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                 Kính thưa Quý cổ đông và nhà đầu tư, 

          Sự tăng trưởng ổn định và bền vững của nền kinh tế tác 

      động tích cực  đến nhu cầu  tiêu  dùng trong nước  đối với 

            các sản phẩm nói chung và đối với các sản  phẩm của Công ty  

       nói riêng, tạo  điều kiện thuận lợi để công ty phát triển ổn  định.  

    Tuy nhiên,  trong thời  kỳ hội  nhập kinh tế, nền  kinh tế  Việt Nam  

          chịu ảnh hưởng của các yếu tố khách quan biến động khó lường như:  

    giá  nguyên liệu, năng lượng, tỷ giá, .... Những nhân tố trên có khả năng  

            làm cho  nền kinh tế  biến đổi  và  ảnh  hưởng đến hoạt động sản xuất kinh  

       doanh của Công ty. 

  Năm 2017  theo Tổng cụ Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2017  

        ước  tính đạt  6,81%, cao hơn  mức  kế hoạch đề ra là  6,7%  và cao hơn GDP cả năm    

    2016 là 6,21%. Có được kết quả trên phải kể đến sự tăng trưởng “thần kỳ” của nền 

 kinh tế cả nước trong quý 4 của năm 2017, với mức tăng trưởng vượt bậc đạt 7,65%. Dự          

 báo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế nói chung và của ngành công nghiệp khai thác   

chế biến khoáng sản nói riêng vẫn sẽ có dư địa phát triển riêng trong tương lai, đặc biệt với 

những doanh nghiệp có mảng khai thác, chế biến khoáng sản chiếm tỷ trọng lớn trong doanh 

thu. Vì vậy, Công ty phải luôn giữ tư thế chủ động nắm bắt tình hình kinh tế, tránh tâm lý chủ 

quan để có thể sẵn sàng đương đầu với các rủi ro trong nền kinh tế trong và ngoài nước. 

 Đối mặt với nhiều khó khăn và biến động khó lường của nền kinh tế toàn cầu, toàn thể 

ban điều hành Công ty đã có những kế hoạch kịp thời và linh hoạt để tình hình hoạt động kinh 

doanh của Công ty vẫn phát triển theo kế hoạch dài hạn đã đề ra. Trong năm 2017, chỉ số lợi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nhuận vẫn có được sự tăng trưởng so với năm 

2016, cụ thể lợi nhuân sau thuế tăng khoảng 26% 

so với cả năm 2016. 

 Công tác thị trường luôn được Công ty chú 

trọng và phát huy có hiệu quả, chất lượng sản 

phẩm được duy trì tốt, khẳng định được thương 

hiệu và uy tín đến khách hàng. Trong năm, Công 

ty phát huy hiệu quả sản xuất của dây chuyền 

công nghệ hiện đại tại mở Châu Hồng đảm bảo 

cung cấp kịp thời nguyên liệu đầu vào cho sản 

xuất, phát huy tốt hoạt động vận chuyển của đội 

xe giao hàng cho đối tác khách hàng. 

 Cơ cấu lao động của Công ty cơ bản giữ ổn 

định, không có biến động so với năm 2016. Nhờ 

kịp thời thực hiện chế độ đã cam kết với người 

lao động, người lao động yên tâm công tác, luôn 

chấp hành nội quy, quy chế của Công ty. 

 Năm 2018 hứa hẹn sẽ là một năm đầy khó 

khăn và thách thức đối với hoạt động của Công ty 

Cổ phần Khoáng sản Á Châu. Khi mà nhiều nhà  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

máy được đầu tư hiện đại của các đối thủ bắt 

đầu đi vào hoạt động, họ thực hiện chính sách 

giá thành thấp để gia nhập thị trường, điều này 

ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của 

Công ty. Tuy nhiên, với kinh nghiệm điều hành và 

quyết tâm cao hiện thực nghị quyết của Đại hội 

Đồng cổ đông giao phó, Công ty Cổ phần Khoáng 

sản Á Châu nói chung và ban lãnh đạo nói riêng 

sẽ phấn đấu để đáp lại sự tin tưởng và ủng hộ 

của Quý cổ đông dành cho chúng tôi. 

Xin chân thành cảm ơn! 

 

Thay mặt Hội đồng quản trị 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị (đã ký tên) 

 

 

 

 

 

 

  Võ Văn Hiệp

THÔNG ĐIỆP CỦA 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

QUẢN TRỊ 
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TẦM NHÌN 
Hơn một thập kỷ qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên, lao động Công ty Cổ phần Khoáng sản 

 Á Châu  đã  không  ngừng  nỗ  lực  phấn đấu và  phát triển doanh nghiệp, theo đuổi tầm nhìn  

xuyên suốt: 

» Trở thành doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực khai thác, chế biến  và  kinh  doanh  xuất  

 nhập khẩu khoáng sản. 

» Tận dụng hết các lợi thế về tài chính về mỏ đá  trắng, mặt  bằng kinh doanh, nhà xưởng 

 và nguồn nhân lực hiện có. 

» Hợp tác chặt chẽ với các Công ty kinh doanh cùng ngành. 

  

 

 

 

  

   Slogan “CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM THAY LỜI NÓI” 

     SỨ MỆNH 

» Đối với Cổ đông và Nhà đầu tư: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp; Minh bạch 

thông tin, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư, tăng cường cơ hội đối thoại với cổ đông; Nâng cao 

năng lực quản trị doanh nghiệp, giá trị thị trường của cổ phiếu và giá trị doanh nghiệp. 

» Đối với Khách hàng: Cung cấp các sản phẩm chất lượng cao mang tính ổn định và lâu dài, lắng nghe 

và luôn củng cố năng lực kỹ thuật, công nghệ để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. 

» Đối với đối tác kinh doanh: Duy trì mối quan hệ lâu dài và bền vững với đối tác trên nguyên tắc tôn 

trọng lợi ích và quyền lợi của các bên, nhằm tạo ra những sản phẩm có lợi ích tốt nhất cho xã hội và 

các bên tham gia. 

» Đối với Cộng đồng xã hội: Hành động và luôn đồng hành cùng các hoạt động thiết thực với xã hội 

với mong muốn nâng cao tay nghề và trình độ chuyên môn của lực lượng lao động trẻ cho sự phát 

triển bền vững của đất nước. 

