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THAN - KHOANG SAN VI1T NAM 

CONG TY CP THAN COC SAU - V 

S2433 /TCS-VP 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do - Hinh phác 

Cdm Fhá, ngày 16 tháng 5 nãm 2020 

CONG BO THONG TIN BAT iTIUONG 

KInh gri: 

- Üy ban Ching khoan Nha ntxâc; 
- Si giao djch ChüTig khoán Ha Ni. 

1. Ten t chCrc phát hành: Cong ty c ph.n Than C9c Sáu - Vinacornin 
- Ma chirng khoán: TC6 

- Dja chi: Phu&ng Cm Phü, Thành ph6 Cm Phã, Tinh Quang Ninh 

- Diên thoai: 0203 3862062 Pax: 0203 3863936 

- Ngi.rài thijc hin cong b thông tin: Nguyn Trung Thành 

2. Ni dung thông tin cong b& 

2.1. Biên bàn, Nghj quy& Di hi dng c dông thträng niên näm 2020 (co 

Biên bàn, Nghi quyt kern theo). 

2.2. Thông báo thay di nhân sir Hi dng quãn tn, Ban kim soát Cong ty 
(thông báo kern theo). 

3. Thông tin nay &rçic däng tái trén trang thông tin din tCr Cong ty vào ngây 
16 tháng 5 närn 2020 tai dja clii Website: www.cocsau.com, rnic quan h c dông. 

Chüng tOi xin cam kt các thông tin trén day là dung sr that vã hoàn toân 

chju trách nhim tn.râc pháp lut v ni dung thông tin cong b&/. 

Nc! ,thân:
NGUR DU€C I QUYEN CONG BO THÔNG TIN 

- Nhir kInh gCri (b/c);
VAN PHONG 

-CâccôdôngCongty; 
- Website Cong ty; 
- Lt.ru: VT, VP (ThO3). 



T1P DOAN CONG NGHIP CQNGHOAXAHQIdHhiJNGHIAVIETNAM 
THAN- KHOANG SAN VIETNAM Dc Ip  — Ty' do — Hinh phñc 

CONG TY CP THAN CQC SAU-V[NACOMIN 

S& 90 ,NQ - DHDD C'árn P/ia, ngày 16 tháng 5 nám 2020 

NGHQUYET 
Dai hi clông cô dong thtràng niên nm 2020 

DAI HQI DONG CO DONG 
CONG TY cO PHAN THAN CQC SAU-VINACOMJN 

Cn cü Lust Doanh nghip s 68/2014/QH13 ciA d.rçic Qu6c hi ntnc CGng hoà xA hi chü 
nghTa Vit Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiu 1rc thi hãnh kê tr ngày 01/7/2015; 

dôi, bô sungvànhãt1rIthongquati D?ihOi dông eô dôngthugniênCongtyngay 12/412018; 
Can cr Biên ban Dai  hi dông cô dông thrning niên Cong ty cO phân Than Ccc Sáu - 

Vinacomin nam 2020 hçp ngày 16/5/2020, 

QUYET NGH: 

Diu 1. Thông qua bao cáo hot dQng SXKD näm 2019 và phuung hi.xó'ng nhim vi SXKD 
näm 2020 cUa Cong ty cô phãn Than Ccc Sáu-Vinacomin, bao gôm: 

1.1. K&quàthirc hin k hoch SXKD nam 2019 

TI CHI TIEU Dvi NAM 2019 

KE HO3CH 
DAU NAM 

KE HO3CH 
DJEUOIINH 

THIIC HIN T'' L % SO Vt 

oc 
1 Dtdábocxic M3  25.900.000 25.200.000 25.217.453 97,36 100,07 
2 Than san xut T&i 2.690.000 2.750.000 2.9 12.208 108,26 105,90 

a Than khai thác hoc via T.n 1.850.000 1.750.000 1.750.084 94,60 100,00 

b Than sch t& DDLT Tn 840.000 1.000.000 1.162.124 138,35 116,21 
3 H s6 hOc dt san xut M3/t.n 14,00 14,40 14,41 102,93 100,07 
4 Than tiêu th tng s6 T.n 2.663.000 2.790.000 2.923.696 109,79 104,79 
5 Doanh thu thng 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 
6 Giá tn du tr XDCB Tr.d 298.481 292.889 248.627 83,30 84,89 
7 Lçi nhuntrtrâcthu Tr.d 26.066 3 1.280 15.889 60,96 50,80 

8 Tin hxcxng bInh quán 1OOth1I 8.562 8.706 10.142 118,45 116,49 
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1.2. Phuong huàng, nhirn vi SXKD nm 2020 

Tf CHi TIEU DOT VJ T!NH KE IiO%.CH NAM 2020 

1 Dt dá boc xác M3  28.000.000 

2 Than nguyênkhaikhaithc Tn 2.000.000 
3 Ththtráda1nthan Tn 915.000 

Hsbóc M3/tn 14,00 

4 manlieuthi Tn 2.883.0O0 

5 Doanh thu tang s6 Tiiu dng 3.737.005 

Tmng do: Doanh thu than Triu dng 3.734.005 

6 Giá1rjd.utuXDCB Tiiudng 188.710 

7 Tin 1ung birth quân 1.000dng/ngtràiftháng 9.674 

8 Lçinhunxóthu Tiiudng 27.248 

9 Du kin chi trá c tCrc %/vn diu 1 ? 4 

Di hi thng nhét üy quyn cho HDQT, Ban diu hành Cong ty tê chrc ün khai thirc hiii Co 
hiu qua mOt so nOi  dung cOng vic sau: 

(i) can cü vào thj tnxängtiu thii, din bi&i th4i tik...chü dng diu chinh k hotch san xut 
kinh doanh cho phü hçp vOi diêu kin thirc tê nham darn bão hiu qua, Içi ich cüa các cO dông và 
Cong ty. 

(ii) 1p  diu chinh dir an và quy& toán Dij an du tu xay drng cOng limnh Mo Than Cc Sáu — 
CôngtycOphnThanCocSau-TKvthdangquydcuaphap1t 

(lli) thoái toàn b vn dAu tt.r cüa Cong ty trti Cong ty c phn Nhit din Cm Phã - TKV trên 
Co si dam báo nguyen tAc báo toàn von dAu ti.r. 

Diu 2. Thông qua báo cáo tài chinh nam 2019 d duçic kim toán bâi Cong ty TNI-IH 
PKF Vit Nam vói mt so chi tiêu Co ban sau: 

864,596 t dng. 

1.138,917 t dng. 

2.003,5 14 t d6ng. 

1.670,514 t)' dng. 

332,999 t'dng. 

15,889 t)' dng. 

