: •

Từ tháng năm đến 
tháng năm

Hộc/hoặc làm việc gì/ chức vụ gì Ở đâu

02/1988 đến Cán bộ kế toán XN Vận tải Đường sắt -

04/1990 Công ty Than cẩm  Phả

05/1990 đến • 

06/1993

Cán bộ kế toán XN Cảng và Kinh doanh 

than-Công ty Than cẩm Phả

07/1993 đến 

06/1995

Phó phòng kế toán XN Cảng và Kinh doanh 

than-Công ty Than cẩm.Phả

07/1995 đến 

11/1995

Trưởng phòng kế toán XN Cảng và Kinh doanh 

than-Công ty Than Cẩm Phả

12/1995 đến 

06/1996

Kế toán trưởng XN Cảng và Kinh doanh 

than-Công ty Than cẩm  Phả
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11. Tham gia tại các đơn vị, tô chức khác (chỉ kê khai đối với phân tỷ lệ sở hữu 
chiếm từ 5% trở lên)

14, Hành vi vi phạm pháp luật (nêu

Tôi xin cam đoan những lòi khai trên ỉà hoàn toàn đúng sự thật, nều sai tôi xỉn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 08 năm 2018

/ < ỷ c ố NG TY y: 
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07/1996 đến 

12/1997

Q.Kế toán irưỏng Cong fy Cảng và Kinh *
doanh than-Tổng Công ty 

(TKV)

01/1998 đến 

06/1999

Kế toán trưỏ-ng Công ty Cảng và Kinh 

doanh than-Tông Công ty 

(TKV)

07/1999 đến 

04/2007

Phó Giám đốc Công ty Cảng và Kinh 

doanh than-Tổng Cóng tv 

(TKV)

05/2007 đến 

03/2016

Giám đốc Công ty Kho vận và Cảng 

Cầm Phả-Tập đoàn TKV

04/2016 đến 

08/2017

Trường ban Thanh tra-Bảó vệ Tập dểàn TKỸ

09/2017 đến 

07/2018

Trưởng han Đấo vệ Tập đòàn TKV

Tên công tỵ Địa chỉ Giấy Ngày cấp/ Noi cấp Chức vụ Tỷ lệ góp
CNĐKKD vốn

"Không—

Không

Không
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