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(Mẫu phụ lục số 04 Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của  
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) 

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

           Số: 03/BC-HGM                                       Hà Giang, ngày 24 tháng 03 năm 2017 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ 
 KHOÁNG SẢN HÀ GIANG 

( Năm 2016) 
 

I.  GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 
1. Thông tin về  Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang 
- Tên công ty: Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang. 
- Tên tiếng Anh: Hà Giang Mineral and Mechanics Joint Stock Company. 
- Tên Giao dịch quốc tế: HaGiang Mining. 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5100101762 
- Vốn điều lệ: 126.000.000.000 đồng 
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 126.000.000.000 đồng 
- Địa chỉ: số 390, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 
- Số điện thoại: 02193 866708,       02193 867533 
- Số fax: 02193 867068 
- Website: www.hgm.vn 
- Mã cổ phiếu: HGM 
2. Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: 
- Tổ chức thăm dò và chế biến các loại khoáng sản; 
-  Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; 
- Sản xuất, gia công các mặt hàng cơ khí, xây dựng và lắp đặt các công trình điện 

vừa và nhỏ có cấp điện áp đến 35 KV; 
- Tổ chức các dịch vụ kinh doanh xuất nhập khẩu; 
- Xây dựng và lắp đặt các công trình công nghiệp, giao thông và xây dựng. 
3. Tầm nhìn, sứ mệnh và định hướng phát triển; 
 Tầm nhìn:  Trở thành một trong những Công ty sản xuất và cung cấp Antimon 

kim loại hàng đầu ngoài Trung Quốc. 
 Sứ mệnh:  Xây dựng thương hiệu HGM thành thương hiệu mạnh và có uy tín đối 

với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 
 Định hướng phát triển: 
Đối với sản xuất: 
- Đầu tư hoàn thiện dây chuyền tuyển quặng Antimon để tận thu tài nguyên 

khoáng sản; 
- Đầu tư hoàn thiện dây chuyền thiêu, luyện để nâng cao hiệu suất thu hồi; 

http://www.hgm.vn
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- Tổ chức thăm dò, nâng cấp trữ lượng mỏ quặng Antimon Mậu Duệ đưa vào khai 
thác phục vụ nguyên liệu cho Nhà máy Luyện; 

- Mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng cường công tác thu mua quặng hàm lượng 
cao hỗ trợ nguyên liệu cho Nhà máy Luyện. 

           Đối với tổ chức và bộ máy điều hành: 
- Xây dựng bộ máy tổ chức với cơ chế phân cấp mạch lạc, rõ ràng; 
Đối với nguồn nhân lực 
- Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ; 
- Đổi mới, hoàn thiện cơ chế sử dụng lao động, cơ chế trả lương; 
- Thưc hiện tốt quy chế lao động và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 
Đối với công nghệ, máy móc thiết bị 
- Nghiên cứu và ứng dụng những công nghệ mới trong sản xuất nhằm nâng cao 

hiệu suất thu hồi quặng. 
- Đầu tư trang thiết bị máy móc mới để nâng cao năng suất lao động. 
4. Những chặng đường phát triển 
- Năm 1995, Xí nghiệp Cơ khí Hà Giang, tiền thân của Công ty Cổ phần Cơ khí và 

Khoáng sản Hà Giang được hợp nhất với Công ty Khai thác và Chế biến Khoáng 
sản Hà Giang thành Công ty Cơ khí và Khai thác Khoáng sản Hà Giang trực 
thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang 

- Năm 1996, Công ty Cơ khí và Khai thác Khoáng sản Hà Giang được cấp giấy 
phép khai thác khoáng sản quặng antimon tại mỏ Mậu Duệ, xã Mậu Duệ, Yên 
Minh, Hà Giang 

- Năm 2002, Dây truyền tuyển quặng antimony cho ra sản phẩm đầu tiên. 
- Năm 2003, Công ty Cơ khí và Khai thác Khoáng sản Hà Giang nhận giấy phép 

khai thác tận thu khoáng sản Chì Kẽm tại điểm quặng tại xã Minh Sơn, huyện 
Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. 

- Năm 2004, Sản phẩm của công ty đoạt Huy chương Vàng sản phẩm kim loại 
Antimon tại Hội chợ Triển lãm Thương mại Quốc tế EXPO, giải thưởng chất 
lượng Vàng Việt Nam và nhiều giải thưởng  khác.  

- Năm 2005, Công ty Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang được cổ phần hóa theo 
Quyết định số 2050/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hà Giang. 

- Xí nghiệp hợp doanh Hà Vân ra đời là kết quả hợp tác giữa Công ty Hữu hạn 
Kinh mậu Chúng Thao Vân Nam (Trung quốc) và Công ty Cơ khí và khai thác 
khoáng sản Hà Giang (Việt Nam) thực hiện chức năng tuyển quặng chì, kẽm. 

- Năm 2006, Công ty chuyển đổi hình thức hoạt động từ Doanh nghiệp Nhà nước 
sang Công ty Cổ phần. 

- Ngày 21/12/2009, cổ phiếu của Công ty được niêm yết và giao dịch lần đầu tại 
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán: HGM và số lượng cổ 
phiếu niêm yết là 6.000.000 cổ phiếu. 

- Năm 2012, Thành lập Chi nhánh Hà Nội – Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng 
sản Hà Giang”. 
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- Năm 2013, Công ty phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ 
lệ 1:1, nâng vốn điều lệ lên 126.000.000.000 đồng. 

5. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh  doanh và bộ máy quản lý 
5.1. Mô hình quản trị 

Sơ đồ tổ chức công ty Cổ Phần Cơ Khí và Khoáng Sản Hà Giang 
 

  
5.2. Cơ cấu tổ chức: 
Cơ cấu tổ chức của Công ty được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần như dưới 
đây: 

- Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất Công ty, có quyền quyết 
định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Luật pháp và điều lệ Công ty 
quy định 

- Hội đồng quản trị:  Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty, có toàn 
quyền nhân danh công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến quyền lợi của Công 
ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông. Hội đồng quản trị do Đại 
hội đồng cổ đông bầu; gồm có 7  người và thực hiện chức năng giám sát hoạt động 
sản xuất kinh doanh, kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty. 

- Ban kiểm soát: Là cơ quan kiểm tra, giám sát toàn diện mọi hoạt động của Công ty 
theo Quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH14 ngày 26/11/2014 của 
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ban Kiểm soát thẩm định Báo 
cáo tài chính hàng năm, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động tài 
chính khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo 
yêu cầu của cổ đông lớn. Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính 
xác và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ. 