7. Kt qua thrc hin chi trá tin lirong, thu lao cüa HDQT, BKS và viên chi.rc quãn l Cong 
ty nam 2019:2.846.750.000 dông. 

Diu 3. Thông qua phirong an Phuong an phãn phi lçii thun và trIch 1p các qu5' näm 
2019 nhi.r sau: 

2 

1. Tài san ng&1 hn : 

2. Tài san dài hn : 

3. Tng cong tài san : 

4. Nçi phâi trá : 

5.VnchüsôhUu : 

6. Tang lçii nhun tnxâc thug : 



CHI TIEU DaN VJ TNH SO TIEN 

1. LinhuntràcthuTNDN Triu d6ng 100 15.889 
2.ThuTNDN Triud6ng 62,2 9.891 
3. Lqi nhun sau thus chua phân ph6i Triu dng 37,8 5.998 
3.1. Chia e t(rc (0% v6n diu 1) Triu dng 0 0 
3.2. Lçii nhun con 1ti dxçic trIch b sung các qu Triu dng 5.998 
a. Qu5 thuOng Ngtthi quãn 1 Cong ty Triu dng 0 
b.Qu khen thuing, phüc 1çi Triu d6ng 5.998 

Diu 4. Thông qua vic chi trá tin thu lao cia các thành vi&i BDQT, BKS và tin krong 
thãnh viên HDQT, Tnrâng ban Kiêm soát ehuyên trách näm 2019; dé xuât tiên thu lao HDQT, 
BKS và tiên luong cüa Trtrâng ban Kiêm soát chuyên trách nm 2020. 

4.1 .Tin thu lao cüa thành viên HDQT, BKS và tin krong cUa thành viên I-IDQT, Tnrông 
ban KS chuyên trách nm 2019. 

a) Tin thu lao cüa các thành viên HDQT, BKS COng ty nm 2019 

-04 Thành viên HDQT cüa Cong ty : 219.360.000 dng. 

- 02 Thành viên Ban Kim soát cüa Cong ty : 96.000.000 d6ng. 

Tang s tin thu lao chi trá cho HDQT, BKS 315.360.000 dng. 
Bang chü: (Ba tram muii nm triu ba tram sáu muoi ngãn dng ch&i) 

b) Tin krang chi lth d& vâi 01 thãnh viên HDQT chuyên irách nAm 2019 là 316.920.000 dng. 

c) TiM hrcing clii trã d& vói Trung ban Ki&n soát chuyén trách nam 2019 là 324.120.000 dng. 

4.2. Thông qua mirc thu lao cho các thành viên HDQT, BKS và tiM hrong cüa Tnrông ban 
Kiêm soát chuyên trách näm 2020 

Cn cü(i)Nghj djnh s 53i2016/ND-CP ngày 13/6,2016 cila ChInh Phü quy djnh vlao dng. tiM 
1uon& thu lao, lien thi.rOng dOi vói cong ty cô phãn, von gop clii phôi cila Nba nu; (ii) Thông tu so 
28,201611T-BLDTBX}{ ngày 01/912016 cila B LD-1B&XH hng dan thit hin quy djnh ye lao dQng, 
lien lung thu lao, lien thuông dOi vói Cong ty cO phãn. von gop clii phOi cila Nba nir; (iii) can cCr Khoan 
1, Diêu 28; Khoãn 5, Diêu 38 Diêu l tO chi'rc, hot dng cCia COng ty cô phan Than Ccc Sáu —Vinacomin 
quy djnh mil thu lao cila HDQT, BKS Cong ty va (iv) kê ho?ch tiên h.rong cila Cong ty nAm 2020; 

a) MCrc chi trâ tiM thu lao cho thành viên I-]DQT, BKS Cong ty &rçlc xác djnh nhu sau: 

STT Chile danh Mü'c thu lao hang tháng (VND/ngtrOi) 

1 Chü tjch HDQT 25.700.000 x 20% = 5.140.000 
2 Thành viên HBQT 2 1.900.000 x 20% 4.380.000 
3 Thãnh vin BKS 20.000.000 x 20% = 4.000.000 

* Ghi chü: MCrc tiM thu lao irên duac chi Ira cho thành viên I-IDQT, BKS không chuyên trãch. 
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b) Tin krong d6i vài Truông ban Kim soát chuyên trách Cong ty duqc hirông mirc krcing 
theo ké hoch là 22.900.000 dông/ngu&i/tháng. 

c) Vie chi Ira thU lao ci:ia các thành viên HDQT, BKS và tin hrong cUa thành viên HDQT, 
Tnrông ban Kiêm soát chuyên trách dLrçlc tm rng 80% mirc thU lao, tiên lumig tm tmnh cUa tháng 
do; so cOn li duçic quyêt toán và clii trã vào cuôi näm dira trên kêt qua SXKD cUa Cong ty và mUc 
dO hoàn thành nhim vi1 trong nm cUa tmg thành viên HDQT, BKS COng ty theo quy djnh ti ND 
so 53/2016/ND-CP ngày 13/6/2016 cUa ChInh PhU và các vAn ban htroiig dan cO lien quan. 

Diu 5. Thông qua báo cáo cCia HDQT v quãn tij và k& qua kinh doanh cCia Cong ty, v k& 
qua hot dQng cUa BDQT, Giám doe Cong ty nAm 2019; phi.rong hi.rOng nhim vii nAm 2020 v&i các 
nOi dung sau (clii tiêt ci the thu báo cáo dAl trInh bay ti Dui hOi): 

5.1. K& qua hott dng cUa HOi  dng quãn trj v các cuOc h9p, các ngh quy&, quy& djnh cUa 
HDQT dA ban hành và cUa tirng thãnh viên I-IDQT. 

- NAm 2019 các thãnh viên HDQT Cong ty thirc hin t6t chCrc trách, quyn hen, nhim vii 
&rçIc giao, lam vie cO Irách nhim, can tr9ng và trung thc, vi lçii ich cao nhât cUa Cong ty. 

- Quãn 1 diu hành Cong ty hot dng theo dUng Pháp lut, Nghj quyt cUa Di hOi 
dng cô dOng, Nghj quyêt cUa HDQT, tài chInh cUa Cong ty lành mnh. 

- Vn kinh doanh duçic bão toàn; th%rc hin dy dU nghia vi di vOi Nhà Ntrâc. 

5.2. Cong tác giám sat di vâi Giám d& và ngi.thi diu hành Cong ty. 

5.3. Báo cáo thU lao cüa thành viên FIDQT, Ban Kim soát nAm 2019. 

5.4. Phucing huOng, nhim vii nAm 2020. 

Diu 6. Thông qua báo cáo cüa BKS v (i) k& qua kinh doanh cUa Cong ty, v k& qua hot 
dng cUa HDQT, Giám dOc Cong ty nAm 2019; (ii) báo cáo tir dánh gia kêt 9uã hoat dung cUa BKS 
nArn 2019 và phuong huOng nhim vil nAm 2020 vâi các nOi  dung sau (clii tiêt cii the nhi.r báo cáo d 
trInh bay t? Di hOi): 

6.1. Kt qua hoat dng cUa Ban Kim soát v tng k& các cuOc h9p và các k& lun, kiên 
nghj cUa Ban Kiêm soát. 

Cáe thành viên BKS Cong ty thrc hin t6t chüc trách, quyn hn, nhim vi duvc giao, lam 
vic có trách nhim, can trQng và trung th%rc, vI lcri Ich cao that cUa Cong ty. 

6.2. K& qua giám sat tinh hInh hoat dng và tài chinh cUa Cong ty: Ban Kim soát dng 
vâi dánh giá ye tInh hInh hoat dng san xuât kinh doanh, báo cáo tài chmnh dâ duçc kiêm toán cUa 
Cong ty TNHH PKF Vit Nam. 