» Đối với Nhân viên: Những đóng góp của nhân viên được ghi nhận và trân trọng; Xây dựng môi 

trường làm việc tốt, tăng cường sự gắn kết của người lao động. 
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             TÊN CÔNG TY  CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                        TÊN TIẾNG ANH ASIA MINERAL JOINT STOCK COMPANY 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                    MÃ CHỨNG KHOÁN AMC 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                    GIẤY CHỨNG NHẬN 2703001715 cấp ngày 28/12/2007 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư                

 ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP   Nghệ An 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

                   VỐN ĐIỀU LỆ  28,5 Tỷ đồng 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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THÔNG TIN 

KHÁI QUÁT 

CÔNG TY 
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           LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

  2012 

2010 

2007 

2001 Xí nghiệp Khai khoáng (Khai thác mỏ đá trắng) được thành lập là tiền 

thân của Công ty Cổ phần khoáng sản Á Châu, thuộc Công ty Hợp tác Kinh 

tế (Quân khu 4, Bộ Quốc phòng) 

Công ty Hợp tác kinh tế xây dựng Nhà máy sản xuất bột đá trắng siêu 

mịn, và cùng một số thành viên khác thực hiện liên kết và sáng lập ra 

Công ty Cổ phần khoáng sản Á Châu. Công ty chính thức đi vào hoạt 

động ngày 28/12/2007 theo mô hình Công ty Cổ phần do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 

2703001715   

 

Đăng ký trở thành Công ty đại chúng 

 

Đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
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                  Lĩnh vực kinh doanh                     Sản phẩm, dịch vụ kinh doanh chính 

Sơ lược về lĩnh vực kinh doanh        

Công ty Cổ phần khoáng sản Á Châu là doanh 

nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực khai thác, chế 

biến và kinh doanh sản phẩm bột đá vôi siêu 

mịn (CaC03). Sản phẩm CaC03 siêu mịn có tráng 

phủ và không tráng phủ của AMC được sử dụng 

rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như sản 

xuất sơn, nhựa, giấy cao cấp, cao su, kính, gốm 

sứ, đá marble nhân tạo, thức ăn chăn nuôi, mỹ 

phẩm, dược phẩm, bột trét tường,… và được 

khách hàng công nhận là lựa chọn tốt nhất của 

họ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty Cổ phần 

Khoáng sản Á Châu là 

» Khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến 

khoáng sản (đá, cát, sỏi, quặng kim loại); 

» Sản xuất, mua bán sản phẩm bột đá trắng 

mịn, siêu mịn và các loại khoáng sản khác; 

» Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa mua bán 

sản phẩm bột đá trắng mịn, siêu mịn và các 

loại khoáng sản khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các sản phẩm Công ty hiện sản xuất và kinh doanh chính gồm có: 

» Đá vôi trắng (đá hộc) dạng thô kích thước 100 -400mm 

» Bột không tráng phủ và có tráng phủ kích thước từ 5 đến 30 µm 

» Hoặc các sản phẩm theo yêu cầu 

 

TT Mã sản phẩm 
Độ mịn Cỡ hạt 

D50 D97 mm Mesh 

1 NSS-500/C 0.60 µm Max 5.0 µm ± 1.0 Max 0.005 2500 

2 NSS-800/C 1.90 µm Max 8.0 µm ± 1.0 Max 0.008 2200 

3 NSS-1000/C 2.30 µm Max 10.0 µm ± 1.0 Max 0.010 2000 

4 NSS-1500/C 3.20 µm Max 15.0 µm ± 1.0 Max 0.015 1250 

5 NSS-2000/C 4.50 µm Max 20.0 µm ± 1.0 Max 0.020 850 

6 NSS-2500/C 5.50 µm Max 25.0 µm ± 1.0 Max 0.025 710 

7 NSS-3000/C 6.50 µm Max 30.0 µm ± 1.0 Max 0.030 600 

             Đặc tính đá vôi (CaC03) có tính chất không cứng, không bền như các loại đá khác nên không 

thể ứng dụng được trong xây dựng và điêu khắc. Tuy nhiên, do tỉ lệ canxi trong đá cao nên đá vôi 

được khai thác, trải qua quá trình sản xuất cho ra bột đá trắng siêu mịn với vai trò là thành phần phụ 

gia, nguyên liệu, chất độn, nhằm mục tiêu tăng cường một số đặc tính cần thiết cho sản phẩm cũng 

như hạ giá thành sản phẩm cuối cùng. 

Những thông tin cơ bản về sản phẩm bột đá trắng siêu mịn của Công ty: 

 

 

 

Các thành phần hóa học Các đặc tính vật lý 

Hàm lượng CaC03 98.98 % Độ sáng ≥ 96% 

Hàm lượng MgC03 ≤ 0.21% Độ trắng ≥ 97% 

Hàm lượng Fe2 03 ≤ 0.02% Độ ẩm ≤ 0.2% 

Hàm lượng Al2 03 ≤ 0.03% Khối lượng riêng 2.7g/cm3 

Hàm lượng Si 02 ≤ 0.12% Độ thấm dầu (cỡ hạt mịn nhất) ≥ 24g/100g  of  CaC03 

Hàm lượng Na2 0 ≤ 0.05% Hao hụt khi đốt cháy ≤ 43.08% 

 LĨNH VỰC KINH DOANH 

 MẠNG LƯỚI KINH DOANH 
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              Hoạt động khai thác của Công ty diễn ra tại huyện Quỳ Hợp- Nghệ An (là 01 trong 02 địa 

phương có trữ lượng đá hoa trắng lớn nhất nước), Công ty sở hữu 02 mỏ đá vôi trắng có chất lượng tốt 

nhất Việt Nam, với tổng diện tích hơn 45 hecta và trữ lượng hơn 30 triệu tấn. Trụ sở và nhà máy của 

Công ty được đặt tại Khu Công nghiệp Nam Cấm, cách cảng Cửa Lò chỉ 5km, thuận tiện và tiết giảm chi 

phí vận chuyển, gần nguồn khai thác nguyên liệu. 

 

 

 
           Thị  trường  kinh  doanh  của Công ty trong nước chủ yếu ở miền Bắc, miền Nam và miền Đông 

Nam Bộ. Thị trường này đem đến khoảng 70% doanh thu cho Công ty. 

 

 

 

 

 

 

                  Địa bàn kinh doanh  

   

 

 

 

Thị trường tiêu thụ sản phẩm 

 

 
Thị trường trong nước 
 

 

 

 

 
Thị trường nước ngoài   
 

 

 

 

 

 

 

 LĨNH VỰC KINH DOANH 

 MẠNG LƯỚI KINH DOANH Tiếp theo 

» Hà Nội 

» Hà Nam 

» Hải Phòng 

» Nghệ An 

» Hưng Yên 

» Hải Dương 

 

» Thành phố Hồ Chí Minh 

» Đồng Nai 

» Bình Dương 

» Long An 

» Bình Phước 

» An Giang 

 

» Ấn Độ 

» Băng La Đét 

» Thái Lan 

» Bruney 

» Hàn Quốc 

» Nhật Bản 

» Hồng Kong 

» Trung Quốc 

» Sri- Lan- Ka 

11 
12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN GIÁM ĐỐC 

PHÒNG KẾ 

HOẠCH 

PHÒNG THỊ 

TRƯỜNG 

PHÒNG TÀI 

CHÍNH 

PHÒNG  

HÀNH CHÍNH 

QUẢN TRỊ 

PHÒNG   

CÔNG NGHỆ 

NHÀ MÁY 1 NHÀ MÁY 2 
XÍ NGHIỆP KHAI 

THÁC QUỲ HỢP 

BAN KIỂM SOÁT 
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                  Giới thiệu ban quản trị công ty 

   Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013- 2017 

    

    

   Ông Võ Văn Hiệp               

   Chủ tịch Hội đồng Quản trị               

 

 

Trình độ chuyên môn: 

» Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Quốc tế 
Quá trình công tác và kinh nghiệm nổi bật: 

» 1996 – 2001: Trợ lý KH Xí nghiệp Xây lắp – Công ty Hợp tác kinh tế 

» 2001 – 2002: Phó phòng Kế hoạch Công ty Xây dựng COECCO Lào 

» 2002 – 2003: Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Xây dựng COECCO Lào 

» 2003 – 2005: Phó giám đốc Công ty phát triển Miền núi – Tổng công ty Hợp tác Quốc tế 

» 2009 – 2016: Giám đốc Công ty Cổ phần Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim- Tổng Công ty Hợp 
tác Quốc tế 

» 2016 đến nay: Trưởng phòng tổ chức Lao động – Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế. Kiêm Chủ tịch 
HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO. 

 
ng Võ Văn Hiệp được sự tín nhiệm của ĐHĐCĐ và HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 
19/05/2017. Với kinh nghiệm nhiều năm công tác tại Tổng Công ty Hợp tác kinh tế và trải qua 
nhiều vị trí công tác tại các đơn vị, tổ chức uy tín khác trên địa bàn huyện Nghệ An, ông là người 

lãnh đạo hiểu địa bàn Công ty đang hoạt động. Với kinh nghiệm và sự tin tưởng được giao phó, Công ty 
dưới sự định hướng của Ông và các thành viên HĐQT sẽ có nhiều bước chuyển mình tích cực, thực hiện 
đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, không ngừng phát triển và phục vụ kinh tế địa phương và đất nước. 
 
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: 

» Trưởng phòng Tổ chức lao động Tổng Công ty Hợp tác kinh tế 

» Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Trường Sơn COECO 

 

 

 

 

 

     

   Ông Hoàng Trọng Diên 

   Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

 

 

Trình độ chuyên môn: 

» Cử nhân kinh tế 
Quá trình công tác và kinh nghiệm nổi bật: 

» 1994-1996: Cán bộ kế hoạch – Công ty Hợp tác Kinh tế 

» 2008- đến nay: Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu, kiêm Ủy viên Hội đồng quản trị 
 

ham gia vào công tác quản trị tại Công ty nhiều năm liến đã khẳng định kinh nghiệm và uy tín của 
ông Hoàng Trọng Diên. Trong niêm độ 2016-2017, Ông đã hỗ trợ tham vấn việc hoạch định và triển 
khai các dự án đầu tư của Công ty, giúp duy trì tiến độ các dự án, tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu 

quả sử dụng vốn. Bên cạnh đó, Ông cũng ưu tiên thực hiện các chế độ đối với người lao động theo đúng 
quy định nhất là với đặc thù Công ty cơ cấu lao động phổ thông chiếm tỷ trọng lớn. 
 
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 
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  Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013- 2017 

   

 

 

   

      Ông Lê Mạnh Hùng      

     Ủy viên Hội đồng Quản trị 

 
 
Trình độ chuyên môn: 

» Thạc sĩ quản trị kinh doanh 
 
Quá trình công tác và kinh nghiệm nổi bật: 

» 2002-2006: Chuyên viên quan hệ quốc tế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

» 2006- nay: Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty 
 
ới vai trò chất vấn, giám sát và tham mưu công tác quản lý Công ty. Ông Lê Mạnh Hùng- thành 
viên HĐQT độc lập không tham gia vào điều hành – đã góp phần dung hòa lợi ích của các cổ 
đông và đặc biệt bảo vệ quyền, lợi ích của cổ đông nhỏ. Trong niên độ tiếp theo, hy vọng Ông sẽ 

tiếp tục đồng hành cùng với Công ty và hoàn thành các nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách 
nhiệm cao, cùng với các thành viên còn lại của Hội đồng Quản trị đóng góp tích cực trong việc ban hành 
các chủ trương, chính sách, quyết định xác thực, công tâm và kịp thời. 
 
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

» Giám đốc Công ty TNHH Trường Hồng 

 

 

 

 

          

 

 

      

 

 

    Ông Nguyễn Văn Chương 

      Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng 

 

 Trình độ chuyên môn: 

» Cử nhân kinh tế 
 

Quá trình công tác và kinh nghiệm nổi bật: 

» 2002-2005: Kế toán – TT  xuất khẩu lao động – Công ty Hợp tác kinh tế 

» 2006-2007: TB tài chính – Ban dự án Sơn La- Công ty Hợp tác kinh tế 

» 2008- nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu 
 

hiều năm công tác chuyên môn, Ông Nguyễn Văn Chương được đánh giá là người giỏi chuyên 
môn, vững nghiệp vụ. Tại Công ty, Ông hỗ trợ HĐQT công tác tham vấn về hoạt động tài chính 
cho hoạt động sản xuất diễn ra thường nhật và công tác hoạch định chiến lược dài hạn, đảm 

bảo sự vận hành của Công ty đạt hiệu quả tốt nhất, mang đến những sản phẩm chất lượng tốt nhất với 
mức đầu tư tối ưu. 
 
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 
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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013- 2017 

 

 

 

      Ông Nguyễn Trung Thành 

         Ủy viên Hội đồng Quản trị 

 

 

Trình độ chuyên môn: 

» Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác và kinh nghiệm nổi bật: 

» 2003-2007: Cán bộ, Công ty XD và PT hạ tầng thuộc Bộ NN và PTNT. 

» 2008- nay: Ủy viên HĐQT, trưởng phòng kế hoạch – thị trường Công ty Cổ phần khoáng sản Á 
Châu. 

 
ới kinh nghiệm hoạch định kế hoạch thị trường sắc bén, cùng sự hiểu biết về doanh nghiệp, Ông 
Nguyễn Trung Thành đã góp phần vào việc đưa Công ty vượt qua những khó khăn của nền kinh 
tế nói chung và đặc thù ngành nói riêng, đồng thời gặt hái được những đóng góp mới. Trong giai 

đoạn phát triển tới, hy vọng Ông sẽ tiếp tục được tín nhiệm và phân công phụ trách tiếp mảng công 
việc hiện tại được giao phó, đồng thời góp phần thực thi kế hoạch phát triển của Công ty. 
 
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   Ông Trần Minh Hưng 
    Trưởng Ban Kiểm soát 

 
 
 
Trình độ chuyên môn: 

» Cử nhân Kinh tế 
 

Quá trình công tác và kinh nghiệm nổi bật: 

» 2002 – 2003: Nhân viên Ban quản lý đội gỗ Nậm Tạc – Tổng Công ky Hợp tác Kinh tế. 

» 2004: Kế toán đội Xây dựng phòng Cơ sở - Công ty Hợp tác Kinh tế. 

» 2005 – 2006: Phòng Thị trường – Công ty Phát triển Khoáng sản thuộc Tổng Công ty Hợp tác 
Kinh tế. 