- Ban điều hành: do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát hoạt động của Hội 
đồng quản trị. Ban điều hành chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Ban 
điều hành của Công ty gồm có Giám đốc, các Phó giám đốc và Kế toán trưởng. 
5.3. Tình hình lao động 
     Tổng số lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 179 người. Bao gồm 10 
dân tộc: Kinh, Tày, Giấy, Clao, Nùng, Cao Lan, Sản Chỉ, Dao, H’mông, Hoa. Hiện 
lao động là người dân tộc thiểu số và người địa phương chiếm khoảng 70% tổng số 
lao động của Công ty.  
      Với đặc thù là doanh nghiệp sản xuất, trong tổng số lao động 179 người: Số lao 
động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên là 22 người; số lao động còn lại chủ yếu là 
công nhân kỹ thuật và lao động khác. 
5.4. Các tổ chức đoàn thể trong Công ty 
Tổ chức Đảng trong doanh nghiệp: gồm một chi bộ Đảng với 26 Đảng viên. Có Bí 
thư và 1 Phó Bí thư Chi bộ. 
Tổ chức Công đoàn, bao gồm toàn thể CBCNV, người lao động trong công ty. 
Tổ chức đoàn thanh niên: Đoàn thanh niên Công ty gồm 3 chi đoàn với 120 đoàn 
viên thanh niên. 

6. Các rủi ro: 
- Rủi ro về pháp luật: Lĩnh vực sản xuất và kinh doanh khoáng sản ngày càng chịu sự 

thắt chặt của Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ tài nguyên và môi trường, Luật quản lý 
thuế… Do vậy sự thay đổi về chính sách của Nhà nước đều ảnh hưởng đến chiến 
lược và kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Rủi ro về nguyên liệu đầu vào: Khoáng sản là nguồn tài nguyên không tái tạo được, 
đồng thời do nguồn tài nguyên này nằm sâu dưới lòng đất nên không thể có sự thăm 
dò chính xác về trữ lượng tài nguyên. Do vậy những yếu tố về trữ lượng, chất lượng 
khoáng sản ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của Công ty. 

- Rủi ro về thời tiết: Do đặc thù của ngành khai thác khoáng sản là khai thác lộ thiên 
hoặc khai thác hầm lò do vậy ảnh hưởng của thời tiết, ví dụ như mưa nhiều đều ảnh 
hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty. 

- Rủi ro về môi trường: Việc khai thác và chế biến khoáng sản  nhìn chung đều có 
ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên do vậy hoạt động sản xuất kinh doanh rất tiềm 
ẩn rủi ro bị rơi vào các tranh cãi pháp lý.  

7. Các hoạt động xã hội năm 2016 
      Là một trong những doanh nghiệp trọng điểm của tỉnh Công ty còn có rất nhiều 
đóng góp cho sự phát triển của ngành cũng như sự phát triển của tỉnh Hà Giang. Hiện 
Công ty được tỉnh phân công phụ trách xã Thắng Mố và địa bàn xã Mậu Duệ huyện 
Yên Minh  nơi có Nhà máy đang hoạt động. Trong năm vừa qua Công ty đã tích cực 
vận động cán bộ công nhân lao động, các cổ đông thực hiện công tác an sinh xã hội, 
nhân đạo từ thiện . Tổng số tiền Công ty đã thực hiện công tác an sinh xã hội năm 2016 
là: 523 triệu đồng. Trong đó CBCNV, NLĐ trong Công ty quyên góp ủng hộ 44,4 triệu 
đồng. Cụ thể : 
- Nhân dịp Tết nguyên đán Bính Thân Công ty đã hỗ trợ cho các hộ gia đình chính 

sách, hộ nghèo thuộc xã Mậu Duệ và xã Thắng Mố, huyện Yên Minh 80 xuất quà 
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mỗi xuất là 300.000 đồng; ủng hộ 20 xuất quà mỗi xuất trị giá 300.000 đồng cho các 
nạn nhân Da cam/dioxin; ũng hộ Hội khuyết tật, quỹ Bảo trợ trẻ em phẫu thuật nụ 
cười cho 21 em nhỏ sứt môi, hở hàm ếch có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ kinh phí cho 
trẻ em mồ côi tại Trung tâm BTXH tỉnh; ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam 
6.000.000đ; quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ mái ấm Công đoàn; Qũy vì người nghèo 
5.010.000đ; hỗ trợ xây nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại huyện Vị Xuyên 
15.000.000 đồng; hỗ trợ 11 hộ gia đình bị cháy nhà tại xã Kim Thạch, huyện Vị 
Xuyên 22.000.000 đồng; người lao động trong Công ty ủng hộ đồng bào miền Trung 
bị thiên tai lũ lụt 6.690.000đ; …; 

- Hỗ trợ cho giáo dục: Hỗ trợ cho cho quỹ khuyến học tỉnh, các Hội khuyến học, các 
trường học xã Mậu Duệ, xã Thắng Mố và thành phố Hà Giang nhân dịp khai giảng 
năm học, hỗ trợ cho tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi,..; CBCNV, NLĐ quyên góp 
ủng hộ Qũy xã hội giáo dục xã Mậu Duệ 22.650.000 đồng. Tổng số tiền hỗ trợ cho 
giáo dục là 61.950.000 đồng; 

- Từ tháng 4/2016 Chi bộ Công ty được tỉnh ủy giao giúp đỡ xã Hữu Vinh, huyện Yên 
Minh. Ban Chi ủy Chi bộ, Ban Giám đốc Công ty đã thường xuyên gặp gỡ với lãnh 
đạo, chính quyền xã để nắm bắt tình hình, cùng bàn bạc để đưa ra những biện pháp 
tháo gỡ khó khăn cho địa phương, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế để 
dần thoát nghèo; số tiền Công ty làm công tác an sinh xã hội với các xã đỡ đầu là 
31.250.000 đồng; 

- Tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới: Năm 2016 Công ty hỗ trợ cho thôn 
Pắc Luy của xã hệ thống đường ống dẫn nước về cánh đồng cấy lúa của thôn trị giá 
120.000.000 đồng; đầu tư lắp đặt hệ thống lan can đường đi từ tỉnh lộ 176 lên UBND 
xã Mậu Duệ trị giá 120.000.000 đồng; hỗ trợ cho quỹ phát triển giáo dục của xã, hỗ 
trợ bếp ăn tình thương của Phòng khám đa khoa Mậu Duệ. Số tiền hỗ trợ xây dựng 
nông thôn mới là: 308.650.000 đồng. 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 
-2020 cũng là năm đặc biệt có nhiều khó khăn diễn ra đối với các hoạt động SXKD của 
Công ty. Sự sụt giảm giá antimon trên thị trường thế giới và tác động của chính sách 
thuế đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.  