6.3. K& qua giám sat d6i vâi }QT, Giám dc và ngtthi diu hành Cong ty. 

- Cong tác quin l diu hành COng ty cUa I-IDQT, Giám d6c Cong ty dA tuân thU theo dUng 
quy djnh Pháp 1ut, Diêu 1 Cong ty. Các Nghj quyet, Quyet ctjnh cUa HDQT, Giám dOe COng ty 
duoc ban hanh dung dmh htrong va kip thoi, co tac dung tich cue trong quan ly, clii dao hoat dOng 
SXKD cUa Cong ty. BKS không thây cO bat k' diêu gI bat thumg trong hot dOng  cUa I-IDQT, Ban 
Giám dOe và can bO quàn l cUn COng ty. 

- Cong tác an ninh trt tir và các mt quãn 1 khác ducic gi& v&ng. Diu kin lam vic, dOn 
sOng vt chat tinh thAn cUa ngu&i lao dQng duçic dAm báo On djnh. 
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6.4. EAt qua dánh gia sir phi hcrp boat dng giUa BKS vâi I-IDQT, Giám d& và cãc c dông 

- Näm 2019 Ban Kim soát duoc cung cp dÀy dü các thông tin tr FIDQT, Ban Giám d& 
COng ty v các mt hot dung  quãn 1, SXKD; nhmn dixqc sir phôi hçip ciia các phông ban quãn 1, 
cac &in vj san xuAt to diêu kiin giüp BKS thirc hin nhim viii. 

- Qua tiInh thire hin nhim vçi, BKS luôn minh bach,  dan chü, trao d& vôi Ban Giárn d& và 
các phông ban lien quan, tnrâc kbi két 1un kiên; các kin, kiên nghj cüa BKS duçic Ban Giám 
doe Cong ty xem xét tiep nhn và chi do các b phn lien quan thc hin ngbiêm tCtc. 

Trong nm 2019 BKS khOng nhn duçrc bt k' dorn thu khi&i nai, t cáo cUa c dông, cCng 
nhu cüa CBCN Irong Cong ty ye tInh hInh hoat dng SXKD, ye cOng tác quãn l cia HDQT, Ban 
Giãm dOe và các b phn quãn l diêu hành Cong ty. 

6.5. Phucing huâng, nhim viii näm 2020 eUa Ban Kim soát 

Diu 7. Thông qua báo cáo d ngh lira ch9n Cong ty kim toán báo cáo tai chInh näm 
2020 c1a Ban kiêm soát Cong ty. 

- Ten COng ty: Cong ty TNHH PKF Vit Nam -Thành viên Tp doàn Kim toán PKF Qu& t. 

- Ten vi& tat: PKF VIET NAM CO., LTD; 

- Tn,i si chInh: s6 1, ph Nguyn Huy Tir&ng, phu?ng Thanh Xuân Trung, qun 
Thanh Xuân, thành phO Ha NOi. 

-Th%rchiênnhiémvu: 

a)Kimtoánbáocáotaichnh6thangvacanam2020cuacongtycphnThancocsau_ 
Vinacomin. 

b) Kim toán the ni dung kháe can Cong ty (khi có yêu cÀu). 

Diu 8. Thông qua báo cáo Hi dng quãn iij Cong ty b nhim ông Nguyn Vn Thun Quyn 

ngày 29/11i2019; th&i hn giU chrc vii 05 nm, kë tr ngày duçic bO nhim; bc krcing duçic xêp be 1/2 
Giám doe doanh nghip hung I, bang krcing Ngi quãn l Cong ty (TKVO9), mt'rc h.rong duqc xêp ti 
thii diem bô nhim là 9.6 15.000 dôntháng. 

Diu 9. Thông qua vi*c thay d6i nhãn sr trong Hi dng quan tij Cong ty nhim k' III (nàm 
2017~2022) thu sau: 

COngty cO phãn Than Coc Sáu - Vinacomin nhiêm k ifi (nm 2017~2022), kê tr ngày 01/5,2019. 

(ii) ChAp thun vic b nhim ông Phm Cong Htrong, Ngixôi dai din quãn l phn vn cCia 
TKV dong thôi lam Nguôi d?i din ciia TKV tham gia HDQT Cong ty nhim k' III (nAm 
2017~2022) và giU chre vii ChU tjch HDQT Cong ty thay ông Ph?m Hông Tài, k t& ngày 01/5,2019. 

Nhirnk' thành viên HDQT cüa ông Phim Cong Huong duçic tInh tr ngày vic b nhim có 
hiu Iirc cho den ngày kêt thüc nhim k)' can HDQT (05 nam, tr nam 2017~2022). 

Di&i 10. Thông qua vic min nhim chCic vi thành viên HDQT, BKS Cong ty d& vói các Ong, ha: 
10.1. Min nhim chüc vii thãnh vién I-IDQT Cong ty nhim k)'' ifi (nAm 2017~ 2022) di vói 

ông \'ü Van Khân, kê tü ngày di.rqc Dti hOi  dông cO dOng thung then Cong ty chAp thun. 
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TM. PAl HO! DONG CO DONG 
UTQA 

CONG" 
c6 

WAN C9C SA 
V NAC O9 

Cong Huong 

- 

10.2. Min nhirn chrc vii thành viên BKS Cong ty nhim kS'  ifi (näm 2017~ 2022) dM vói bà 
Nguyen Thj Mai Anh, kê tr ngày &rçxc Dai hi dông Co dOng thixng niên Cong ty chap thun. 

Diu 11. Thông qua k& qua bu b sung thành viên HDQT, BKS Cong ty d6i vói các Ong, bà: 
11.1. Ong Nguyn Van TIr lam thành viên HDQT Côngty c phn Than C9c Sáu - Vinacomin 

nhiêrn kS'  111 (näm 2017 ~ 2022). 

11.2. Ba Trn Thj Dip lam thành viên Ban Kim soát Cong ty c phn Than Coc Sáu - 
Vinacomin nhiêm kS' ifi (nam 2017~2022). 

Nhim k' HDQT, BKS Cong ty cüa các Ong ba tiling c thành viên FIDQT, BKS có hiu 
1rc kê tr ngày duqc bâu cho den hen nhim k' 05 näm (nam 2017~2022). 

Diu 12. Diu khoãn thi hành 

Di hOi  dng e dông thixông niên Cong ty c phn Than C9c Sáu-Vinacomin nam 2020 dä 
&rçic tiên hành cOng bang và hçp pháp. Nghj quyêt nay có hiu 1irc ngay sau khi Dii hi dông cô dông 
ththig niên COng ty cO phân Than Cç)c Sáu - Vinacomin näm 2020 thông qua. 

Dai hci dng c dông thu?yng niCn nAm 2020 u quyn cho HOi  dng quãn lii COng ty c phn 
Than Cçc Sáu-Vinacomin Co tthch nhim tiênhành các cong vic diiçic thông qua trong Nghj quyet nay, 
dàii báo quyên và 1çi Ich hcip pháp cüa các cô dông, lçii Ich doanh nghip và phü hcp vOi quy djnh cia 
Pháp luti. 

