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CQNG HOA XA 1-101 ciiU NGHIA VIT NAM
Doe Ip - Tir do - Hanh phüc

Cdin Phá, ngày 19 tháng 5 nãm 2020

V/v DInh chInh ni dung Nghj quy& Di hGi
dOng cô dông thumg nién nAm 2020 dâ cong b

Kfnh gui:
- Uy ban Chü'ng khoán NhA nu'âc;
- Sâ giao djch ChCrng klioán HA Ni.
1. Ten t6 chirc phát hAnh: Cong ty c phn Than Ccc

Sáu - Vinacomin

- MA chüng khoán: TC6
- DIa chi: Phiiông Cm Phü, ThAnh pM CAm PhA, Tinh QuAng Ninh
- Diên thoai: 0203 3862062

Pax: 0203 3863936
- Ngithi thrc hin cong b6 thông tin: Nguyn Trung Thành
2. NOi dung thông tin cong b6:
DInh chInh 1i nOi dung ti dim a miic 4.2 DMu 4 Nghj quyt Dti hi d&ig ci
dông thtrmg niên nArn 2020 cüa Cong ty dA cong bO ngAy 16/5/2020, ci the sira dôi ni
dung ye mrc chi trA tiên th lao cho thAnh viên HDQT, BKS Cong ty nAm 2020 nhix sau:
a) Mirc chi trã tin thu lao cho thânh viôn HDQT, BKS Cong ty duçyc xác djnh nhis sau:
SIT
I
2
3

Chrc danh
Chü tjch HDQT
ThAnh viên HDQT
Thành viên BKS

Muc thu lao hAng tháng (VND/ngtroi)
25.700.000 x 20% = 5.140.000
21.900.000 x 20% = 4.380.000
21.900.000 x 20% = 4.380.000

* Ghi chü: MCrc tin thu lao ithi dt.rçt chi tth cho thAnh viên HDQT, BKS khOng chuyên trách.
- Nguyen nhãn dInh chInh: Do sor xuAt trong qua trInh soin thAo Nghj quyt.
3. Thông tin nay dxçic dng tAi trên trang thông tin din tà Cong ty vAo ngAy 19
tháng 5 nAm 2020 ti dja clii Website: www.cocsau.com, rnic quan h cô dông.
Chüng tôi xin cam k& các thông tin trén day là dung sij tht vA hoAn toàn chju
trách nhim tnrâc pháp lut ye ni dung thông tin cong bO./.
Noi u/ian:

- S& GDCK Ha Ni (b/c);
- Website Cong ty;
- Ltxu: VT, VP (Th02).
TaiIiudinhkèm:

- Nghj qtt Dai ti dngcOc15ngddirthchih
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Phá, ngày 16 tháng 5 nám 2020

NGII QUYET
Bi hi dng cô dông thir?rng niên nám 2020
BJJ HOI BONG CO BONG
CONG TY cO PHAN THAN CQC SAU-VINACOMIN

Can cCr Lut Doanh nghip s 68/2014/QH13 dà di.rçic Qu& hi ntrc Cong hoà xã hi chü
nghia Vit Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiu 1rc thi hành kê t1r ngày 01/7/2015;
Can c(r Diêu 1 to chüt va ho?t dng cüa Cong ty cO phn Than Ccc Sáu - Vinacomin dã dtrçyc süa
dôi, bO sung vànhât frI thông qua t?i Di hi dông cO dôngthu?ng niên Cong ty ngày 12/4/2018;
Can ci'r Biên ban Dai hi dông co dông thiring niên Cong ty cO phân Than Cc Sáu Vinacomin nm 2020 hp ngày 16/5/2020,
cD

C6'

QUYET NGHJ:

Diu 1. Thông qua báo cáo hot dng SXKD näm 2019 và phuong huóng nhim vi SXKD
näm 2020 cüa Cong ty cô phán Than Coc Sáu-Vinacomin, bao gOm:
1.1. Ktquâthirc hin k hoeh SXKD nãm 2019
TT