TT Chỉ tiêu ĐV 
Năm 2016 

Kế hoạch Thực hiện 
1 Doanh thu Trđ 75.000 94.246,49 
 Trong đó:    
 - DT kim loại antimon Trđ  87.543,6 
 - DT hoạt động tài chính Trđ  6.702,88 
 - Doanh thu khác Trđ   
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 Kim loại tiêu thụ Tấn 520 597,27 
2 Sản phẩm    
 - Kim loại antimon Tấn 450 572,17 
 - Khai thác quặng  Tấn 5.000 7.518,79 

3 Lao động    
 - Lao động bình quân người 206  

4 Quỹ lương    
 - Tổng quỹ tiền lương Trđ 20.232 17.642 
 - Thu nhập tiền lương BQ đ/ng/t 7.931.000 7.417.200 
 -Thu nhập BQ đ/ng/t  8.547.497 

5 Nộp ngân sách Tr.đ 9.000 17.500 
6 Cổ tức tối thiểu % 10 12 
7 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 15.000 17.490 

 
Trước tác động xấu của tình hình thị trường kim loại thế giới và tác động ở trong 

nước, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty vẫn nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản 
xuất kinh doanh đã được Đại hội cổ đông đề ra, các chỉ tiêu về kết quả thực hiện kết quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh đều vượt so với kế hoạch đề ra. Cụ thể: 

 - Về tiêu thụ: Tiêu thụ kim loại trong năm: 597,27 tấn kim loại, đạt 114,85% kế 
hoạch, đạt 111,06% so với cùng kỳ năm 2015 (537,79 tấn).  

- Về doanh thu: Doanh thu bán kim loại năm 2016 đạt: 87,543 tỷ đồng, đạt      
116,72% so với kế hoạch và bằng 102,77 % so với cùng kỳ năm trước.  
2. Tổ chức và nhân sự: 
 Danh sách Ban Điều hành: 
Stt Họ và tên Chức vụ Số lượng 

cổ phần 
nắm giữ 

Tỷ lệ 
(%) 

1 Ma Ngọc Tiến Giám đốc 40.800 0,323 
2 Trịnh Ngọc Hiếu Phó Giám đốc 245.200 1,946 
3 Đào Xuân Tuất Phó Giám đốc 149.600 1,187 
4 Nguyễn Văn Biên Phó Giám đốc 40.400 0,320 
5 Đỗ Khắc Hùng Kế toán trưởng 78.000 0,619 
 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: 
Hiện công ty có một công ty liên kết là Công ty cổ phần Khai thác, chế biến khoáng 

sản Hải Dương. Tại ngày 31/12/2016, Công ty sở hữu 613.116 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 
sở hữu 35,7% vốn điều lệ của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương. 

Ngoài công ty liên kết như trên, Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang 
hiện có đầu tư vào đơn vị khác là: Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng. Hiện công ty đang 
sở hữu 4.166.988 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 9,69% Vốn điều lệ của Công ty cổ 
phần Gang thép Cao Bằng.  

4. Tình hình tài chính: 
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a) Tình hình tài chính: 

Stt Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 
% 

tăng/giảm 

1 Tổng giá trị tài sản 
       

275,065,213,827  
    

250,317,888,325  
             

0.09  
2 Doanh thu thuần 85.183.276.194 87.543.607.434 -0.03 

3 
Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh 22.987.247.950 9.157.534.021 

             
0.60  

4 Lợi nhuận khác -807.332.159 8.332.538.957 
           

11.32  

5 Lợi nhuận trước thuế 22.179.915.791 17.490.072.978 
             

0.21  

6 Lợi nhuận sau thuế 20.618.873.903 16.885.513.517 
             

0.18  
7 Tỷ lệ trả cổ tức 15%  >=12%    

 
b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2015 Năm 2016 
1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán       

  Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 2.29 5.43 
  Hệ số thanh toán nhanh Lần 1.86 4.59 

2 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán       
  Hệ số nợ/Tổng tài sản % 26% 15% 
  Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu % 36% 18% 

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động       
  Vòng quay hàng tồn kho Vòng 2.19 2.90 

  Vòng quay tổng tài sản Vòng 
                            

0.31  
                  

0.35  
4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời       

  
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 
thuần % 24.2% 19.3% 

  
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 
hữu % 10.2% 8.0% 

  Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 7.50% 6.75% 

  
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh/Doanh thu thuần % 26.99% 10.46% 

 
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của Chủ sở hữu: 
 Cổ phần: 

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang; 
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông; 
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- Mệnh giá: 10.000 đ/cp; 
- Tổng số cổ phần: 12.600.000 cp; 
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 679.280 cp; 
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.920.720 cp. 

 Cơ cấu cổ đông: 

STT Thành phần 

 
Số lượng 
 cổ đông 

Số cổ phần Tỷ lệ  

I Cổ đông trong nước     

1 Tổ chức 03 6.276.280 49,81% 

2 Cá nhân  158 4.420.640 43% 

 Tổng 161 11.696920  
II Cổ đông nước ngoài   .  

1 Tổ chức 6 203.700 1,62% 

2 Cá nhân  7 20100 0,16% 

 Tổng 13 223.800  
III Cổ phiếu quỹ  679.280 5,39% 

  Tổng cộng: 174 12.600.000 100% 
 

 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không; 
 Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không; 
 Các chứng khoán khác: Không. 

III.  Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc: 
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Năm 2016 là năm Công ty chịu tác động rất nhiều khó khăn từ cả các yếu tố 
trong và ngoài nước. Giá kim loại antimony trên thị trường thế giới trong tháng đầu năm 
còn giảm xuống dưới giá thành sản xuất của Công ty. Bên cạnh đó, các chính sách quản 
lý của nhà nước ngày càng chặt chẽ, mức thuế tài nguyên giữ ở mức cao. Luật thuế giá 
trị gia tăng sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 “ Doanh nghiệp sản xuất sản 
phẩm là tài nguyên, khoáng sản bao gồm cả trực tiếp khai thác hoặc mua vào để chế 
biến có tổng giá trị tài nguyên khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% 
giá thành sản phẩm trở lên khi xuất khẩu thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT” đã 
tác động không thuận lợi đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Mặc dù đứng 
trước nhiều khó khăn như vậy, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng 
với toàn thể người lao động trong Công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn. Cụ thể: để bù 
đắp việc doanh thu giảm sút do giá kim loại giảm, Công ty đã đẩy mạnh sản xuất, đẩy 
mạnh bán ra sản phẩm trong giai đoạn thị trường antimon thế giới hồi phục vào các 
tháng cuối năm 2016. Bên cạnh đó, Ban giám đốc tiến hành một loạt giải pháp tiết kiệm 
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nguyên nhiên liệu đầu vào, đồng thời nâng cao tỷ lệ thu hồi kim loại antimon trong sản 
xuất.  