Nc'! n/i cm: 
- Các c dông Cong ty; 
- Các thành vin HDQT, BKS Cong ty; 
- Các thãnh viên BGD Cong ty; 
- Ltru VT, HDQT, TCLD-YT, Ph(....). 
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ThP DOAN CONG NGHJP 
THAN-KHOANG SAN V1T NAM 

CONG TY CP THAN CQC SAU-YINACOMJN 

CQNC HOA xA HO! CHIJ NGIIIA VIET NAM 
Dc  Ip  - Ti1 do — Hanh phüc 

Cain P/ia, ngày 16 tháng 5 nám 2020 

BIEN BN 
Di hi dông ci dông thuông niên iiuin 2020 
Cong ty cô phIn Than Cyc Sáu - Vinaconiin 

Horn nay, vào hi 08 gi? 00 phüt, ngAy 16/5/2020 ti Hi tnrông Tng 7— Van phông Cong 
ty cô phân Than C9e Sáu - Vinacomin. 

Dja chi: Phu&ng Cm Phii — Thành ph Cm PhA - Tinh QuAng Ninh. 

MA s doanh nghip: 5700101002 dAng k)' thay di 1n thir 7 ngày 05/12/2019 tii So k 
hoch và Dâu tu tinh Quãng Ninh. 

DA tin hành t chirc D?i hi ctng c dông thuông niên nam 2020, tharn d Di hOi gm có: 
1. Ong Phm Cong Hirong, Chü tjch HDQT và các thành viên trong HDQT Cong ty. 
2. Ong Nguyn Van Hung, ThrOng ban Kim soát Cong ty và các thành viên trong Ban Kim 

soát Cong ty. 

3. Ong Nguy&i Van Thun,, Thành viên FIDQT— Giám dc COng ty và các thành vién trong 
Ban diêu hành Cong ty 

4. Va các vj e dông ccia Cong ty, sO hüu và dai  din cho 22.4 16.538 c ph.n, bang 68,98% 
so cô phãn có quyên biêu quy& cia Cong ty. NhUng CO dông yang mt dA u' quyên cho các CO dOng 
hin din tham dir Dai hOi ngày hOrn nay (Co danh sách các cO dông tham d D?i hQi kern theo biên 
ban nay). 

Dai hi do Ong Phm Cong Huong, hü tjch HDQT Cong ty lam Chü toa. Chü to Dai 
hi cir Ong Nguyn Trung Thãnh, Thu k Cong ty lam thu k Dai  hi và cCr các Ong sau: 

1. Ong Nguyn Dire Phwrng Th truOng 
2. Ong Nguyn Hiru Quang T vien 

D giüp vic cho thu k trong vic thu, dm các the biu quy& và giAi quy& các cong vic 
có lien quan kháe. 
I. Tl liin các thu tiic tin hành D,i hi 

1.1. Ong Phrn Vit Thing, Chánh Van phOng trInh bay quy eh& chuong lrInh lam vic cüa Dai 
hii vA Dal hOi dA biêu quyêt thông qua quy ché, chucing trInh lam vic vOi két quA nhu sau: 

- Tng s6 phiu tan thành : 22.4 16.538 phiu, bang 100% s c phn cO 
quyên biêu quyát cüa các Co dông tham d Dai hOi. 

- TOng sO phiu không tan thành : 0 phiu, bAng 0% sO cO phAn eó quyn biu 
quyet cUa các cO dông tharn dir Dai hi. 

- TOng sO phiu trang khOng e6. 

Quy ch lam vic, chirong lrinh nghi sr cUa Dai hOi CIA &rçYc thông qua vOi sO phiu tan 
thành bang 100% sO cô phân có quyen biêu quy& cüa các cO dOng tham d Dai hOi. 
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1.2. Ong Nguyn Hüu Quang, Tnxng ban Ki&n tra ti.r cách c6 dông d9c báo cáo thm tra lu 

cach cô dông va cong bO cac vi cô dông co mat dêu du tu cach tham du Dai hôi Nhüng cô dong co mat 

so hUu và dai  din cho 22.4 16.538 cO phãn, bng 100% so cO phn có quyên biêu quyêt cüa COng ty. 

Cn ci'r Quy djnh cüa Li4t Doanh nghip, Diu 1 Cüa Cong ty thI Dai hi dng c dong 
ththng niên Cong ty näm 2020 dã hi dü diêu kin dê tiên hãnh. 

IT. Sau khi thyc hin các thu tic tin hành Di hi, Chü to Diii hi dã c1iti hãnh vic trInh bay 
các báo cáo, t& trmnh v các vn d sat' day 

SXKDnm2019 vaphuunghungnbi@fl viSXKD nm2020 diaCOngtyvOi cácchitiéuchüyêu sau 

a) Kt quâthc hitn k ho?ch SXKD näm 2019 

TT CHI TIEU 

NAM 2019 

DVT KEUOACI{ 
DAUNAM 

KEH01LCH 
DIEUQJINH 

THVCHIEN TL*%S0VJ 

iiinM KHDc 

1 Dat dá boc xic M3  25.900.000 25.200.000 25.217.453 97,36 100,07 

2 Than san xuat T.n 2.690.000 2.750.000 2.912.208 108,26 105,90 

a Than khai thác bóc via Tn 1.850.000 1.750.000 1.750.084 94,60 100,00 

b Than sch tr DDLT ian 840.000 1.000.000 1.162.124 138,35 116,21 

3 Hs6bócdksãnxut M3/tAn 14,00 14,40 14,41 102,93 100,07 

4 Than tiêu th t6ng s6 Tan 2.663.000 2.790.000 2.923.696 109,79 104,79 

5 Doanh thu t6ng s6 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 

6 Giá trj du tu XDCB Tr.d 298.481 292.889 248.627 83,30 84,89 

7 Lçii nhun truOc thud Tr.d 26.066 3 1.280 15.889 60,96 50,80 

8 Tin krorig bInh quân 10g'tIng 8.562 8.706 10.142 118,45 116,49 

b) Phuo'ng huOng, nhim vti SXKD näm 2020 

CHI TIEU DON V! TjNH KE HOACH NAM 2020 
TI' 

1 

2 

DAt da bóc xüc 

Than nguyenkhaikhaithác 

M 

TAn 

28.000.000 

2.000.000 

3 Than tirdAtda1anthan TAn 915.000 

H s bóc M31An 14,00 

4 Than tiu thi TAn 2.883.000 

5 Doanh thu tng s Triu dMg 3.737.005 

Tmng do: Doanh thu than Triu dAng 3.734.005 

6 GiátijdâutuXDCB Triudng 188.710 



Tf CHI TIEU DOT VJ TINH KE HO3CH NAM 2020 

7 Tin h.rong bInh quãn 1.000dng'ngti&i/thãng 9.674 
8 Lçi nhun tnxó thu Tiiu d6ng 27.248 
9 Dix kin chi trá c6 tIre %/vn diu 1 

Dui hi üy quyên cho 1-IDQT, Ban diêu hành Cong ty to ch(ic triên khai thtrc hin có hiu qua 
mt so ni dung cong vic sau: 

1) cn eli vào thj lnr?Yng tieu thii, din bin thôi tik...chU dng diu chinh k hoch SXKD 
cho phü hçip vói diêu ki*n thire tê nhm dam báo hiu qua, lçxi Ich cüa cáe cO dông và Cong ty. 

2) 1p diu chinh Dir an và quy& toán Dir an du tu' xay dirng cOng ttinh MO Than C9c Sáu — 
Cong ty CO phân Than CQc Sáu - TKV theo clang quy djnh can pháp 1ut 

(3) Tip tVc thoái toàn bO v6n du ftr can Cong ty tti Cong ty c phn Nhit din Cam Phã - 
TKV trén co si dam báo nguyen tAc bão toàn von dãu tu. 