CHI TIEU

DVT

NAM 2019
KE HOeCH
DAUNAM

KE HOACH

THV'C H1N

TV L % SO VOl

EBEUc3IINH
I1fl41Ks4M

1

Dtdábócxüc

M3

25.900.000

25.200.000

25.217.453

97,36

100,07

2

Than san xut

Tan

2.690.000

2.750.000

2.912.208

108,26

105,90

a

Than khai thãc bóc via

T.n

1.850.000

1.750.000

1.750.084

94,60

100,00

b

Than sach tr DDLT

Tan

840.000

1.000.000

1.162.124

138,35

116,21

3

H sS bóc dat san xuat

M3/tan

14,00

14,40

14,41

102,93

100,07

4

Than tiêu thi,i t6ng s6

Tan

2.663.000

2.790.000

2.923.696

109,79

104,79

5

Doanh thu tang s

Tr.d

3.493.548

3.500.037

3.597.532

102,97

102,78

Trongdó:Doanhthuthan

Tr.d

3.490.548

3.479.037

3.544.806

101,55

101,89

Gjá tn du tu XDCB

Tr.d

298.481

292.889

248.627

83,30

84,89

7

Lqi nhuân trtxdc thu

Tr.d

26.066

31.280

15.889

60,96

50,80

8

Tin Iuangbinhquân

8.562

8.706

10.142

118,45

116,49

L
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1.2. Phuxmg hrncng, nhim vi1 SXKD nm 2020
KE HOICH NAM 2020

DN V TiNH

CHI TIEU

-

1

D& da bae xüc

M3

'28.000.000

2

Thannguyênkhaikhaithác

T&i

2.000.000

3

Thiehtrdtdá1nthan

Tn

915.000
14,00

M3/tãn

H s bóc

Tn

2.883.000

TriudOng

3.737.005

Tmng do: Doanh thu than

Triu dng

3.734.005
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Giáirjduti.rXDCB

Tiiudng

7

Tin h.rong binh quãn

1.000dong/ngixôi/tháng

9.674

8

Lcii nhun liuót thus

Triu dng

27.248

9

Du kin chi trã c tire

4

Thanliêuthii

5

Doanhthutôngsô

.

188.710

,

~4

%IvOn diêu 1

Dai hi thng nht Uy quyn cho HDQT, Ban diu hành Cong ty t chirc trin khai thixc hin có
hiu qua mt so ni dung cong vic sau:
(i) can cir vào th tnringtiêu thtt, din bin thOi tit....chü dng diu chinh k hoach sè.n xut
kinh doanh cho phü hçp vài diêu kin thrc tê nhäm dam bão hiu qua, igi Ich cOa các cô dông và
Côngty.

Than Ccc Sáu
(ii)
1p diu chinh dir an và quy& toán Dr an dAu tu xay dmg cOng irInh MO
Cong ty cO phãn Than Ccc Sáu TKV theo dOng quy dnh can pháp 1ut.
(iii)thoái toãn b vn dAu tu cOa Cong ty tai Cong ty c phn Nhit din Cm Phã TKV tren
co sâ dam báo nguyen tAc bâo toãn von dâu tu

-

-

-

Diu 2. Thông qua báo cáo tài chInh näm 2019 dä dtrçic kiêm .toán b&i COng ty TNHE-1
PKF Viêt Nam vói mt so chi tiêu Co ban sau:
1. Tài san ng&n han
2. Tài san dài han
3. Tong cong tài san
4. Nçi phâi trá
5.Vnchüsâhthi
6. Tng lqi nhun truâc thud

864,596 t'dong.
1.138,917 t' dng.
:2.003,514 t dng.
1.670,5 14 t' dng.
332,999 t5'dong.

15,889 t'dông.

7. Kt qua thrc hin chi trâ tin krcmg, thU lao cUa I-]DQT, BKS và vién chirc quãn 1 COng
ty näm 2019:2.846.750.000 dông.
Diu 3. Thông qua phuxrng an Phirong an phân phi 1ç'i nhu.n và trich 1p các qu5 näm
2019 nhir sau:
2

TV L
(/o)

so TIEN

CH TIEU

DON VI TINH

1.Lçii nhuân trLrâc thu TNDN

Triu dng

100

15.889

2. ThuTNDN

Triu dng

62,2

9.89 1

3. Lçii nhun sau thu chixa phân phi

Triu ding

37,8

5.998

3 1 Chia cô tue (0% von diêu le)

Triêu dông

0

0

3.2. Lçi nhun con 1?i duçic trIch b sung các qu'

Triu dong

a. Qu thi.thngNgtrOi quãn l Congty

Triu dông

0

b. Qu khen thu&ng, phñc lçii

Triu dông

5.998

—

5.998

Diu 4. Thông qua viêe chi trà tin thu lao cüa các thành viên HDQT, BKS và tin lucing
thành vien HDQT, TnxOng ban Kiêm soát chuyên trách näm 2019; dê xuât tiên thU lao HDQT,
BKS và tiên krong cUa Tru&ng ban Kiêrn soát chuyên trách näm 2020.
4.1 .Tin thU lao cUa thành viên I-IDQT, BKS và tin luung cUa thành viên HDQT, Tnr&ng
ban KS chuyên ách näm 2019.
a) Tin thu lao eUa các thành viên I-IDQT, BKS Cong ty näm 2019
2 19.360.000 dông.