Nhờ sự nỗ lực của toàn thể lực lượng lao động của Công ty mà nên một số chỉ 
tiêu sản xuất kinh doanh chính của Công ty vẫn đạt và vượt kế hoạch đề ra.  
 Những tiến bộ công ty đã đạt được 
- Đẩy mạnh tìm kiếm các khách hàng, ngoài các khách hàng truyền thống, công ty đã 

phát triển thêm các khách hàng mới. 
- Tăng cường và phát huy tốt vai trò các thành viên Hội đồng quản trị trong công tác 

giám sát, quản trị hoạt động kinh doanh của Công ty.  
- Trước diễn biến theo chiều hướng xấu của thị trường antimony thế giới, Ban Lãnh 

đạo đã luôn báo cáo Hội đồng quản trị diễn biến thị trường antimony thế giới và tình 
hình Công ty để Hội đồng quản trị có những quyết định bám sát thực tế và có tính 
khả thi cao. 

- Đối với hoạt động khai thác: Do việc khai thác ngày càng xuống sâu, lòng moong 
hẹp, sự phân bố quặng không đều cần phải bốc xúc một khối lượng đất đá thải lớn, 
HĐQT đã chỉ đạo Công ty điều chỉnh, tính toán xây dựng kế hoạch khai thác, bới 
tuyển và bốc xúc hợp lý để hạn chế tối đa nghèo hóa quặng vừa bảo đảm an toàn 
vửa cung cấp đủ lượng quặng cho sản xuất.  

- Đối với hoạt động thiêu luyện: Do lượng quặng khai thác hạn chể chỉ đủ cung cấp 
và duy trì cho 1 cụm lò thiêu hoạt động. Dây chuyền thiết bị và công nghệ thiêu 
luyện đã cũ dẫn đến hiệu suất thu hồi trong sản xuất thấp. Do đó, HĐQT cùng Ban 
giám đốc đã chỉ đạo rà soát toàn bộ quy trình sản xuất nhằm hạn chế tối đa thất thoát 
quặng qua bới tuyển. 

2. Tình hình tài chính:  
 Tình hình tài sản: 

Đơn vị tính: VNĐ 

Chỉ tiêu 
Năm 2015 Năm 2016 

Giá trị 
Tỷ 

trọng Giá trị 
Tỷ 

trọng 

Tài sản ngắn hạn 
    
132.389.564.272  48.1% 

   
133.503.312.272  53.3% 

Tài sản dài hạn 
    
142.675.649.337  51.9% 

   
116.814.576.053  46.7% 

Tổng cộng tài sản 
    
275.065.213.609  100% 

   
250.317.888.325  100% 

 
Tình hình tài sản của Công ty trong năm 2016 có giảm nhẹ so với năm 2015 và tỷ 

trọng tài sản dài hạn năm 2016 giảm so với năm 2015 là do sự sụt giảm Giá trị tài sản 
dài hạn do Công ty phải trích lập dự phòng tài chính cho khoản đầu tư dài hạn.  

 Tình hình nợ phải trả: 
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Đơn vị tính: VNĐ 

Chỉ tiêu 
Năm 2015 Năm 2016 

Giá trị 
Tỷ 

trọng Giá trị 
Tỷ 

trọng 

Nợ ngắn hạn 
      
57.738.083.183  80.1% 

     
24.571.668.114  64.3% 

Nợ dài hạn 
      
14.333.359.446  19.9% 

     
13.647.192.882  35.7% 

Tổng nợ 
      
72.071.442.629  100% 

     
38.218.860.996  100% 

 
Các khoản nợ phải trả trong năm 2016 giảm mạnh so với năm 2015 chủ yếu là do 

sự sụt giảm của khoản Nợ ngắn hạn. Nợ ngắn hạn giảm là do giảm của khoản phải trả 
ngắn hạn khác bao gồm sự giảm khoản tiền Công ty tạm trích đóng góp cho địa phương 
để đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xây dựng công trình phúc lợi 
trên địa bàn Hà Giang được hướng dẫn thực hiện theo quy định tại Luật Khoáng sản số 
60/2010/QH12 ban hành ngày 17/11/2010 và Quyết định số 2621/2012/QĐ-UBND ngày 
03/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang. Căn cứ vào Báo cáo tư vấn của luật sư 
đánh giá về tính pháp lý của Quyết định 2621 và Công văn số 109/BC-CT ngày 26 
tháng 06 năm 2014 của Cục thuế tỉnh Hà Giang về việc đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh 
Hà Giang xem xét báo cáo thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tạm dừng thực hiện thu 
khoản tiền nêu trên, Công ty đã tạm dừng trích chi phí phải đóng góp cho địa phương từ 
31/12/2015 đến ngày 31/12/2016, đồng thời hoàn nhập khoản chi phí phải đóng góp cho 
địa phương đã được Công ty trích lập đến ngày 31/12/2014. Đồng thời khoản phải nợ, 
phải trả ngắn hạn còn giảm do giảm khoản Trả cổ tức bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội 
đồng cổ đông số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2016 đã thông qua phương án phân phối 
lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015. 
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: 

Trong năm 2016, Ban Giám đốc đã bổ sung, hoàn thiện trình Hội đồng quản trị 
một số quy chế quản trị nội bộ và quy trình để hoàn thiện công tác quản trị điều hành 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể: Về công tác quản trị, Công ty đã 
ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế phân cấp, phân quyền giữa 
Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc…. 

Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Ban Giám đốc đã Ban hành Quy trình thiêu 
luyện, Quy trình mua quặng. 
4. Kế hoạch phát triển tương lai: 

Về kế hoạch phát triển trung và dài hạn, Công ty chủ yếu tập trung phát triển vào 
phát triển sản xuất và phát triển thị trường như sau: 
- Đối với sản xuất: Công ty tập trung vào việc đầu tư máy móc thiết bị, cải tiến công 

nghệ để nâng cao năng suất lao động cho công nhân, nâng cao tỷ lệ thu hồi antimon 
kim loại trong quặng. 



11 
 

- Đối với thị trường: Ngoài các khách hàng truyền thống, Công ty đã tích cực tìm 
kiếm khách hàng mới, quảng bá mở rộng thương hiệu Công ty cho khách hàng quốc 
tế.  

Năm 2017, dự báo thị trường kim loại màu thế giới năm 2017 cùng những phân 
tích đánh giá của các chuyên gia, giá antimon có những dấu hiệu phục hồi đáng ghi nhận 
nhưng vẫn chưa thể vượt qua được cuộc khủng hoảng về giá. Bên cạnh đó, năm 2016 là 
năm Nhà nước có những quy định, sắc lệnh mới liên quan đến ngành khai thác khoáng 
sản, tất cả những yếu tố trên sẽ là những khó khăn làm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh 
thu và lợi nhuận của Công ty trong năm 2017. 