11.2. Ong Pbim Thanh Phuorng, Ngirói phii trách cong tác KTTC Cong ty trInh bay báo cáo. 
a) Báo cáo tài chmnh dâi di.rqc kiêm toán näm 2019 dA dtrçic kiêm toán bài Cong ty TNHH 

PKF Vit Nam vôi môt so clii tiêu co ban sau: 
1.TàisãnngAnhan : 864,596 tdng. 
2.Tàisãndâihan : l.l38,917tdông. 
3. lông cong tài san : 2.003,5 14 t dông. 
4.Nçpháitrá : l.67O,Sl4tdông. 
5.VônchOsôh&u : 332,999 t'dong. 
6. Tông.lçii nhun tru'àc thuê : 15,889 t dông. 
7. Kt qua thirc hin clii Ira tin krcing, thu lao cüa HDQT, BKS và viên chIre quàn I 

COng ty näm 2019: 2.846.750.000 dông. 
b) Báo cáo dè xuAt phuon an Dhân DhÔi icri nhuan và trich In c'iic ni r2 nn-i 9fl C) 

CHI TIU DOViTlNH SOTIEN 

1. Lqinhuntnrâethu TNDN Triu dng 100 15.889 
2. Thu TNDN Triu d6ng 62,2 9.89 1 
3. Lçii nhun sau thu chixa phân phi Triu dng 37,8 5.998 
3.1. Chia c tire (0% vn diu 1) Triu dng 0 0 
3.2. Lçii nhun cOn li thrqc trIch b sung các qu5 Triu dng 5.998 
a. Qu5 thi.rOngNgii?xi quân l COngty Triu dng 0 
b. Qu khen thithng, phiic lçii Triu dng 5.998 

C) j3ao cao clii Ira tin thU lao cOa thành viên HDQT, BKS và tin itrong cUa thãnh viên 
HDQT, Thrâng ban KS ehuyên lrách nàm 2019; dê xuât tiên thU lao cUa các thành viên HDQT, BKS 
và tiên h.rong ci:ia lnxOng ban Kiêm soát chuyên trách näm 2020. 

(i) Tiên thU lao elia thành viên HDQT, BKS và tiên krong cUa thành viên HDQT, Tnthng ban 
KS chuyên trách nàm 2019. 

- Tin thu lao cUa các thãnh vin HDQT, BKS Cong ty nAm 2019 
+ 04 Thành viên HDQT cUa COng ty : 219.360.000 dông. 
+ 02 Thành viên Ban Kiêm soát cUa Cong ty : 96.000.000 dông. 
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- Tin krong clii trà di vâi 01 thành viên }IDQT chuyên irách nm 2019 là 316.920.000 dng. 

- Tin krcmg chi Ira d& vói Tnning ban Ki&n soát chuyên trách nm 2019 là 324.120.000 dng. 
* Ting s6 tin thu lao, tin hmng chi trã cho các thành viên HDQT, BKS Cong ty nám 

2019: 956.400.000 (1ng. 
(ii) D xut nure thu lao cho các thãnh viên HDQT, BKS và tin krang cüa Tnrông ban 

Kiêm soát chuyên trách näm 2019. 
- Mire clii Ira tin thu lao cho thành viên HDQT, BKS Cong ty duçic xác dnh thu sau: 

STT Chirc danh Mtrc thñ lao hang tháng (VND/ngtrii) 

1 ChU tjch HDQT 25.700.000 x 20% = 5.140.000 

2 Thành viên HDQT 2 1.900.000 x 20% 4.380.000 

3 Thành viên BKS 21.900.000 x 20% 4.380.000 

* Ghi ehü: Mire tin thu lao Irên duqc clii Ira cho thãnh viên HDQT, BKS không chuyên tráeh. 

- Tin krorng d6i vói Truông ban Kim soát ehuyên irách Cong ty duqc hu&ng mirc lucing 
theo kê hoach là 22.900.000 dong/nguii/tháng. 

- Vic clii trá thu lao ciia the thành viên HDQT, BKS và tin krang ciia Throng ban Kim soát 
chuyên Irách di.rçic t?m  irng 80% mire thu lao, tiên krcmg tim tInh eia tháng do; so con li duqc quyêt 
toán và chi ti vào cuôi näm dm trên kêt qua SXKD cüa Cong ty và mire dO hoãn thãnh nhim vii trong 
näm ciia ttrng thãnh viên HDQT, BKS COng ty theo quy djnh tti NE) so 53/2016/ND-CP ngày 
13/6/2016 cUa Chmnh Phii và các vn ban hisOng d có lien quan. 

11.3. Ong Nguy&i Tan Long ThAnh viên 1-IDQT — Phó Giám d6e Cong ty trinh bay báo cáo cüa 
HDQT ye quán fri và kêt qua hoat dng cia HDQT và trng thành viên HDQT näm 2019; phi.rcng 
huOng nhim viii nm 2020 vói the nOi  dung sau: 

a) K& qua hot dng cüa HOi  dng quãn lrj v the cuOc  h9p, the nghj quyát, quyt djnh cüa 
HDQT dA ban hãnh và cfia tmg thành viên HDQT. 

- NAm 2019 the thãnh viên HDQT Cong ty thc hin t& chirc trách, quyn h?n,  nhim vii 
&rc giao, lam vic cO iráeh nhim, can tr9ng và trung thrc, vi icri Ich cao nhât cüa Cong ty. 

- Quân l diu hành Cong ty hoat dng theo dung Pháp lut, Nghj quyt cüa Dii hi 
dOng cô dông, Nghj quyêt cüa HDQT, tài chInh cüa Cong ty lành mnh. 

- V6n kinh doanh duqe bào toàn; thirc hin dÀy dii nghTa vi d& vOi Nhà nuOc. 

b) Cong tác giám sat di vOi Giám dóc và nguii diu hãnh COng ty. 

e) Báo cáo thu lao ciia thành viên I-IDQT, Ban Kim soát näm 2019. 

d) Phuong htrOng, nhim vi näm 2020. 

11.4. Ong Nguyn Van Hung, TrtrOng ban Kim soát Cong ty tiinh bay eác báo cáo. 

4.1. Báo cáo v k&t qua kinh doanh ciia COng ty, v kt qua hot dong eiia 1-IDQT, Giám d& 
COngty vàbáo thotir dánh giahoatdng eiiaBKS nàm 2019 vOi cácnOi dung chiiyêu sau: 

a) Kt qua hot dng ciia BKS v tng k& các cuOc h9p và the kt lun, kin nghj ciia BKS. 

Các thành viên BKS Cong ty thirc hin t& chire trách, quyn h?n.  nhim vii duçic giao, lam 
vic cO trách nhim, can 1r9ng và thing th%rc, vi lçii Ich cao nhât ciia Cong ty. 
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hinh ho?t dng SXKD, báo cáo tãi chInh dâ diiç kiêm toán cüa Cong ty TNHH PKF VietNam. 
c) K& qua giám sat d& vói HDQT, Giám dc và nguäi diu hành Cong ty. 