- 04 Thành viên HDQT cUa Cong ty
- 02 Thành viên Ban Kim soát cüa Cong ty
Tong s tin thU lao chi trá cho HDQT, BKS

96.000.000 dng.
315.360.000 dng.

Bang ch&: (Ba tram mui näm triu ba tram sáu muoi ngàn dng chin)
b)Tin krcing clii tth di vói 01 thành viên HDQT chuyên irách näm 2019 là 316.920.000 dng.
c) Tin krcing clii trá di vói Tnrang ban Kim soát chuyên irách näm 2019 là 324.120.000 dng.
4.2. Thông qua mirc thU lao cho cáe thành viên HDQT, BKS và tin lixang cUa Tnthng ban
Kiêm soát chuyên trách näm 2020
Can eü(i)Ngh djnh s 53i2016/ND-CP ngày 13/6i2016 ciia ChInh PhU quy djnh v lao dng,tin
lu'ong, thU lao, tin thumg d6i vói cOng ty c phân, vOn gop clii phôi cUa Nhà nuc; (ii) Thông tu sO
28/2016/F1-BLDTBXH ngay 01/9i2016 cüa Bô LI)- IB&XH huOng dan thirc hin quy djnh ye lao dng,
tien luong, thU lao, tiên thuOng dôi vói Cong ty cO phan. vOn gop chi phôi cUa Nhà nu; (iii) can ci.'r Khoãn
1, DiCu 28; Khoãn 5, Diêu 38 Diêu l to chirc, hot dng cüa Cong ty cO phan Than C9c Sáu —Vinacomin
quy djnh miit thU lao cüa HDQT, BKS Cong ty và (iv) kê hoch tiên krong ciia Cong ty nm 2020;
a) Mirc chi trá tin thU lao cho thãnh viên EIDQT, BKS Cong ty du'gc xác dnh nhu sau:
STT

Chtrc danh

Mac thU lao hang tháng (VND/ngtthi)
5.140.000

1

ChU tjch HDQT

25.700.000 x 20%

2

Thành viên HDQT

21.900.000 x 20% = 4.380.000

3

Thành viën BKS

21.900.000 x 20% = 4.380.000

* Ghi chü: Mi.'rc tin thU lao trên duçie clii trã cho thãnh viên HDQT, BKS khOng chuyên trách.
3

b) Tin luung d& vOi Tnthng ban Kim soát chuyên trách Cong ty thrçc hxô'ng mrc krcng
theo k hoach là 22.900.000 dôngfngui/tháng.
c) Viêc chi Ira thà lao cüa các thãnh viên HIIDQT, BKS và tin krcmg cüa thành viên HDQT,
Truông ban Kini soát chuyên trách dugc tim üng 80% mt'rc thu lao, tiên krcing t?m tmnh cña tháng
do; s con laj duoc quyet toán và chi trã vao cuôi näm dira trên kêt qua SXKD cüa Cong ty và mrc
d hoàn thành nhiêm vti trong näm ciia timg thành viên I-IE)QT, BKS Côngty theo quy djnh ti ND
so 5 3/2016/ND-Cp ngày 13/6/20 16
cüa Chmnh Phfi và các van bàn hixng dan có lien quan.
Diu 5. Thông qua baa cáo cüa 1-IDQT v quán trj và k& qua kinh doanh cüa Cong ty, v kt
qua hoat dng cüa HDQT, Giám doe COng ty näm 2019; phwng hLrOng nhim v nãm 2020 vói các
nti dung sau (chi tit cii the nhir báo cáo dâ trInh bay ti Di hi):
5.1. K& qua hot dng cña Hi dng quàn trj v các cuc h9p, các nghi quy&, quy& dinh cüa
HDQT cia ban hành và cüa trng thành viên HDQT.
- Näm 2019 các thành viên I-IDQT Cong ty thrc hin t& chtrc trách, quyn han, nhiêm vii
duoc giao, lam vic có trách nhim, can tr9ng và trung thirc, vi lçñ Ich cao nhât cüa Cong ty.
- Quân l diu hành Cong ty hoat dng theo dung Pháp lut, Nghi quyt cüa Dai hi
dông cO dOng, Nghi quyet cüa HDQT, tài chInh cCia Cong ty lành manh.
- Vn kinh doarth &rcic bão toàn; thuc bién dÀy dü nghTa vii di vOi Nhà Ntrâc.
5.2. Cong tác giám sat dM vâi Giám dc và ngixâi diu hành COng ty.
5.3. Báo cáo thñ lao cüa thành viên I-IDQT, Ban Kim soát näm 2019.
5.4. Ph.rong hixOng, nhiêm vii näm 2020.
Diu 6. Thông qua báo cáo cüa BKS v (i) kt qua kinh doanh cüa Cong ty, v kt qua hoat
clông cña I-ffQT, Giám ctOc COng ty näni 2019; (ii) báo cáo tir dánh giá kêt qua hot dtng ccia BKS
näm 2019 vA phiiang hu'óng nhim v nàm 2020 vOi các ni dung sau (chi tiêt cii the nhir báo cáo cia
trinh bay tai Di hi):
6.1. Kt qua hot dng cüa Ban Kim soát v tng kt các cuc hçp và các kt lun, kin
nghj cüa Ban Kiêm soát.