Trên cơ sở đánh giá triển vọng của thị trường antimon thế giới năm 2017 cùng 
những yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội tác động đến hiệu quả hoạt động sản xuất của 
Công ty, Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc đã thống nhất phương hướng hoạt động 
của năm 2017 như sau: 

- Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ Hoạt động sản xuất kinh doanh do Đại hội cổ đông 
năm 2017 đề ra 

- Chỉ đạo triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về quản lý, 
điều hành sản xuất kinh doanh. 

- Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư của năm 2017: dự án nhà máy tuyển Mậu 
Duệ, dư án nâng mở rộng bãi thải mỏ Mậu Duệ II, dự án đầu tư mua trang thiết bị 
phục vụ cho hoạt động sản xuất… 

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác đầu tư, tìm kiếm những đối tác mới 
- Tìm kiếm những cơ hội đầu tư vào các dư án có hiệu quả cao 

Bảng 2: Mục tiêu sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính 
 

STT 
 

Chỉ tiêu 
 

Đơn vị 
Kế hoạch 
năm 2017 

 
Ghi 
chú 

1 Doanh thu Tr. đồng 110.000  
2 Sản phẩm chủ yếu    
 -Quặng antimon khai thác hàm 

lượng ≥ 14% 
Tấn 3.000  

 -Ước thiêu quặng bột antimon hàm 
lượng > 6-8% 

Tấn 6.000  

 -Sản xuất kim loại antimon Tấn 600  
 Tiêu thụ kim loại antimon Tấn 650  
3 Lao động Người 179  
4 Thu nhập bình quân người lao 

động/tháng 
Tr.đồng 7,513  

5 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 22.229  
6 Tỷ lệ chia cổ tức % 15  

 
5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: 
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Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ: 
Như đã trình bày tại Thuyết minh số 7 phần Thuyết minh báo cáo tài chính, Công 

ty đang ghi nhận khoản đầu tư tài chính vào Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng trên 
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016 với giá gốc là 69.469.880.000 VND và trích 
lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn với số tiền là 12.833.747.485 VND. Chúng tôi 
không thu thập được Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 
ngày 31/12/2016 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng; các thủ tục kiểm toán thay 
thế cũng không cung cấp cho chúng tôi đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp đối với 
giá trị của khoản đầu tư tài chính này tại ngày 31/12/2016. Do đó, chúng tôi không thể 
xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh số liệu này và dự phòng tương ứng hay không. 

Như đã trình bày tại Thuyết minh số 18 phần Thuyết minh báo cáo tài chính, 
Công ty có nghĩa vụ đóng góp cho địa phương để đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và 
công trình phúc lợi căn cứ theo quy định tại Luật Khoáng sản và hướng dẫn của UBND 
tỉnh Hà Giang. Căn cứ vào Công văn số 109/BC-CT ngày 26 tháng 06 năm 2014 của 
Cục thuế tỉnh Hà Giang xem xét báo cáo thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc 
tạm dừng thực hiện thu khoản đóng góp nêu trên, Công ty đã tạm dừng trích chi phí phải 
đóng góp cho địa phương cho giai đoạn từ  01/01/2015 đến 31/12/2016 với tổng số tiền 
là 15.120.000.000 VND, đồng thời hoàn nhập số chi phí phải đóng góp cho địa phương 
đã được Công ty trích lập đến 31/12/2014 vào thu nhập khác là 15.750.000.000 VND. 
Đến thời điểm phát hành báo cáo này, UBND tỉnh Hà Giang chưa đưa ra Quyết định đối 
với việc tạm dừng thu đối với các khoản đóng góp địa phương nêu trên. Nếu công ty ghi 
nhận đầy đủ khoản chi phí phải đóng góp cho địa phương theo quy định hiện hành, trên 
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 
2016, Thu nhập khác sẽ giảm đi 15.750.000.000 VND, Chi phí khác sẽ tăng lên 
7.560.000.000 VND, Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế sẽ giảm đi 23.310.000.000 
VNĐ; trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Phải trả ngắn hạn khác 
sẽ tăng lên 30.870.000.000 VNĐ, Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến cuối 
năm trước sẽ giảm đi7.560.000.000 VND và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 
nay sẽ giảm đi 23.310.000.000 VNĐ. 

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ: 
Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ các ảnh hưởng có thể có của các vấn đề nêu 

trong đoạn ” Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính đã phản ánh trung 
thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 
tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền 
tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán 
doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày 
báo cáo tài chính.  

Giải trình của Ban Giám đốc: 
- Thứ nhất: Liên quan đến trích lập dự phòng tài chính liên quan đến khoản đầu tư tại 

Công ty cổ phần Gang Thép Cao Bằng là 12.833.747.485 VNĐ. Đến thời điểm phát 
hành Báo cáo tài chính kiểm toán, Công ty chưa nhận được BCTC kiểm toán của 
Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng  do vậy Công ty TNHH Deloite Việt Nam 
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không đủ cơ sở để xác định số liệu trích lập dự phòng tại thời điểm 31/12/2016 cho 
khoản đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng. Công ty sẽ tiếp 
tục tiến hành trích dự phòng vào kỳ BCTC kế tiếp khi Công ty nhận được BCTC 
kiểm toán  cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty cổ phần Gang 
thép Cao Bằng. 

- Thứ hai: Về việc Công ty tạm dừng trích chi phí đóng góp cho địa phương từ 
01/01/2015 đến 31/12/2016 với tổng số tiền là 15.120.000.000 VND, đồng thời hoàn 
nhập số chi phí phải đóng góp cho địa phương đã được Công ty trích lập đến 
31/12/2014 vào thu nhập khác là 15.750.000.000 VND. Trên thực tế việc triển khai 
việc đóng góp cho việc duy tu, xây dựng cơ sở hạ tầng gặp nhiều khó khăn và có 
nhiều vướng mắc nên ngày 11/06/2014, UBND tỉnh Hà Giang đã có công văn số 
1726/UBND-KT giao cho Cục thuế tỉnh Hà Giang và các ngành liên quan tham mưu 
về hoạt động đóng góp từ khai thác khoáng sản. Ngay sau đó, ngày 29/06/2014, Cục 
thuế tỉnh Hà Giang và các ngành có liên quan đã có Báo cáo kiến nghị tỉnh Hà Giang 
tạm dừng thực hiện việc thu đóng góp từ hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn 
tỉnh theo Quyết định 2621/2012/QĐ-UBND, ngày 03/12/2012. 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty: 
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty: 

Năm 2016 là năm còn nhiều khó khăn đối với hoạt động của Công ty do giá kim 
loại Antimon trên thị trường thế giới còn ở mức thấp và do ảnh hưởng của Luật thuế giá 
trị gia tăng sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 “ Doanh nghiệp sản xuất sản 
phẩm là tài nguyên, khoáng sản bao gồm cả trực tiếp khai thác hoặc mua vào để chế 
biến có tổng giá trị tài nguyên khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% 
giá thành sản phẩm trở lên khi xuất khẩu thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT” đã 
tác động không thuận lợi đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhận thức được 
tình hình chung cũng như tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) 
Công ty đã chỉ đạo quyết liệt và giám sát chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty cùng với sự quyết tâm, đoàn kết của Ban giám đốc và tập thể cán bộ công 
nhân viên, người lao động trong Công ty đã phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 
kế hoạch đề ra. 
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Ban Giám đốc công 

ty: 
Ban Giám đốc có 04 thành viên, trong đó có chức danh Giám đốc và 01 Phó 

Giám đốc do thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm, đây là một điều kiện thuận lợi 
trong việc triển khai hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của 
Hội đồng quản trị.  