Pháp lu Diêu l COng ty. Các Ng14 quy Q& djnh cia HDQT, Giám dOe COng ty dixçc ban hânh dng 
djnhhung pthôi,eótácdmgchc ngquãn1,ehidaohoatdongS 'COngty BKSkhông 

- Cong tác an ninh 1rt tir và các mt quãn 1 khác dtrçic gii v&ng. Diu kiin lam vic, d&i 
sOng 4t chat tinh than cüa ngtr&i lao dQng cluqc dam báo on djnh. 

d) Kt qua dánh giá sij ph& hçxp hot dng giUa BKS vài HDQT, Giám dc và các c dOng 

- Nm 2019 BKS duç cting cp dÀy dü các thông tin tir HDQT, BGE) v các mitt hot dQng 

- Qua trinh thc 1iin nhim vi, BKS luôn minh bach, dan chU, trao di vâi BGD và các 
phông ban lien quan tnrâc khi két lun; các kiên, kiên ngb cüa BKS dtrçie BGE) xem xét tiêp nhn 
và chi dao  các bo phn lien quan thrc hin nghiêm t(ic. 

Trong nm 2019 BKS không nhn duçre b.t k don thu khiêu nai,  t6 cáo cüa c dOng, eing 
thu can CBCN trong Cong ty ye tinh hInh hoat dng SXKD, ye cong tác quãn l eia HDQT, Ban 
Giám doe và các bt phn quãn l diêu hành Cong ty. 

4.2. Báo cáo thm djnh báo cáo tài chinh näm 2019.
) 

- Xác nhn tInh tuãn thu thirc hin k hooch irong hcip ding phi hcp kinh doanh giüa Cong ty • 
và TKV nm 2019. 

- Xác nhn tInh hcp l, hçip pháp, irung thirc va dO tin cy trong quãn l diêu hãnh hot 
dng SXKD cüa HDQT và Ban Giám doe Cong ty. 

- Xác nhn tInh trung th%rc, chInh xáe trong t chrc cong tác k toán, thng kê, tài 
chInh và 1p báo cáo tài chInh nàm 2019. 

- Th6ng ohAt eác nOi  dung và 2 kin can Kim toán dOe  1p ti biên ban kt lun kim 
toán cüa Cong ty TNHH PKF Vit Nam. 

4.3. Ban Kim soát d xut hra ch9n Cong ty kim toán báo cáo tai chInh nàm 2020 nhtr sau: 
-TênCOngty: 

- Ten vit tht: PKF VIET NAM CO., LTD; 

- Tr sâ chInh: s6 1, phó Nguyn Huy Ttrng, phuäng Thanh Xuân Trung, qun 
Thanh Xuân, thành phO Ha NOi. 

phn Than CQc Sáu — Vinacomin; (ii) kiêm toán các nOi dung khác can Cong ty (khi eó yéu câu). 
11.5. Ong Trn EXrc Kha, Thãnh viên HDQT Cong ty trInh bay các báo cáo. 
5.1. Báo cáo HDQT Cong ty b6 nhim ông Nguyn Van Thun giCr chirc vtl Giám dc Cong 

ly c phãn Than CQe Sáu- Vinacomin, k tr ngày 29/11/2019. 
5.2. Ty trinh v vic d nghj Di hOi  d6ng c dông xem xét, chp thun vic thay d& nhãn 

sir HOi  dông quán trj Cong ty thu sau: 



(i) Chp thun d ông Phm Hng Tài, thôi tham gia HE)QT và thôi giU chüc vii Chü tjch HDQT 

Cong ty c phn Than Ccc Sáu—Vinacomin nhim k' ifi (näm 20 17~2022), kê tr ngày 01/5/2019. 

dông thôi lam Nguôi &ii din cüa 1KV tham gia HDQT Cong ty nhim k' ifi (nam 2017~2022) và giu 

chüt viii Chü tjch HDQT Cong ty thay ông Pham Hông Tài, kê tr ngày 01/512019. 

11.6. Ong Pham COng Hrnmg, Chü tjch HDQT Cong ty diu hanh vic bAu b sung thành viên 
HDQT, BKS Cong ty nhim kS' ifi (nam 2017~2022), gôm: 

6.1. Báo cáo thông qua to lrinh v vic min nhim chirc vi1 thành viên HDQT di vâi ông VU 
Vn Khn; min thim chirc vii thãnh viên BKS dôi vOl bà Nguyen Thj Mai Anh. 

6.2. Tiinh bay quy ch, bu cr. 

63. f) cCr Ban bAu cCr, gm: 

1. Ong Pham Vit Thñng Chánh VAn phông Tru&ng ban 

2. Ong Mac  VAn EXrc TruOng phông DTM 

3. Ong Trn Nht Quang TruOng phông TCLD-YT 

6.4. Báo cáo tng hcip danh sách d cCr, l'rng cr bu b sung thành viên HDQT. BKS Cong ty 

va dê cr danh sách bâu bO sung thành viên HDQT, BKS Cong ty. 

6.5. Dai hOi cIA tháo 1un và biu quy& thông qua các báo cáo thu sau: 

a) Bi&i cpiyt thông qua vic min nhim chc vii thành viên HDQT Cong ty nhim k5' ifi (nam 

2017~2022) dôi vói ôngVU VAn Khán, két quânhtr sau: 

- Tng s6 phiu tan thành : 22.4 16.538 phiu, bng 100% s c phn có 
quyên biêu quyêt cUa các cô dông tham dij Dai hôi. 

- Tng s phiu không tan thành : 0 phiêu, bAng 0% s c phn CO quyn biu 
quyêt cüa các cô dông tham d Dai hi. 

- Tang s6 phiu trng khOng có. 

Báo cáo v vic min nhim chCrc vi thãnh viên HDQT Cong ty d& vOl Ong VU VAn KhAn 

dA duçic thông qua vOl s phiêu tan thành bang 100% so cô phAn có quyên biêu quyêt cUa các CO 

dông tham dr Dai hOi. 

b) Bi&i quy& thông qua vic niin nhim chi'rc vv thãnh viên BKS Cong ty nhim k' ifi (nAm 

2017+ 2022) dOi vOl bàNguyn Th.j Mai Anh, kêt quânhi.r sau 

- Tang s phiu tan thành : 22.4 16.538 phiu, bAng 100% s Co phAn cO 
quyên biêu quyôt cüa các cô dông tham dr Dai hOi. 

- T6ng s6 phiu không tan thành 0 phiu, bAng 0% s6 c phAn có quyAn biu quyOt 
cUa các cô dông tham dr Dai  hi. 

- Tng s phMu trng không có. 

Báo cáo ye vic min nhim chrc v  thành vien BKS Cong ty d6i vOl bà Nguyn Thj Mai 
Anh cIA duqc thông qua vOl so phiu tan thãnh bang 100% so c phân Co quyên biêu quy& cUa các 
cô dông tham dr E)ai hi. 

c) Biu quy& thông qua Quy ch bAu cr, kt quA nhu sau: 
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- Tong so phiêu tan thành : 22.4 16.538 phiu, bAng 100% sO cO phân có 
quyên biêu quyet cüa các cO dOng tham dir Di hi. 

- T6ng s phiu không tan thành : 0 phi&i, bAng 0% s6 c phAn cO quyAn biu quyt 
ciia các CO dông tham d1r Dai  hi. 

- Tng s phiu trAng không Co. 