» 2006 – nay: Kế toán Đội gỗ Bắc Lào – Tổng công ty Hợp tác Kinh tế. 
 

à một người am hiểu chuyên sâu công tác tài chính , hoạt động trong ngành và đặc biệt lĩnh vực 
kiểm soát và quản trị rủi ro, Ông Trần Minh Hưng đã có những đóng góp bước đầu kể từ khi được 
tin tưởng bổ nhiệm giữ chức danh Trưởng ban Kiểm soát.  Trong đó phải kể đến vai trò trong việc 

nghiên cứu hệ thống kiểm soát hiệu quả trên cơ sở đảm bảo cao nhất tính tuân thủ, nhằm bảo vệ hơn 
nữa lợi ích cổ đông, mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông 
 
 
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

» Kế toán Đội gỗ Bắc Lào – Tổng công ty Hợp tác Kinh tế 
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     Ban kiểm soát 
 

 

 

          Ông Nguyễn Thành Hưng 

                                                   Ủy viên Ban Kiểm soát 

 

 

Trình độ chuyên môn: 

» Cử nhân  
 

Quá trình công tác và kinh nghiệm nổi bật: 

» 2002-2007: Cán bộ kỹ thuật – Công ty Hợp tác Quốc tế 

» 2008- nay: Ủy viên ban kiểm soát, Trưởng phòng Công nghệ kỹ thuật Công ty CP Khoáng sản Á 
Châu 
 

ng Nguyễn Thành Hưng, với vai trò là kiểm soát viên của Công ty, đã đóng góp tích cực trong 
việc giám sát các công tác quản lý và điều hành Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính 
trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất của Công ty. 

 
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Bà Trần Thị Hồng Thái 
         Ủy viên Ban Kiểm soát 

 

 

Trình độ chuyên môn: 

» Cử nhân kinh tế 
 

Quá trình công tác và kinh nghiệm nổi bật: 

» 1999-2006: Kế toán, Công ty CP Nhựa – Bao bì Vinh. 

» 2006-2007 : Kế toán trưởng, Công ty CP Nhựa – Bao vì Vinh. 

» 2008 – nay: ỦY viên ban Kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty CP Khoáng sản Á Châu. 
 

ới kinh nghiệm làm việc, Bà Trần Thị Hồng Thái đã hỗ trợ Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ 
giám sát công tác kế toán, thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm 
và sáu tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT đảm bảo các quyết định 

của HĐQT và Ban Giám đốc là phù hợp với pháp luật, với các nghị quyết của ĐHĐCĐ và bảo vệ lợi ích 
của các cổ đông. 
 
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

» Kế toán trưởng, Ủy viên HĐQT- Công ty Cổ phần Nhựa – Bao bì Vinh 
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Cơ cấu nhân sự và chính sách nhân sự 

 Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động của Công ty Cổ phần khoáng sản Á Châu tính 

đến ngày 31/12/2017 là 122 người, được phân loại như sau: 

STT Tính chất phân loại Năm 2017 Tỷ trọng 

A Theo trình độ lao động   

 Đại học và trên đại học 33 27.05% 

 Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 9 7.38% 

 Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật 46 37.70% 

 Lao động phổ thông 34 27.87% 

B Theo đối tượng lao động   

 Lao động trực tiếp 90 73.77% 

 Lao động gián tiếp 32 26.23% 

C Theo giới tính lao động   

 Nam 106 86.89% 

 Nữ 16 13.11% 

D Theo tính chất hợp đồng lao động   

 Hợp đồng có xác định thời hạn 64 52.46% 

 Hợp đồng không xác định thời hạn 58 47.54% 

E Theo độ tuổi   

 Từ 25-35 53 43.44% 

 Trên 35 69 56.56% 

F Theo thời gian làm việc tại Công ty   

 Từ 0-2 năm 17 13.93% 

 Từ 2-5 năm 37 30.33% 

 Từ 5-10 năm 68 55.74% 

Tổng cộng 122 100% 

 

 

 

Chính sách đối với người lao động 

 Xác định nguồn nhân lực là chìa khóa cốt lõi trong sự thành công của doanh nghiệp, Ban lãnh đạo 

luôn dành sự quan tâm thích đáng để duy trì và phát triển năng lực của mỗi cá nhân, từ đó tạo dựng sự 

vững chắc trong quá trình phát triển Công ty. 

 Nhân sự Công ty chiếm đa số là công nhân lao động do đặc thù của ngành nghề khai thác khoáng 

sản. Ngành này đòi hỏi sức khỏe và làm việc trong môi trường nguy hiểm và độc hại, chính vì vậy số 

lượng lao động phổ thông và công nhân buộc phải chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu trình độ lao động của 

Công ty 

 Bên cạnh việc thu hút nhân tài, Công ty luôn duy trì hướng đến một môi trường lao động tốt, tạo 

điều kiện tối đa để mỗi cá nhân phát huy kinh nghiệm, năng lực của mình. Công ty luôn tuân thủ các quy 

định của Luật lao động, thực hiện nghiêm túc các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, đảm 

bảo môi trường làm việc sạch sẽ, thoáng mát, tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ,…giải trí sau 

giờ làm việc cho cán bộ nhân viên. Đảm bảo mỗi cán bộ, nhân viên ở các bộ phận khác nhau sẽ được 

hưởng thu nhập tương xứng với công việc mà mình đảm nhận. 

 Bên cạnh đó, Ban giám đốc cũng chú trọng, quan tâm đến vấn đề đời sống của người lao động: 

Lương tháng 13, thưởng Tết, thưởng các dịp lễ lớn, thưởng tiết giảm chi phí, thưởng hiệu quả công 

việc,…là các hoạt động hàng năm được Công ty chú trọng và chăm lo. Các phúc lợi khác của người lao 

động trong Công ty được đảm bảo như: hỗ trợ lao động nữ nhân ngày Quốc tế phụ nữ, ngày Phụ nữ Việt 

Nam, hỗ trợ thai sản, nghỉ dưỡng hàng năm,…Công ty luôn tạo mọi điều kiện để Công đoàn chăm lo cho 

người lao động tốt nhất theo đúng quy định. 

Chính sách đào tạo 

 Công nhân trực tiếp sản xuất tại Công ty được chú trọng đào tạo nâng cao tay nghề và tham gia 

các hoạt động tập huấn, đảm bảo tiêu chuẩn lao động đáp ứng tốt nhất yêu cầu chuyên môn của công 

việc tại Công ty. 
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Định hướng chủ yếu của  

Công ty 
 

 

» Khai thác, chế biến khoáng sản là ngành kinh doanh trọng 

yếu, chủ lực là điều kiện để tích lũy và phát triển các lĩnh 

vực kinh doanh khác. 

» Sản xuất, chế biến thành phẩm từ khoáng sản tự khai thác, 

bằng công nghệ hiện đại, để tận dụng hết các lợi thế về tài 

chính, về mỏ đá trắng, mặt bằng kinh doanh, nhà xưởng và 

nguồn nhân lực hiện có của Công ty. 

» Tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ mới đối với sản phẩm 

bột đá trắng mịn và siêu mịn để nâng cao hiệu quả kinh tế, 

tạo thế ổn định và phát triển cho Công ty. 

» Tiếp tục nghiên cứu liên kết với các đơn vị  trong và ngoài 

nước để tìm kiếm dự án sản phẩm khác nhằm thực hiện đa 

dạng hóa sản phẩm trên cơ sở phát huy ưu thế của Công ty 

trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Định hướng chi tiết 
 

 

 

 

» Khai thác, chế biến khoáng sản là lĩnh vực chủ 

lực, là cốt lõi của Công ty, đồng thời tiếp tục 

chiến lược đầu tư sang một số lĩnh vực sản xuất 

khác. 

» Duy trì và củng cố đầu tư, khai thác các mỏ hiện 

có, tìm kiếm, thăm dò phát triển khai thác các 

vùng mỏ nguyên liệu trong và ngoài tỉnh nhằm 

đảm bảo nguồn nguyên liệu cho hoạt động sản 

xuất, kinh doanh lâu dài của Công ty..Công tác 

này cũng góp phần phục vụ phát triển các sản 

phẩm mới kể cả việc xây dựng thêm các nhà 

máy khác. 

» Tiếp tục đầu tư chiều sâu cho các nhà máy sản 

xuất về đổi mới công nghệ, trang thiết bị phục 

vụ khai thác, chế biến khoáng sản,…bảo vệ môi 

trường, để đảm bảo ổn định sản phẩm cung 

ứng, là cơ sở để mở rộng thị trường tiêu thụ. 

» Duy trì vị thế doanh nghiệp trên thị trường; 

Công ty sẵn sàng hợp tác, liên doanh, liên kết 

với các đối tác, các khách hàng để hiện thực hóa 

chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh có 

hiệu quả. 

 

 

 

 

 

 

   Định hướng về môi   

   trường, xã hội và  

   cộng đồng 
 

» Tuân thủ quy trình khai thác, tuân thủ quy 

tắc an toàn tuyệt đối trong hoạt động và đảm 

bảo công tác bảo vệ môi trường tại các mỏ 

khai khoáng và vùng lân cận. 

» Duy trì thường xuyên công tác đảm bảo an 

toàn lao động, vệ sinh trong các nhà máy. 

Kiểm tra định kỳ các hạng mục xử lý chất thải 

theo cam kết. 

» Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao 

động tại Công ty. 

» Quan tâm đến việc hỗ trợ nhân dân, những 

trường hợp khó khăn trong địa bàn nơi Công 

ty hoạt động và các hoàn cảnh cần sự giúp đỡ 

của cộng đồng trong khả năng của Công ty.   
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» Sự tăng trưởng ổn định và bền vững của nền kinh tế tác động tích cực đến nhu cầu tiêu 

dùng trong nước đối với các sản phẩm nói chung và đối với các sản phẩm của Công ty nói 

riêng, tạo điều kiện thuận lợi để công ty phát triển ổn định. Tuy nhiên, trong thời kỳ hội nhập 

kinh tế, nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng của các yếu tố khách quan biến động khó lường 

như: giá nguyên liệu, năng lượng, tỷ giá, .. Những nhân tố  trên có khả năng làm cho nền kinh 

tế biến đỏi và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 Năm 2017 theo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2017 ước 

tính đạt 6,81%, cao hơn mức kế hoạch đề ra là 6,7%  và cao hơn GDP cả năm 2016 là 6,21%. Có 

được kết quả trên phải kể đến sự tăng trưởng “thần kỳ” của nền kinh tế cả nước trong quý 4 

của năm 2017, với mức tăng trưởng vượt bậc đạt 7,65%. Dự báo tốc độ tăng trưởng của nền 

kinh tế nói chung và của ngành công nghiệp khai thác chế biến khoáng sản nói riêng vẫn sẽ có 

dư địa phát triển riêng trong tương lai, đặc biệt với những doanh nghiệp có mảng khai thác, 

chế biến khoáng sản chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu. Vì vậy, Công ty phải luôn giữ tư thế 

chủ động nắm bắt tình hình kinh tế, tránh tâm lý chủ quan để có thể sẵn sàng đương đầu với 

các rủi ro trong nền kinh tế trong và ngoài nước. 
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Rủi ro cạnh tranh 

Nghệ An_ địa bàn Công ty hoạt động cùng Yên Bái là 2 địa phương có trữ lượng đá trắng lớn nhất 

nước. Hiện nay, tính riêng trên địa bàn huyện Quỳ Hợp đã có đến 36 doanh nghiệp được cấp phép khai 

thác đá bao gồm cả các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, đủ thấy thị trường áp lực cạnh tranh 

cao ngay chính thị trường trong nước. Bên cạnh đó, các nước Trung Quốc, Malaysia đang cạnh tranh 

thị phần với doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực xuất khẩu ra nước ngoài. 

 Chiếm 30% doanh thu của Công ty đến từ hoạt động xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa nên giá cả 

trên thị trường thế giới có ảnh hưởng trực tiếp đến Công ty. Thị trường tiêu thụ sản phẩm ra nước 

ngoài của Công ty chủ yếu là Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc,…sự thay đổi chính sách nhập khẩu và nhu 

cầu sử dụng sản phẩm là rủi ro lớn Công ty phải đối mặt. 

Giải pháp 

» Công ty đã và đang có chiến lược đa dạng hóa thị trường tiêu thụ và chủ động hơn trong việc 

kiểm soát kỳ hạn các hợp đồng ký kết. Chú trọng xây dựng hoạch định chiến lược, hoạt động kinh 

doanh linh hoạt để Công ty có thể tồn tại và phát triển trước áp lực cạnh tranh cao trên thị trường 

hiện nay. 

 

Rủi ro pháp luật 

» Để tăng cường hiệu quả quản lý cũng như tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp tăng 

trưởng và phát triển, nhà nước đã thực hiện ban hành một loạt hệ thống các văn bản quy phạm pháp 

luật nhằm điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. 

 Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần , vì vậy hoạt 

động của  Công ty chịu sự ảnh hưởng đồng thời bởi nhiều bộ Luật và các văn bản hưỡng dẫn thi hành 

như: Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Chứng khoán, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Khoáng 

sản, Luật môi trường,….Hiện các luật trên đang được Nhà nước tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung 

để hướng đến sự thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, bất kỳ sự thay đổi nào 

cũng sẽ có thể ảnh hưởng đến chính sách và hoạt động của Công ty. Đặc biệt, phải kế đến những quy 

định về hạn chế hay khuyến khích khai thác khoàng sản (trong đó có thuế xuất khẩu; phí, thuế tài 

nguyên và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo Thông tư 44/2017 của Bộ Tài chính) có ảnh hưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 rất lớn đến toàn ngành và là những rủi ro nổi cộm nhất cho các doanh nghiệp trong gian đoạn này. 