Trong năm, Ban Giám đốc đã có nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty, trình Hội đồng quản trị ban hành các quy chế để hoàn 
thiện công tác quản trị điều hành của Công ty.  
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị: 
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- Hội đồng quản trị tiếp tục duy trì các hoạt động thường kỳ, ít nhất mỗi quý một 
lần để bàn thảo về các chiến lược kinh doanh, định hướng hoạt động của Công ty. 

- Chỉ đạo kịp thời và giám sát chặt chẽ Ban Giám đốc Công ty trong việc triển 
khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết 
của Hội đồng quản trị.  

- Tuân thủ chặt chẽ các quy định của Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng 
quản trị và các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.  
 

V. Quản trị Công ty:  
1. Hội đồng quản trị: 
 Thành viên Hội đồng quản trị: 

Họ và Tên Chức vụ 

Số lượng 
cổ phiếu 

đang nắm 
giữ 

Tỷ lệ sở hữu 

Ông Phạm Thành Đô Chủ tịch 
Hội đồng 
quản trị 

399.800 3,173 

Ông Nguyễn Việt Phương Phó chủ tịch 
HĐQT 

0 0 

Ông Ma Ngọc Tiến TVHĐQT - 
GĐ 

40.800 0,323 

Ông Trịnh Ngọc Hiếu TVHĐQT - 
PGĐ 

245.200 1,946 

Ông Vũ Trí Thức TV HĐQT 0 0 
Ông Nguyễn Trung Hiếu TV HĐQT 0 0 
Ông Tạ Hồng Thăng TVHĐQT 32.400 0,257 

 
 Các tiểu ban của Hội đồng quản trị: 

Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban. Thư ký Hội đồng quản trị là ông Đào 
Xuân Tuất đóng vai trò giúp việc cho các thành viên Hội đồng quản trị, hỗ trợ 
cho các thành viên Hội đồng quản trị trong công tác quản trị điều hành.  

 Hoạt động của Hội đồng quản trị: 
Trong năm 2016, Hội đồng quản trị của Công ty đã tổ chức 07 cuộc họp, các 
cuộc họp của Hội đồng quản trị đã bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, 
chiến lược kinh doanh của Công ty.  

ST
T 

Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt 
đầu /không 

còn là 
thành viên 

HĐQT 

Số buổi 
họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

Lý do 
không 

tham dự 
họp 
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1 Ông Phạm Thành Đô Chủ tịch  07 100%  
2 Nguyễn Việt Phương P.Chủ tịch  05 100%  
3 Ma Ngọc Tiến TVHĐQT  05 100%  
4 Ông Trịnh Ngọc Hiếu           TVHĐQT  07 100%  
5 Ông Tạ Hồng Thăng TVHĐQT  06 85% Sức khỏe 
6 Ông Nguyễn Trung 

Hiếu 
TVHĐQT  07 100%  

7 Ông Vũ Trí Thức TVHĐQT  05 100%  
8 Ông Đào Xuân Tuất TVHĐQT 22/4/2016 02 100%  
9 Lê Thanh Tuấn TVHĐQT 22/4/2016 02 100%  

 
Các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của đại diện 

Ban Kiểm soát Công ty và có thư ký Hội đồng quản trị ghi lại Biên bản chi tiết nội dung 
họp và có Nghị quyết các cuộc họp. Cụ thể trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã ban 
hành các Nghị quyết như sau: 

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

Số 01/NQ-HĐQT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02/NQ-HĐQT 
 
 
 
 
 
 
 

24/01/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06/04/2016 
 
 
 
 
 
 
 

Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 1 năm2016 
1.Thông qua báo cáo kết quả điều hành sản xuất kinh 
doanh năm 2015 của Ban giám đốc; 
2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 của BKS; 
3. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 
2016. 
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; 
- Thông qua nội dung báo cáo của BGD và BKS năm 2015. 
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; 
- Tờ trình quyết toán thù lao năm 2015 và kế hoạch thù lao 
cho HĐQT, BKS năm 2016; 
- Tờ chính lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016; 
Giao cho BGĐ công ty chuẩn bị các nội dung liên quan để 
HĐQT xem xét trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016. 

 
Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2016 
1. Thông qua các nội dung trình đại hội đồng cổ đông năm 
2016 gồm: 
- Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2011 -2015 và phương 
hướng nhiệm kỳ 2016 -2020 
- Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2011 -2015 và phương hướng 
nhiệm kỳ 2016 -2020 
- Kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2016 
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán 
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 
- Tờ trình quyết toán thù lao năm 2015 và kế hoạch thù lao 
cho HĐQT,BKS năm 2016; 
-Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 
2016; 
+ Tờ trình Nội dung sửa đổi điều lệ hoạt động 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04/NQ-HĐQT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01/QĐ-HĐQT 
 
 
 
 
 
 
02/QĐ-HĐQT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22/04/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01/04/2016 
 
 
 
 
 
 
06/04/2016 
 
 

Giao cho BGĐ công ty chuẩn bị các nội dung liên quan để 
HĐQT xem xét trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016. 
2.Giới thiệu nhân sự ứng cử tham gia HĐQT công ty cổ 
phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương nhiệm kỳ 
gồm: Ông Phạm Thành Đô và Ông Vũ Thắng Bình. 
3. Giới thiệu nhân sự tham gia BKS Công ty cổ phần Khai 
thác, chế biến Khoáng sản Hải Dương nhiệm kỳ mới: Ông 
Nguyễn Ngọc Tuấn – cán bộ chi nhánh Hà Nội. 

 
Nghị quyết phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2016 -2020 về bầu 
chức danh HĐQT 
1.Bầu Ông Phạm Thành Đô – Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT 
công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang nhiệm kỳ 
2016 -2020. 
2. Bầu Ông Nguyễn Việt Phương – Giữ chức vụ Phó chủ 
tịch HĐQT công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà 
Giang nhiệm kỳ 2016 -2020 
3. Bổ nhiệm Ông Đào Xuân Tuất – Giữ chức vụ Thư ký 
HĐQT công ty. 
 