Quy ch bAn cir bAu b sung thành viën HDQT, BKS Cong ty dã di.rçc thông qua vi s 
phiêu tan thành bang 100% sO cô phân có quyên biêu quyêt cüa các cO dông tharn dir Dii hi. 

d) Biu quyt thông qua danh sách Ban bAn cir, kt qua nhu sau: 

- Tng s phiu tan thành 22.4 16.538 phiu, bAng 100% s c, phAn Co 
quyên biêu quyêt cüa các cO dông tham dir Di hi. 

- Tang s phiu không tan thành 0 phiu, bAng 0% s c phAn Co quyn biu 
quyet cüa các cO dông tham dir Dti hi. 

- TAng s phi&t trAng không co. 

Danh sách Ban B&u ci:r dâ duc thông qua vOi s phiu tan thânh bAng 100% s c phAn có 
quyên biêu quyêt cüa các cO dOng tharn dr Di hi. 

d) Thông qua danh sách bAu b sung thãnh vien 1-IDQT Cong ty nhim k' III (näm 
2017±2022) là Ong Nguyn Van Tr vOi kêt qua biu quyêt: 

- TAng s phiAn tan thành : 22.416.538 phi&i, bAng 100% s c phAn 
cO quyên biêu quyet cüa các cô dOng tham dir Di hi. 

- TAng s phiAn khOng tan thành 
quyêt cüa các CO dông tham dir Dti hi. 

- TAng s phiAn trAng khOng có. 

Danh sách bAu b sung thành viên HDQTCOng ty da dtxçc thông qua vâi s phiAn tan N 
thành bang 100% so cO phân biêu quyêt cüa các cO dOng tham dir Dti hi. 

e) Thông qua danh sách bu b sung thânh viên BKS Cong ty nhim k' III (näm 2017±2022) 
là bà Trân Thj Dip vói két qua biêu quyt: 

- Tong so phiêu tan thành : 22.416.538 phiu, bAng 100% sO cô phân 
có quyên biêu quyet cüa các cô dông tham dr D?i  hi. 

- Tng s phiu không tan thành 0 phiu, bAng 0% s c phAn Co quyn biu 
quyêt cüa các cô dông tham dir Dti hi. 

- Tng s phiu trng không có. 

Danh sách bAu b sung thành viên BKS Cong ty dA dixçyc thông qua vài s phiu tan 
thành bang 100% so cô phân biêu quyêt cüa các cO dông tham dr Dti hi. 

11.7. Ban bAu ci'r tin hành gicM thiêu th 1 bAn cCr, phát phiAn bAu thành viên HE)QT, BKS 
và tiên hành bâu cir theo lust  djnh. 

III. Chü to Di hi da diu hành vic thão 1un và biu quy& thông qua ni dung các 
bao cao, tô trinh caa thành vian I-IDQT, BKS, Giám dOc Cong ty dã trInh bay 

111.1. Tháo Iu.n và biu quyt thông qua báo cáo hot dng SXKD näm 2019 và phtrong 
huOng nhiêm vi närn 2020, kêt qua biêu quyêt: 
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- Tang s phiu tan thành : 22.4 16.538 phiu, bang 100% s c phmn cO 
quyn biu quyt cüa các c6 dông tham d%r Di hii. 

- TMg S6 phiu không tan thành : 0 phiu, bang 0% s6 c6 ph.n có quyn biu 

quyt cüa các c6 dông tham dr Dai  hi. 

- T6ng S6 phiu trng không có. 

Báo cáo ho.t dng SXKD nm 2019 và phucing huóng nhim vi näm 2020 dA duçic thông qua 
vói s6 phiu tan thãnh bng 100% s6 cô phãn có quyên biêu quyêt cüa các cô dông tham di Dai  hi. 

ffl.2. Thão 1un và biu quy& thông qua báo cáo tai chInh dA dixçic qua kim toán näm 2019, 

k6t qua biu quy&: 

-T6ngs6phiêutánthanh : 22.416.538 phiu, bang 100% s6 CO phin có quyn 

biu quy& cüa các Co dong tham dir Dai  hi. 

- T6ng s6 phiu không tan thành : 0 pbiu, bang 0% s6 C6 phan có quyn biu quyêt 
cüa các CO dông tham dir Di hOi. 

- T6ng s6 phiu trang không có. 

Báo cáo tài chinh dA duçic qua kim toán näm 2019 dA dixcic thông qua vài s6 phiu tan 
thãnh bang 100% so cô phãn Co quyên biêu quyêt cüa các cô dông tham dir Dai hOi. 

ffl.3. Tháo lun và biu quy& thông qua phumg tin Phãn ph6i lcti nhun và trIch 1p các qu5 
nàm 2019, kêt quA biêu quyêt: 

- T6ng s6 phiu tan thành : 22.4 16.538 phiu, bang 100% s6 c6 ph.n cO quyn 
biêu quyêt cüa các cô dông tham d%r Dai hOi. 

- T6ng s6 phiu không tan thãnh : 0 phiu, bang 0% s6 c6 phAn Co quyn biu quyt 
cüa các cô dong tham dij Dai  hi. 

- T6ng s6 phiu trng không có. 

Phi.rccng an Phán ph6i igi nhun va inch 1p ctic qu5' näm 2019 dA di.rcic thông qua vOi so p!1iu 

tan thãnh bang 100% sO cO phân có quyên biêu quyêt cüa the cô dOng tham d Di hi. 

111.4. ThAo 1un và biu quyt thông qua báo cáo tin thu lao cüa cáe thành viên HDQT, BKS; 
tiên krcing cüa thãnh viên HDQT, Tnxông ban KS chuyên trách nam 2019; dê xutit lien thu lao cCiacác 
thành viên HDQT, BKS và tiên krong cüa TruOng ban KS chuyên trtich nam 2020, kêt quA biêu quyêt: 

- T6ng s6 phiu tan thành : 22.4 16.538 phiu, bang 100% S6 c6 phan có quyn 
biêu quyêt cCia các cô dong tham dir Di hOi. 

- T6ng s6 phMu không tan thành : 0 phiu, bang 0% s6 c6 phn có quyn biu 
quyêt cüa cAc cô dong tham dr Dti hi. 

- T6ng s6 phiu trng không cO. 

Btio cáo tin thu lao cüa the thãnh viên HDQT, BKS; tiM lucing cüa thành vién HDQT, Truông 
ban KS chuyên Ithch näm 2019; dê xuãt tiên thu lao cüa thành viên HDQT, BKS và tién krcrng cüa 
Tnróng ban KS chuyên trtich näm 2020 dA dxçic thông qua vài s6 phi&i tan thânh bng 100% s6 có 
phân Co qn biêu quyêt cüa các Co dông tham di,r Dii hi. 

ffl.5. ThAo 1un vA bi&i quy& thông qua báo cáo cUa HDQT v quan tij vA kt quA hot dng eCia 
FIDQT, timg thãnh viên HDQT nam 2019; phrnmg hung, nhim vii nãm 2020 vâi kêt quA biêu quyêt: 
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- Tng s phiu tan thành : 22.4 16.538 phiu, bAng 100% so cô phân có quyn 
biêu quyêt cüa các cô dông tham dir d?i  hi. 

- Tng s phiu không tan thành : 0 phiu, bAng 0% s c phAn cO quyn biu quyt 
cüa các cô dông tham dir dai hi. 

- Tng s phiu trAng không có. 