Các thành viên BKS COng ty thrc hin t& chirc trách, quyn h?n nhiêm vii di.rçic giao,
vic có trách nhiêm, can trQng và trung thrc, vi lçii Ich cao nhât cüa COng ty.

lam

6.2. Kt qua giám sat tInh hInh ho?t dng và tài chinh cüa COng ty: Ban Kim soát dng '
vài dánh giá ye tinh hinh hoat dng san xuât kinh doanh, báo cáo tâi chmnh
cia thxcxc kiêm toán cüa
Cong ty TNHH PKF Vit Nam.
6.3. K& qua giám sat d& vOi I-IDQT, Giám d& và ngithi diu hành COng ty.
- Cong tâc quãn l2 diu hành COng ty cüa HDQT, Giám dc COng ty dâ tuân thñ theo dung
quy djnh Pháp 1ut, Dieu 1 COng ty. Các Nghj quyét, Quyêt djnh cüa HDQT, Giám dOe COng ty
di.rçic ban hành dung dinh hw3iig Va kp thOi, cO tác dJ1ng tIch circ Irong quàn 1, chi dao hoat dcng
SXKD cUa Cong ty. BKS khong thây cO bat kS' diêu gi bat thuông trong hot dng cCia I-IDQT, Ban
Giáni dOc và can b quàn l cCia COng ty.
- COng tác an ninh trt tir và các nt quán 1 khác &rçYc gi& vQng. Diu kin lam vic, di
song vt chat tinh than cüa ngui lao dng duxçic d baa on djnh.
4

6.4. K& qua ctánh giá sj phi hcp hoat dng giüa BKS vói HE)QT, Giám d& Va các c dông

Näm 2019 Ban Kim soát duçic cung cp dy dü cáe thông tin tr HF)QT, Bax Giám d&
Cong ty v các mt hot dng quãn 1, SXKD; nhn &rcYc sr phôi hçp cüa các phông ban quãn 1,
các don vj san xuát tao diêu kin giüp BKS thijc hin nhim vv.
Qua timnh thrc hin nhim vii, BKS luôn minh bach, dan chü, trao di vii Ban Giám d6c va
các phông ban lien quan, trithe khi két lun in cáe kiên, kiên nghj eüa BKS ducic Ban Giám
doe Cong ty xem xét tiêp nhn và chi do the b phn lien quan thixe hin nghiêm tue.
-

-

Trong näm 2019 BKS không nhn duçie bt k' &n thu khiu ni, t cáo cüa e dOng, cCng
thu cüa CBCN Irong Cong ty ye tInh hInh heat dng SXKD, ye cOng tác quân l cüa HDQT, Ban
Giám d& và the b phn quãn 1 diëu hành COng ty.
6.5. Phtrcing huông, nhim vii näm 2020 cüa Ban Kim soát.
Diu 7. Thông qua báo cáo d ngh 1ira chpn Cong ty kim toán báo cáo tài chInh näm
2020 cüa Ban kiêm soát Cong ty.
-

Ten Cong ty: COng ty NI-il-I PKF Vit Nam -Thènh viên Tp doàn Kiém toán PKF Qu& t.
Ten vit tat: PKF VIET NAM CO., LTD;

Tri sâ chInh: S 1, ph Nguyn Huy Tuông, phuông Thanh Xuân Trung, qun
Thanh Xuân, thành ph Ha Ni.
-

-

Tht.re hin nhim vv:

a) Ki&n toán báo cáo tài chInh 6 tháng và cá turn 2020 cCta Cong ty c phn Than C9c Sáu
Vinacomin.