Quyết định về xếp bậc lương cho Ban giám đốc và Kế toán 
trưởng năm 2016 
1.Ông Trịnh Ngọc Hiếu - bậc ¾ 
2. Ông Đào Xuân Tuất  - bậc ¾ 
3. Ông Nguyễn Văn Biên – bậc ¾ 
4. Ông Đỗ Khắc Hùng – bậc ¾ 
 
V/v Khen thưởng cá nhân đạt danh hiệu thi đua năm 2015: 
- Ông Trịnh Ngọc Hiếu – Giám đốc 
- Ông Đào Xuân Tuất – Phó Giám đốc 
- Ông Nguyễn Văn Biên – Phó giám đốc 
- Ông Đỗ Khắc Hùng – Kế toán trưởng 
 
 
Bổ nhiệm ông Phạm Thành Đô – Giữ chức chủ tịch HĐQT 
công ty nhiệm kỳ 2016 -2020 
 
Bổ nhiệm ông Trịnh Ngọc Hiếu -TVHĐQT 
 
 
Bổ nhiệm ông Ma Ngọc Tiến – TVHĐQT 
 
Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Phương  – Giữ chức Phó chủ 
tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016 -2020 
 
Bổ nhiệm ông  Vũ Trí Thức – TVHĐQT 
 
Bổ nhiệm ông Tạ Hồng Thăng –TVHĐQT 
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6 
 
 
7 
 
 
8 
 
9 
 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
14 
 
15 
 
16 
 
17 
 
 
18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
03/QĐ-HĐQT 
 
 
04/QĐ-HĐQT 
 
 
05/QĐ-HĐQT 
 
06/QĐ-HĐQT 
 
 
07/QĐ-HĐQT 
 
08/QĐ-HĐQT 
 
09/QĐ-HDQT 
 
10/QĐ –HĐQT 
11/QĐ-HĐQT 
 
12/QĐ-HĐQT 
 
13/QĐ-HĐQT 
 
14/QĐ-HĐQT 
 
 
05/NQ-HĐQT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
22/04/2016 
 
 
22/4/2016 
 
 
22/4/2016 
 
22/4/2016 
 
 
22/4/2016 
 
22/4/2016 
 
22/4/2016 
 
22/4/2016 
22/4/2016 
 
22/4/2016 
 
22/4/2016 
 
23/4/2016 
 
 
19/5/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Hiếu –TVHĐQT 
 
Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Trưởng BKS 
Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Lương Thanh – TVBKS 
Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Trọng –TVBKS 
 
Bổ nhiệm ông Đào Xuân Tuất –Thư ký HĐQT 
 
Về mức thù lao cho TVHĐQT, BKS, Thư ký năm 2016 
 
Nghị quyết HĐQT phiên họp lần thứ 2 nhiệm kỳ 2016 -
2020 
1.Thông qua báo cáo nhanh về kết quả SXKD 4 tháng đầu 
năm 2016 và nhiệm vụ tháng 5 và tháng 6 năm 2016 
2. Thông qua phương án nhân sự Ban giám đốc, kế toán 
trưởng, Giám đốc chi nhánh nhiệm kỳ 2016 – 2019  và bổ 
nhiệm các ông vào chức danh sau: 
1. Ông Ma Ngọc Tiến – Giám đốc công ty 
2. Ông Trịnh Ngọc Hiếu – Phó giám đốc 
3. Ông Đào Xuân Tuất – Phó giám đốc 
4. Ông Nguyễn Văn Biên – Phó giám đốc 
5. Ông Đỗ Khắc Hùng – Kế toán trưởng 
6. Ông Vũ Thắng Bình – Giám đốc chi nhánh 
3. Thông qua phương án thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2015 
bằng tiền mặt  
- Tỷ lệ: 5% (500 đồng/cổ phần) 
- Thời gian thực hiện: trong tháng 6 năm 2016. 
 
 
 
Quyết định bổ nhiệm: Ông Ma Ngọc Tiến – Giám đốc công 
ty 
 
Bổ nhiệm ông Trịnh Ngọc Hiếu – Phó giám đốc 
 
Bổ nhiệm ông Đào Xuân Tuất – Phó giám đốc 
 
Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Biên – Phó giám đốc 
Bổ nhiệm ông Đỗ Khắc Hùng – kế toán trưởng 
Bổ nhiệm ông Vũ Thắng Bình – Giám đốc chi nhánh 
 
Xếp bậc lương cho BGD, KTT, Giám đốc chi nhánh Hà 
Nội 
Bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật: Ông Ma Ngọc 
Tiến – Giám đốc công ty  
 
Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch và dự trù kinh phí 
cho đoàn khảo sát và tìm hiểu công nghệ khai thác, tuyển 
luyện kim loại antimon tại Vân Sơn, Trung Quốc. 
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21/5/2016 
 
21/5/2016 
21/5/2016 
21/5/2016 
 
21/5/2016 
 
21/5/2016 
 
 
23/6/2016 
 
 
 
 
22/7/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nghị quyết HĐQT phiên họp lần thứ 3, kỳ tháng 7 năm 
2016 
1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất 
kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm 
vụ 6 cuối năm 2016. 
Các chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016 
- Sản xuất kim loại antimon: 300 tấn 
- Tiêu thu kim loại:250 -300 tấn 
- Doanh thu bán hàng (Giá cơ sở 7.000 USD/tấn);39 tỷ  
- Lợi nhuận trước thuế ước tính: 7,4 tỷ 
2. Thông qua một số Quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm 
kỳ 2016 -2020; 
- Quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2020;  
- Quy định phân cấp trong quản lý điều hành giữa HĐQT 
và Giám đốc Công ty, Giám đốc Chi nhánh;  
- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 
2016 2020;  
- Quy định trình tự, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ 
chức, miễn nhiệm đối với chức danh lãnh đạo – quản lý 
công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang. 
Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016 -
2020 
 
Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 
2016 -2020 
 
Quy định phân cấp quản lý giữa HĐQT và BGĐ công ty, 
Giám đốc Chi nhánh 
 
Quy định trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ 
chức, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo công ty. 
 