Báo cáo cüa HDQT v qun frj và kt qua hot dng cüa HDQT vã tmg thành viên HDQT näm 
2019; phuung hràng nhim viii näm 2020 dä dt.rçic thông qua vói so phiêu tan thnh bAng 100% s c 
phân có quyên biêu quyêt cia các cô dOng tham dtj Dai  hi. 

ffl.6. Tháo 1un và bi&i quyt thông qua báo cáo cüa BKS v (i) kt qua kinh doanh ciia Cong 
ty và kêt qua hoot dng cüa HDQT, Giám doe Cong ty näm 2019; (ii) báo cáo tir dánh giá hot dng 
cüa BKS näm 2019 và phuxang hiró'ng nhim vii närn 2020, kêt qua biêu quyêt nhi.r sau: 

- Tng s phiu tan thành : 22.4 16.538 phiu, bAng 100% s c phAn có 
quyên biêu quyêt cüa các cô dông tham dir Di hi. 

- Tng s phiu không tan thành 0 phiu, bAng 0% s e phAn có quyn biu 
quyêt cüa các cô dông tham dir Di hi. 

- Tng s6 phiu trAng không eó. 

Báo cáo cüa BKS v k& qua kinh doanh cüa Cong ty, v k& qua hoat dng cUa HDQT, Giárn 
dOe Cong ty vã báo cáo tr dánh giá hot dng cüa Ban kiêm soát nam 2019 cIa duçic thông qua vi s 
phiêu tan thãnh bang 100% so cô phAn có quyên biêu quyêt cüa các cô dông tham dr Dui hi. 

III.?. Thão 1u.n vãbiu quyt thông qua báo cáo d xut 1ira ch9n Cong ty kirn toán báo 
cáo tài chInh nãm 2020, kêt qua biêu quyêt: 

- Tng s phiu tan thành : 22.416.538 phi&i, bAng 100% s c phtn có quyn 
biu quy& eüa các c dông tham dr Dti hi. 

- Tng s phiu không tan thành : 0 phiu, bAng 0% s c phAn có quyn biu quyt 
cüa các cO dOng tham dir Dai  hi. 

- Tng s6 phiu trAng không eó. 

Báo cáo d xu.t 1ira chçn Cong ty kim toán báo cáo tài chInh näm 2020 cIa dtxçie thông qua vd 
so phiêu tan thành bang 100% sO eô phân có quyên biêu quyêt cüa eác cO dOng tham dir Dii hi. 

111.8. Tháo 1un và biu quy& thông qua báo cáo thay di nhãn sr HE)QT, kt qua biu quyt: 

-Tngsphiutánthãnh : 22.416.538 phiu, bAng 100% s ci phAn cO quyn 
biêu quyêt cüa cáe cô dông tham dir Di hi. 

- Tang s phiu khOng tan thành : 0 phiu, bAng 0% s c phAn có quyn biu quyt 
cüa các cO dOng tham dir Dti hi. 

- Tng s phiu trAng không có. 

Báo cáo thay di than sir HDQT näm 2019 cIa drçxc thong qua vO'i s phiu tan thành bAng 
100% sO eO phán eó quyên biêu quyêt cüa các eô dOng tham dir Dti hi. 

IV. Cong b k& qua bu bt sung thãnh viên HDQT, BKS Cong ty nhim k' ifi (nàm 2017+2022). 

Ban bu cCr cia gi&i thiu th 1 bu cir, phát phiu, t, chrc bu cCr, kiêm phiu rnt each khách 
quari, trung thirc và cong bO Ong (bà) có ten sau cia trüng ci'r thnh viên I-IDQT, BKS Cong ty: 
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Cong Hu)ng 

IV. 1. Danh sách trüng ccr thành vién 1-IDQT Cong ly nhim kS' IH (2017+2022): 

IV.2. Danh sách tráng cr thãnh viên BKS Cong ty thim k' ifi (2017~2022): 
Ba Trn Thj Dip duçic 22.416.538 phi&, d?t 100% tang s c phn cüa các c dông drhçp bàn. 

Nhim k HDQT, BKS Cong ty cüa các Ong bà tning ccr thãnh vin FIDQT, BKS có hiu 
1e kê tir ngày drn7c bâu cho den hen nhim kS' 05 nm (nm 2017~2022). 
V. Thông qua Nghj quyt, Biên ban Dai hi 

Di hi cia nghe ông Nguyn Trung Thành, Thu k dai hQi trinh bay Nghj quyt, Biên bàn Di hOi Va bieu quyet thông qua vâi kêt qua: 
- Tng s phiu tan thành : 22.4 16.538 phiu, bang 100% s6 c phn có 

quyën biëu quyet cüa cac co dông tham d Di hi. 

- Tng s phiu không tan thành : 0 phiu, bang 0% s c phn có quyn biu quy& cüa 
các cO dông tham dr D?i hOi 

- Tng s phiu trAng không Co. 

Nghj quy&, Biên bàn Dii hi d6ng c dông thi.räng niên Cong ty c phn Than CQC Sáu-
Vinacomin näm 2020 cia &rçic thông qua vâi sO phieu tan thành bang 100% so cô phãn co quyên 
biêu quyêt cüa các cO dông tham dr Dai hOi. 

Di hi kt thüc vao Miii gRr 30 phüt cüng ngày./. 

-
'0 

NG TV 

.3 pN 
COC SA 

.  A  C OM 

THU KY 

Nguyn Trting Thãnh 

Nol u/i (1 ii: 
- Các cô dông Cong ty; 
- Các TV HDQT, BKS Cong ty; 
- Các TV BOD Cong ty; 
- Li.ru VT, HDQT, TCLD-YT, Ph(  
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DANH SACH CO BONG THAM DV DAI HQI BONG CO BONG THUNG NIEN 
CONG TY CO PHAN THAN CQC SAU - VINACOMIN NAM 2020 

MA sO 
H VA TEN SO CMTND/ 

sO CCCD 
sO CP 

SO HUU 
SO CP 

DI DIN 
TONG SO 
CO PHAN K' GH 0 H TE , I R 9 N 

001 McVänDirc 101266046 115 28.962 

002 TrAnThiDiêp 101193235 650 59.390 60.040 - 

003 PhimCôngHrnng 013376754 0 21.122.469 

004 NguyênVanHüng 100369597 0 102.115 102.115 

005 VUVanHüng 100710815 2.785 112.086 114.871 4 

006 TrnThjMinhHng 100572787 1.507 51.756 53.263 

007 TrnfXrcKha 100444994 2.667 116.885 119.552 

008 NguynTAnLong 022067000839 2.437 81.460 83.897 

009 PhmThanhPhi.rmg 100615108 5.200 254.971 260.171 / 

010 TrnNhtQuang 100502798 2.087 68.981 71.068 / ' i-i 
01 1 .'I. 

011 NguynH&uQuang 100563121 975 55.635 56.610,7F/"  I 
012 NguynVänThun 033070002437 1.392 140.627 142.019 

013 VUThiênThânh 100925007 650 30.543 99d 

014 NguynH&uTrixing 100983992 2.437 45.405 47.842 

015 NguynVanT.'r 034068001414 0 56.848 

016 PhmVitTh.ng 100473599 812 37.044 37.856 /h),14At4ia 

017 
Nguyn Trung 

100598164 2.020 25.627 

TONG CONG 25.734 22.390.804 22.416.538 
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