Giải pháp 

» Để hạn chế những rủi ro phát sinh liên quan đến yếu tố pháp lý trong quá trình hoạt động, 

Công ty luôn chú trọng công tác theo dõi, nghiên cứu và cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan 

đến lĩnh vực hoạt động của mình, đồng thời tham khảo và thuê tư vấn đối với những vấn đề pháp lý 

nằm ngoài khả năng của Công ty để đảm bảo quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

được diễn ra liên tục và không bị gián đoạn. 

 

Rủi ro đặc thù ngành 

» Vì khoáng sản là tài nguyên quốc gia nên Luật Khoáng sản đưa ra những quy định nhằm quản lý 

chặt chẽ việc khai thác và chế biến khoáng sản để tránh lãng phí trong khai thác, tăng hiệu quả khai 

thác, chế biến và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, những quy định này đôi khi cũng gây những khó khăn 

cho các doanh nghiệp. Trước khi xin được giấy phép khai thác, doanh nghiệp phải thực hiện công tác 

điều tra, thăm dò địa chất để ra được báo cáo hàm lượng và trữ lượng của mỏ. Trong trường hợp 

doanh nghiệp không được cấp pháp khai thác, doanh nghiệp sẽ bị lỗ một khoản chi phí nhất định đối 

với công tác làm địa chất. Thêm vào đó, yêu cầu về công nghệ khai thác cũng rất nghiêm ngặt, đầu tư 

chi phí ban đầu rất lớn.  

 Một rủi ro khác mà doanh nghiệp phải đối mặt đó là, rủi ro trong trường hợp khâu thăm dò 

không phản ánh đúng thực tế (số lượng và chất lượng kém hơn thực tế). Công suất khai thác thực 

không đạt kế hoạch ước tính ban đầu sẽ đẩy chi phí thành phẩm lên cao, sản phẩm sẽ không cạnh 

tranh và hiệu quả thu được không lớn, ảnh hưởng trực tiếp kế hoạch sản xuất của Công ty. 

Giải pháp 

» Các hoạt động của Công ty luôn bám sát  quy trình đã được xây dựng cụ thể về việc thăm dò, 

khảo sát địa chất cho từng hoạt động, dự án triển khai, nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro và tiết kiệm tối 

đa chi phí cho hoạt động này. 
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Rủi ro môi trường 

 Khoáng sản là tài nguyên không tái tạo và có trữ lượng hạn chế. Việc khai thác khoáng sản phụ 

thuộc rất nhiều vào các yếu tố về môi trường như sức ép bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên 

nhiên.  Điều này cũng gây tiềm ẩn rủi ro bị rơi vào những vụ tranh cãi pháp lý hay phản đối từ dư luận 

đối với hoạt động khai thác là hoạt động đem lại doanh thu chính cho Công ty. Việc  thu các khoản phí 

bảo vệ môi trường, phí nước thải công nghiệp, tiền thuê đất khai thác khoáng sản, thuế tài nguyên 

ngày càng cao thể hiện việc nâng rào của Nhà nước đối với hoạt động này và sẽ ảnh hưởng tới kết quả 

hoạt động kinh doanh của Công ty. 

 

Giải pháp 
 Công ty tiến hành đánh giá xác suất xảy ra rủi ro liên quan đến môi trường cho từng lĩnh vực 

hoạt động và mức độ thiệt hại phát sinh khi xảy ra rủi ro để có những biện pháp phòng ngừa và cải 

thiện thích hợp. Song song với đó, Ban lãnh đạo Công ty cũng phổ biến rộng rãi các Quy định về “Việc 

bảo vệ môi trường” cho từng lĩnh vực hoạt động. Quy định nêu rõ Đối tượng thực hiện, Phạm vi áp 

dụng và các giải pháp cụ thể để hạn chế tối đa việc vi phạm pháp luật về môi trường và không gây ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến môi trường và cộng đồng xung quanh nơi Công ty hoạt động. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rủi ro khác 

 Khai thác khoá ng sản phụ thuộc rất nhiều vào sự biến động và thay đổi của điều kiện tự nhiên: 

bão, lũ, động đất,… Yếu tố thời tiết ảnh hưởng tương đối lớn đến tiến độ , sản lượng khai thác hoặc 

các dự án, công trình đang triển khai của Công ty. 

 

Giải pháp 
 Để hạn chế tối đa những thiệt hại bất khả kháng có thể xảy ra, Công ty dự kiến tham gia bảo 

hiểm cho tài sản và các công trình thăm dò mà Công ty đang triển khai. 
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  Kết quả sản xuất kinh doanh 

Kết quả sản xuất kinh doanh so với kế hoạch 

  

 Kết thúc năm 2017, nền kinh tế đã có những khởi sắc so với năm 2016 tuy nhiên chưa thực 

sự tạo cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ cho ngành khai khoáng nói chung và hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty nói riêng. Năm 2017, Công ty đối mặt với nhiều biến động chung của ngành như 

việc Thông tư 44/2017 bắt đầu có hiệu lực,…bên cạnh đó, những khó khăn riêng có của Công ty về 

hoạt động khai thác cũng chưa thể chủ động kiểm soát được. 

 Tổng sản lượng sản xuất năm 2017 của Công ty đạt 100% so với kế hoạch Đại hội đồng Cổ 

đông thông qua đầu năm. Doanh thu giảm khoảng 11% so với doanh thu năm 2016 và đạt 92% kế 

hoạch đề ra.   

 Mặc dù vậy, lợi nhuận của Công ty vẫn tăng khoảng 26% so với kế hoạch năm 2017 do Công 

ty chủ động kiểm soát giảm chi phí bán hàng để giữ vững tăng trưởng lợi nhuận giai đoạn khó khăn 

này. 

Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017 
 

Nội dung Đơn vị 

Thực 

hiện 

năm 

2016 

Kế 

hoạch 

năm 

2017 

Thực 

hiện 

năm 

2017 

TH2017/ 

TH2016 

TH/KH 

2017 

Sản lượng sản xuất bột đá Tấn 104,392 105,000 104,749 100.3% 99.8% 

Sản lượng tiêu thụ Tấn 126,091 105,000 114.470 90.8% 109% 

Doanh thu Triệu đồng 166,541 160,484 147,497 88,6% 92% 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 13,331 10,045 12,721 95,4% 126.6% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 12,645 9,537 12,058 95,4% 126.4% 
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Kết quả kinh doanh qua các năm 

 

Bảng chỉ tiêu kết quả kinh doanh giai đoạn 2014 - 2017 

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

Sản lượng sản xuất Tấn 93,277 92,187 104,392 104,749 

Sản lượng tiêu thụ Tấn 103,215 118,128 126,091 114.470 

Doanh thu thuần Triệu đồng 136,216 162,214 166,425 147,497 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 9,515 12,260 12,640 12,058 

Lãi cơ bản trên CP Đồng 3,339 3,766 3,887 3.703 

Cổ tức % 28 35 35 35 

 

Biểu đồ Doanh thu thuần và LNST giai đoạn 2014 – 2017 (ĐVT: Triệu đồng) 
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13.58% 