Nghị quyết HĐQT phiên họp lần thứ 4, kỳ họp tháng 10 
năm 2016 
1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất 
kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm 
vụ 3 cuối năm 2016. 
Các chỉ tiêu chủ yếu 3 tháng cuối năm 2016 
- Sản xuất kim loại antimon: 200 tấn 
- Tiêu thu kim loại:160 tấn 
- Doanh thu bán hàng (Giá cơ sở 7.800 USD/tấn);26,4 tỷ  
- Lợi nhuận trước thuế ước tính:4,5 tỷ 
2.Thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng lò thiêu quặng 
bột công nghệ mới. Giao cho Ban giám đốc xây dựng dự án 
đầu tư báo cáo HĐQT xem xét phê duyệt theo quy định 
trong tháng 11 năm 2016. 
3. Xử lý các vấn đề tài chính năm 2016. 
Ban giám đốc rà soát, có báo cáo đề xuất các vấn đề xử lý 
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21/10/2016 

tài chính như sau: 
-Việc trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn đối với 
khoản đầu tư tài chính vào Công ty cổ phần Gang thép Cao 
Bằng theo quy định hiện hành. 
- Khoản chi phí đầu tư xây dựng cơ bản của Dự án thăm dò 
mỏ Bó Mới-Thâm Tiềng giai đoạn I. 
- Việc không trích lập dự phòng các khoản phải trả, phải 
nộp khác năm 2016 đối với khoản đóng góp XDCSHT theo 
quyết định số: 2621/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 
năm 2012 của tỉnh Hà Giang. 
 - Hoàn nhập khoản dự phòng đã trích lập 15,75 tỷ đồng về 
khoản: tiền đóng XDCSHT theo quyết định số: 
2621/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2012 của 
tỉnh Hà Giang. 
4. Định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2017. 
1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 
-  Khai thác quặng antimon: 5.000 tấn quặng hàm 
lượng BQ 14% 
-  Bốc xúc khối lượng mỏ: 350.000 m3 
-  Sản xuất kim loại antimon: 500 tấn 
-  Tiêu thụ:   550 tấn 
-  Gia bán BQ dự kiến:7.000 USD/tấn (đã trừ 5% thuế XK) 
-  Doanh thu:   85 tỷ đồng 
-  Lợi nhuận TT:  15 tỷ đồng 
-  Cổ tức:   10% 
2. Các dự án đầu tư năm 2017. 
- Thống nhất chủ trương đầu tư các dự án năm 2017. Giao 
cho Ban giám đốc Công ty lập dự án đầu tư theo quy định 
trình HĐQT phê duyệt 

 
 Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không có. 
 Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị 

Công ty: Không có. 
2. Ban Kiểm soát:  

 Thành viên và cơ cấu Ban Kiểm soát: 
 

STT Thành viên bKS Chức vụ 

Ngày bắt 
đầu 

/không còn 
là thành 

viên BKS 

Số buổi 
họp 

tham 
dự 

Tỷ lệ 
Lý do không 
tham dự họp 

1 Bà Lương Thị Tuyết Trưởng ban 22/4/2016 02 100%  
2 Ông Vàn Quốc Tân Thành viên 22/4/2016 02 100%  
3 Ông Nguyễn Ngọc Tuấn Trưởng ban  05 100%  
4 Bà Nguyễn Thị Lương Thanh          TVHĐQT  05 100%  
5 Ông Nguyễn Hữu Trọng TVHĐQT  05 100%  
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 Hoạt động của Ban kiểm soát với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông 
 Tổ chức họp BKS định kỳ theo quý với 100% thành viên tham gia. 
 Tham dự đầy đủ các  buổi họp HĐQT với nhiều đóng góp ý kiến theo chức năng 

và thẩm quyền. 
 Tiến hành rà soát các quy chế quản trị nội bộ của Công ty 
 Tiến hành đi kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 
 Thẩm tra báo cáo tài chính 6 tháng, năm do Công ty  và Công ty TNHH Deloitte 

kiểm toán lập.  
 Tham gia rà soát điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp 2014. 
 
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám 
đốc, Ban Kiểm soát: 
 
3.1. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích: 

        Đơn vị tính: VND 

Stt Thành viên Chức danh Thù lao 
Lương, 
thưởng Tổng cộng 

I 
Hội đồng quản 
trị/Ban Giám đốc         

1 Phạm Thành Đô Chủ tịch HĐQT 60.000.000 60.000.000 
2 Nguyễn Việt Phương Phó chủ tịch HĐQT 32.000.000 32.000.000 
3 Trịnh Ngọc Hiếu Thành viên HĐQT 48.000.000 469.342.300 517.342.300 
4 Nguyễn Trung Hiếu Thành viên HĐQT 48.000.000 48.000.000 
5 Tạ Hồng Thăng Thành viên HĐQT 48.000.000 48.000.000 
6 Ma Ngọc Tiến Thành viên HĐQT 32.000.000 315.392.100 347.392.100 
7 Vũ Trí Thức Thành viên HĐQT 32.000.000 32.000.000 

8 Lê Thanh Tuấn 
Miễn nhiệm từ tháng 
4/2016 16.000.000 16.000.000 

9 Nguyễn Văn Biên   385.161.400 385.161.400 
II Ban Kiểm soát   
1 Nguyễn Ngọc Tuấn Trưởng ban 32.000.000 211.186.005 243.186.005 
2 Nguyễn Hữu Trọng Thành viên 20.000.000 113.383.100 133.383.100 

3 
Nguyễn Thị Lương 
Thanh Thành viên 20.000.000 20.000.000 

4 Lương Thị Tuyết 
Miễn nhiệm từ tháng 
4/2016 16.000.000 

5 Văn Quốc Tân 
Miễn nhiệm từ tháng 
4/2016 10.000.000 

III Thư ký Công ty   

1 Đào Xuân Tuất 
Phó Giám đốc kiêm 
Thư ký Công ty 20.000.000 414.072.200 434.072.200 

3.2. Giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ: 
STT Người thực Quan Số cổ phiếu sở hữu Số cổ phiếu sở Lý do tăng, 
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hiện giao dịch hệ với 
người 
nội bộ 

đầu kỳ hữu cuối kỳ giảm (mua, 
bán, chuyển 

đổi, thưởng...) 
Số cổ 
phiếu Tỷ lệ Số cổ 

phiếu Tỷ lệ 

1 

Công ty cổ 
phần Chứng 
khoán Ngân 

hàng đầu tư và 
phát triển Việt 

Nam 

Cổ 
đông 
lớn 

1.001.100 7,94% 0 0 Bán 

2 Vũ Thị Vui 
Người 

liên 
quan 

70.600 0,56% 60.900 0,483% Bán 

3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có. 
3.4. Thực hiện các quy định về quản trị Công ty: 
Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị Công ty, 
thực hiện báo cáo và công bố thông tin kịp thời về thông tin định kỳ cũng như bất 
thường của Công ty.   

VI. Báo cáo tài chính: 
1. Ý kiến kiểm toán: Báo cáo kiểm toán số: 616/VN1A-HN-BC ngày 20 tháng 03 

năm 2016 của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. 
2. Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật của 

kế toán và kiểm toán (kèm theo). 
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