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NGHỊ QUYÊT
Phiên họp Hội đồng quân tr; lần thú 136

HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CÓ PHẦN CHÉ TẠO MÁY -  VINACOMIN

Căn cú Luạt D oanh nghiệp đã đuọc Quốc hội nuóc Cộng hòa xã hội chú 
nghĩa Việt nam khóa XIII, kỳ họp thú 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cú Điều lệ Công ty c ổ  phần chế tạo m áy -  VINACOM IN đuọc Đại 
hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 28/2/2008, đã đuọc sủa đổi, 
bo sung thêm  và thay đổi phù hqp vói các Nghị định, thông tu  hiện hành;

Căn cú Quy chế quàn lý cán bộ của Công ty c ổ  phần Chế tạo máy -  
VINACOM IN đuọc ban hành kèm theo Quyết định số 822/QĐ-HĐQT ngày 
31/3/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cú nội dung Biên bản họp HĐQT số 136/BB-VMC ngày 27 tháng 3 
năm 2020,

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua báo cáo kết quả công tác 
chuẩn bị và nội dung báo cáo, tò  trình cho Đại hội đồng cổ đông thuòng niên 
2020 nhu sau:

1) Chuông trình số 789/ CTr-VMC về Chuông thnh Đại hội đồng cổ đông thuòng niên 2020;
2) Dụ thảo Quy chế tổ chúc Đại hội đồng cổ đông thuòng niên 2020;
3) Báo cáo số 780 /BC-VMC về kết quả SXKD năm 2019, Ke hoạch SXKD 2019;
4) Báo cáo số 781/BC-VMCvềcôngtácquảntộ củaHĐQTnăm 2019;

5) Báocáosố782/BC-VMCV/vkếtquảtàichínhtómtắtnãm2019;

6) Báocáosố 783/BC-VMCV/vthẩmtrabáocáotàichínhnãm2019;

7) Báo cáo số 784/BC-VMC của BKS về hoạt động quản lý của HĐQT vàBGĐ năm 2019;
8) Tò tnnh số 785/TIr-VMC về việc lụa chọn don vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

9) Tòtnnhsố 786/TIr-VMC V/v Phuong án chi ttủ cổ túc và trích lập các quỹ năm 2019;
10) Tòthnhsố 787/TTr-VMCV/vphânphốilhùlao2019vàkếhoạchthùlao2020;

11) Tòtnnhsố 788 / TTr -VMC V/v thông qua bổ sung ngành nghề kình doanh.

Giao Ban chỉ đạo ĐHĐCĐ tiếp tục thục hiện chỉ đạo việc tổ chúc 
ĐHĐCĐ thuòng niên năm  2019 của Công ty theo Ke hoạch.

Điều 2. Quyết định phê duyệt Quỹ tiền luông thục hiện năm 2019 nhu

QUYÊT NGHỊ:

sau:

ì



TT Chì tiêu ĐVT Ke hoạch
T hục hiện 
năm  2019

Tỷ lệ
%

1 Chi tiêu giá trị
1 Doanh thu tổng so T rđ 1.285.000 1.501.300 117
2 Giá ván T rđ 871.600 975.734 112
3 Doanh thu tính luông (GTSX) T rđ 452.000 525.066 116,17
4 Lại nhuận T rđ 9.000 14.219 158
H Đun giá tiền lm m g Đ/lOOOđ DT 186,02 184,03 99
111 Quỹ luung theo đon giá T r đ 78.778 98.707 125,3

1 Quỹ luông nguôi lao động T rđ 76.864 96.626 125,7
2 Quỹ luông Nguòi quàn lý T rđ 1.914 2.081 108,7

IV Q uỹ lu on g  đuọc quyết toán T rđ 78.778 98.707 125,3
1 Nguòi lao động T rđ 76.864 96.626 125,7
2 Nguòi quán lý T rđ 1.914 2.081 108,7
V Lao động bình quân nguòi 866 866 100
1 Nguòi lao động nguòi 860 860 100
2 Nguòi quản lý nguòi 06 06 100

VI Tiền lunng bình quân lOOOđ/ng/th 7.634 9.565 125,3
1 Nguòí lao động M 7.500 9.249 125,7
2 Nguòi quăn lý ! ! 26.583 28.903 108,7

VII N ăng suất lao động

1
- Tính theo giá trị (doanh thu - 
CP chua có tiền luong) Tr đ/ng/năm 103 131,3 127,5

2 Theo sán luọng (giá trị SX) Tr đ/ng/năm 526 611 116,2

Điều 3. Quyết định ban hành Quy chế Khoán -  Quân trị chi phí trong Công ty 
Cổ phần Chế tạo máy -  VINACOMIN mói để phù họp vói các quy chế, quy định 
hiện hành của N hà nuóc, Ngành, Tập đoàn TKV và mô hình hoạt động, tổ chúc 
hiện tại của Công ty.

Điều 4. Quyết định phê duyệt Phuong án phân phối lọi nhuận sau thuế 
thu nhập doanh nghiệp năm  2019, cụ thể nhu sau:

1) Tổng lọi nhuận truác thuế: 14.219.460.647 đồng
2) Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 7.207.191.000 đồng
Trong đó:
- Thuế TNDN truy thu thòi kỳ thanh tra thuế kỳ 3 năm tù năm 2016 - năm 2018 theo QĐ

số 5317/QT-CT ngày 28/6/2019 của Cục Thuế tỉnh Quáng Ninh: 3.897.525.538 đồng;
- Thuế TNDN nộp trên giá tộ thch lập phải thu khó đòi Lô hàng cho Công ty than Nam 

Mau vay (50% tổng giá trị lô hàng) tù năm 2015:
- Thuế TNDN năm 2019:
3)Tổng lọi nhuận sau thuế năm 2019:

3.1. Trả cổ túc 10%/nãm/Vốndìềulệ:
3.2. Lọi nhuận còn lại sau khi trả cổ túc:
3.2.1. Trích Quỹ dầu tu phát thài 30%: ^
3 2.2. Thch Quỹ thuỏng Viên chúc quản lý bằng 1,5 tháng luong thục hiện của Nguòi 

quản lý năm 2019: 260.125.000 đồng
3.2.3. Quỹ khen thuỏng, phúc ]ọi: 1.360.318.053 đồng, trong đó:

- Quỹ khen thuóng (70%): 952.222.637 đồng
- Quỹ phúc lọi (30%): 408.095.416 đồng.

1.929.144.100 đồng; 
1.380.521.362 đồng

7.012269.647 đồng 
4.697.351.000 đồng
2.314.918.647 đồng 

694.475.594 đồng

-TS^r



- Điều 5. Quyết định phê duyệt Định m úc tín dụng ngắn hạn và các chi tiêu
tài chính năm 2020, cụ the nhu sau:

1) Định m úc tín dụng ngắn hạn: 160.000 triệu đồng

2) K hả năng thanh toán nọ đến hạn: 1,02 lần

3) Hệ số nọ phái trả /vốn  chủ sỏ hũu: 7,67 lần

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lục tù  ngày ký. Các thành viên Hội đồng 
quản trị, Ban Giám đốc, các đon vị, tố chúc trong Công ty và cá nhân liên quan 
có trách nhiệm  thục hiện Nghị quyết này./.

/Vo*/ rt/iận.*
- ĐU, HĐQT (E-copy);
- BGĐ, BKS (E-copy);
- Các tổ chúc, đon vị trong Công ty (E-copy);
- Luu: Thu- ký Công ty, VT. /g^ —
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