-

b) Kim toán các ni dung khác cüa Cong ty (kin có yêu câu).
Biu 8. Thông qua báo cáo HOi dng quán trj Cong ty b nhim Ong Nguyn Van Thun Quyn
Giám doe Cong ty ehinh thrc gi& ehrc vij Giám doe Cong ty cO phãn Than Ccc Sáu Vinacornin, kC tCr
ngày 29/11/2019; thôi h?n git ehirc vi 05 näm, kê tr ngày duçic bô nhim; bc krong di.rçxc xép bc 1/2
Giám dOe doanh nghip hng I, bang krong Nguôi quãn 1 Cong ty (TKVO9), mrc Krong &rçYc xêp tai
thôi diem bO nhim là 9.615.000 dOng'tháng.
-

Diêu 9. Thông qua vic thay dôi than sir trong Hi dng qu&i trj Cong ty nhim k' III (näm
2017±2022) nhu sau:

(i) Chp thun ông Phm Htng Tài, thOi tharn gia I-IDQT và thôi gi& chüc viii Chu tjch HDQT
Cong ty CO phan Than Ccc Sáu Vinacomin nhim k' ifi (riam 2017~2022), kê tr ngày 01/5i2019.
-

(ii) Chp thun vic b nhim ông Phm Cong Huong, Nguôi dai din quan l phn vn cOa
TKV dông thôi lam Nguôi di din cüa 1KV tham gia HDQT COng ty nhim k ifi (näm
2017±2022) và giü chüc vu Chü tjeh HDQT Cong ty thay Ong Phm Hông Tài, kê ttr ngày 01/5/2019.

Nhirnk5' thành viên I-IDQT eUa ông Phm Cong Hrnmg duge tInh ttr ngày vic b nhirn có
hiu hrc cho den ngày kêt thüc nhim k' ciia HDQT (05 näm, tir turn 2017~2022).
Diu 10. Thông qua vic min nhim chü viii thành viên HDQT, BKS Côngty d6i vói các Ong, bà:
10.1. Min nhim ehirc vu thành viên HDQT COng ty nhim kS' ffl(näm2017~ 2022) diii vói
ông Vu Vn Khãn, k t'.t ngày duoc Dai hôi dông cO dOng thu&ig niên Cong ty chap thun.
5

10.2. Min nhim chüc vi thành viên BKS Cong ty nhim kS' ifi (näm 2017~ 2022) di vái bà
Nguyn Thi Mai Anh, kê tr ngày d.rçic Dai hi dong cô dang thuông niên Cong ty chap thun.
Di&i 11. Thông qua kt quA bu b sung thãnh viên HDQT, BKS Cong ty di vói cAc Ong, bà:
11.1. Ong Nguyn VOn Tir lam thành viên HDQT COngty cphnThanC9cSáu Vinacornin
nhiêm IcS' ifi (nam 2017 ~ 2022).
-

11.2. Ba Trn Thj Dip lam thành viên Ban Kiém soát Cong ty cô phân Than C9c Sáu
Vinacomin nhiêm kS' 111 (näm 2017 2022).

-

-

Nhiêm kS' FIDQT, BKS Cong ty c11a các Ong (bà) trüng cr thành viên HDQT, BKS có hiêu
1irc kê tr ngây &rçlc bâu cho den hen nhim k' 05 näm (näm 2017~2022).
Biêu 12. Diu khoãn thi hành
Dai hi dng c dông thixông niCn Cong ty cô ph.n Than C9c Sáu-Vinacomin nãm 2020 dã
duçic tiên hành cong bang và hçp pháp. Ngh.j quyêt nay có hiu lirc ngay sau khi Di hi dOng cO dông
thtrèng niên Cong ty CO phân Than C9c Sáu Vinacomin näm 2020 thông qua.
-

Dai hi dng ci dOng thrng niCn näm 2020 u' quyn cho Hi dng quàn tn Cong ty c phn
Than Ccc Sáu-Vinacomin có trách nhim lien hành các cong vic dixçc thông qua trong Nghj quyt nay,
darn bâo quyên Va igi Ich hcip pháp cüa các cO dông, Iqi Ich doanh nghip Va phii hçip vói quy djrth cUa
Pháp 1u.ti. /
TM. DAI HQL BONG CO BONG
UTQA

Noinli?in:
Các c dong Cong ty;
Các thành viên HDQT, BKS Cong ty;

-

-

-

Các thành vin BGD COng ty;

-

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

_c-____
im Cong Huo'ng
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