86.42% 

0 

Cơ cấu doanh thu năm 2014 

Doanh thu bán hàng hóa 

Doanh thu bán thành phẩm 

Doanh thu cung cấp dịch vụ vận chuyển 

22.90% 

76.85% 

0.25% 

Cơ cấu doanh thu năm 2015 

22.52% 

77.27% 

0.21% 

Cơ cấu doanh thu năm 2016 

10.96% 

88.96% 

0.08% 

Cơ cấu doanh thu năm 2017 

 

 

 

Cơ cấu doanh thu, lợi nhuận  

 

Cơ cấu doanh thu, lợi nhuận giai đoạn 2014 – 2017 (ĐVT: Triệu đồng) 

 

STT Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

1 Doanh thu bán hàng hóa 18,501 37,165 37,471 16,168 

2 
Doanh thu bán thành 

phẩm 
117,714 124,680 128,600 131,218 

3 
Doanh thu cung cấp dịch 

vụ vận chuyển 
- 368 354 109 

Tổng 136,216 162,213 166,425 147,497 
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Các khoản đầu tư lớn trong năm 

 Đầu năm, Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua kế hoạch đầu tư tiếp tục thực hiện dự án mỏ 

Châu Hồng, mỏ Châu Quang và đầu tư tăng năng suất dây chuyền nghiền bi Trung Quốc chưa được 

thực hiện và đang thực hiện dở dang. Nhìn chung tiến độ thực hiện các dự án này đang chậm hơn kế 

hoạch. Trong năm 2017, Công ty đã đầu tư mới các tài sản, bao gồm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

            Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Dự án 
Thực hiện 

năm 2017 

A Đầu tư sân bê tông khu vực gara xe 811 

B Nhà kho bao bì 69 

C Máy nghiền đá KT 400*600 154 

D Đầu tư khai thác mỏ Châu Quang 5,499 

1 03 máy đào 3,297 

2 Xe howo 3 chân 1,163 

3 Các máy móc công cụ khác 990 

4 Nhà ăn 49 

E Đầu tư xe ô tô mới Prado 2,240 

F Đầu tư nhà văn phòng làm việc 1,274 

 

 Nhìn chung, năm 2017 đã ghi nhận công ty đã đẩy mạnh quản lý, đầu tư các dự án như kế 

hoạch ĐHĐCĐ thông qua đầu năm. Tổng vốn đầu tư các dự án lớn tăng 33% so với thực hiện năm 2016, 

đạt khoảng 11 tỷ đồng cả năm. Tuy nhiên, vẫn còn các dự án đầu tư mỏ Châu Hồng chưa được hoàn 

thiện và triển khai. 

Công ty không có các công ty con và không có công ty 

liên kết 
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Tình hình tài chính           Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu        
           Đơn vị tính: Đồng 

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 
Năm 2017/ 
Năm 2016 

Tài sản ngắn hạn 34,081,296,754 34,377,882,998 100.87% 

Tiền và các khoản tương đương 

tiền 
3,106,708,811 259,287,553 8.35% 

Các khoản phải thu ngắn hạn 20,860,9660913 22,684,823,586 108.74% 

Hàng tồn kho 9,434,366,439 10,784,391,611 114.31% 

Tài sản ngắn hạn khác 679,254,591 649,380,248 95.61% 

Tài sản dài hạn 50,261,190,802 54,156,874,736 107.75% 

Các khoản phải thu dài hạn 998,528,739 1,455,728,341 145.79% 

Tài sản cố định 45,694,083,658 49,467,898,514 108.26% 

Tài sản dở dang dài hạn - - - 

Tài sản dài hạn khác 3,568,578,405 3,233,247,881 90.60% 

Tổng tài sản 84,342,487,556 88,534,757,734 104.97% 

Nợ phải trả 34,377,104,467 38,050,552,185 110.69% 

Nợ ngắn hạn 34,377,104,467 33,713,252,185 98.07% 

Nợ dài hạn - 4,337,300,000 - 

  

 Đặc thù là doanh nghiệp ngành khoáng sản, tài sản cố định chủ yếu của Công ty là máy móc, cơ 
sở vật chất phục vụ công tác khai thác nên chưa có sự thay đổi quá lớn so với năm 2016. Năm 2017 là 
năm Công ty phải tăng vay; tăng chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn, đó là nguyên nhân 
tại thời điểm 31/12/2017 ghi nhận tiền và tương đương tiền ở mức thấp hơn 259 triệu đồng, chỉ đạt 
8.35% so với cả năm 2016. 

 Việc vay nợ của Công ty chủ yếu để phục vụ đầu tư và tài trợ vốn lưu động trong quá trình hoạt 
động,… và đơn vị ý thức rõ ràng việc thực hiện đầy đủ cam kết và nghĩa vụ trả nợ đến hạn với các đối 
tác là ngân hàng và nhà cung cấp nguyên vật liệu đầu vào. 

 Năm 2017, Công ty thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ trả nợ đối với các khoản nợ đến hạn, không 
phát sinh các khoản nợ xấu, đảm bảo hoạt động sản xuất bình thường của Công ty và uy tín đã cam kết 
với đối tác. 

 

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 Q4/ Năm 
2017 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     

- Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 1.17 0.09 0.01 

- Hệ số thanh toán nhanh lần 0.87 0.72 0.70 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     

- Hệ số nợ/tổng tài sản % 0.46 0.41 0.43 

- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu % 0.85 0.69 0.75 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

    

- Vòng quay hàng tồn kho vòng 8.06 10.20 2.29 

- Doanh thu thuần/Tổng tài sản vòng 1.8 1.91 0.39 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 7.60 7.60 8.23 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH % 25.10 25.60 24.94 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS % 13.60 14.48 13.45 

- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ Doanh thu 
thuần 

% 8.00 8.08 8.70 
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu   
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Thông tin cổ phần 

 Tính đến ngày 31/12/2017, Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu đã phát hành 2.850.000 cổ 
phiếu, trong đó: 

Cổ phần 

Số lượng cổ phần 2,850,000 Cổ phiếu 

Mệnh giá cổ phiếu 10.000 Đồng 

Số lượng cổ phiếu ưu đãi 0 Cổ phiếu 

Số lượng cổ phiếu phổ thông 2,850,000 Cổ phiếu 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 2,850,000 Cổ phiếu 

Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do 2,850,000 Cổ phiếu 

Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 0 Cổ phiếu 

  

Cơ cấu cổ đông  

 

 

 

STT Tên cổ đông 

Số lượng    cổ 

phần        năm 

2016 

Tỷ lệ sở hữu 

năm 2016 

Số lượng    

cổ phần   

năm 2017 

Tỷ lệ sở hữu 

năm 2017 

1 Cổ đông Nhà nước 1,140,000 40.00% 1,140,000 40.00% 

2 Cổ đông Nước ngoài 18,900 0.66% 18,900 0.66% 

3 Cổ đông khác 1,691,100 59,34% 1,691,100 59,34% 

 
Tổng 2,850,000 100% 2,850,000 100% 

 

 Trong năm 2017, Công ty không thực hiện thêm việc phát hành tăng vốn. 

 

Danh sách cổ đông lớn 

 

Tên tổ chức/ 

cá nhân 

Số CMND/Hộ 

chiếu/ĐKKD 
Địa chỉ 

Số lượng cổ 

phiếu sở hữu 

cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Tổng công ty Hợp 

tác kinh tế 
VSDAMC2706000028 

Số 187 Lê Duẩn, TP 

Vinh, Nghệ An 
1,140,000 40% 

 

 

  

40% 

0.66% 

59.34% 

Cơ cấu cổ đông tại 31/12/ 2017 

Cổ đông nhà nước 

Cổ đông nước ngoài 

Cổ đông khác 

 CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU 
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 Báo cáo Ban Giám Đốc 

 Báo cáo Hội đồng Quản 

 trị 

 Quản trị Công ty 
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 Đánh giá tổng quan hoạt động sản xuất 

 kinh doanh 

 

Hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Kết thúc năm 2017, nền kinh tế đã có những khởi sắc so với năm 2016 tuy nhiên chưa thực sự 
tạo cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ cho ngành khai khoáng nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty nói riêng. Năm 2017, Công ty đối mặt với nhiều biến động chung của ngành bên cạnh 
những khó khăn riêng có doanh nghiệp phải đối mặt. 

 Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017 cơ bản ổn định, có hiệu quả; các chỉ tiêu 
kinh tế chủ yếu: Lợi nhuận trước thuế đạt 126.64% kế hoạch do Công ty chủ động kiểm soát giảm chi 
phí bán hàng để giữ vững tăng trưởng lợi nhuận giai đoạn này. 

Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017 

Nội dung Đơn vị 
Thực hiện 

năm 2016 

Kế hoạch 

năm 2017 

Thực hiện 

năm 2017 

TH2017/ 

TH2016 

TH/KH 

2017 

Sản lượng sản xuất bột đá Tấn 104,392 105,000 104,749 100.3% 99.8% 

Sản lượng tiêu thụ Tấn 126,091 105,000 114.470 90.8% 109% 

Doanh thu Triệu đồng 166,541 160,484 147,497 88,6% 92% 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 13,331 10,045 12,721 95,4% 126.6% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 12,645 9,537 12,058 95,4% 126.4% 

 

Biểu đồ Doanh thu thuần và LNST giai đoạn 2014 – 2017 

 

 

 

 

 

  

 

 Tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty, đơn vị kiểm toán có ý kiến khác về cách 

tính giá tài nguyên khoáng sản hiện đang được áp dụng tại Công ty. Theo đó, Công ty đang hiểu trị giá 

tài nguyên khoáng sản này không bao gồm chi phí vận chuyển tài nguyên khoáng sản từ khai thác, nơi 

mua về nơi chế biến. Vì vậy, trong kỳ 6 tháng cuối năm 2016 và cả năm 2017, Công ty đã xác định giá trị 

tài nguyên khoáng sản chưa bao gồm Chi phí vận chuyển tài nguyên khoáng sản từ nơi khai thác. 

 Theo đó, giá thành thực tế thực hiện trong kỳ kế toán năm 2015 và năm 2016 của Công ty, trị 

giá tài nguyên khoáng sản đưa vào chế biến (đã bao gồm chi phí vận chuyển) cộng với chi phí năng 

lượng chiếm trên 51% giá thành sản phẩm sản xuất. Ước tính số thuế GTGT Công ty đã khấu trừ đối với 

bột đá xuất khẩu kỳ 6 tháng cuối năm 2016 là 1.304.012.912 đồng và 1.849.509.963 đồng đối với kỳ kế 

toán năm 2017. Như vậy, ảnh hưởng của khoản thuế GTGT trên nếu ghi nhận đầy đủ sẽ ảnh hưởng đến 

lợi nhuận kế toán trước thuế của Công ty, và ghi nhận giảm 3.153.522.875 đồng.  

 Hiện Công ty đã gửi công văn xin ý kiến Bộ Tài chính về cách hiểu khác nhau giữa Công ty và đơn 

vị kiểm toán và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật khi nhận được công văn 

trả lời. 

 

 

 

 

 

 

 

 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

1
3

6
,2

1
6

 

1
6

2
,2

1
4

 

1
6

6
,4

2
5

 

1
4

7
,4

9
7

 

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

-30,000 

20,000 

70,000 

120,000 

170,000 

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế 

53 



 

 

 Tình hình tài chính 

Tình hình tài sản 

Chỉ tiêu 
Năm 2016 

(Đồng) 

Năm 2017 

(Đồng) 

Năm 2017/ 

Năm 2016 

Tài sản ngắn hạn 34,081,296,754 34,377,882,998 100.87% 

Tiền và các khoản tương đương 
tiền 

3,106,708,811 259,287,553 8.35% 

Các khoản phải thu ngắn hạn 20,860,9660913 22,684,823,586 108.74% 

Hàng tồn kho 9,434,366,439 10,784,391,611 114.31% 

Tài sản ngắn hạn khác 679,254,591 649,380,248 95.61% 

Tài sản dài hạn 50,261,190,802 54,156,874,736 107.75% 

Các khoản phải thu dài hạn 998,528,739 1,455,728,341 145.79% 

Tài sản cố định 45,694,083,658 49,467,898,514 108.26% 

Tài sản dở dang dài hạn - - - 

Tài sản dài hạn khác 3,568,578,405 3,233,247,881 90.60% 

Tổng tài sản 84,342,487,556 88,534,757,734 104.97% 

Nợ phải trả 34,377,104,467 38,050,552,185 110.69% 

Nợ ngắn hạn 34,377,104,467 33,713,252,185 98.07% 

Nợ dài hạn - 4,337,300,000 - 

 Tài sản của Công ty sau năm 2016 có dấu hiệu giảm là bước đệm đà tăng nhẹ tổng tài sản khi 
kết thúc năm 2017 khoảng 5%. Nguyên nhân đến từ việc tăng tài sản dài hạn, chủ yếu do Công ty đầu 
tư thêm khoảng 8% cho tài sản cố định so với mức đầu tư năm 2016, các hạng mục đầu tư như máy 
móc thiết bị và các phương tiện vận tài truyền dẫn phục vụ khai thác và chế biến sản phẩm.  

 Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, về cơ bản là không có sự thay đổi đột biến giữa các khoản trong 

năm 2017. Các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 66.00% trong năm 

nay và tăng khoảng 5% so với năm 2016. Tiếp 

 

 

 

 

Nợ phải trả 

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Chênh lệch (%) 

I. Nợ ngắn hạn 34,377,104,467 33,713,252,185 98 

1. Phải trả cho người bán 14,712,741,099 14,392,727,413 97 

2. Người mua trả tiền trước 100,971,241 244,621,900 242 

3. Thuế và các khoản phải nộp NN 255,045,587 619,986,418 243 

4. Phải trả người lao động 7,359,077,290 5,807,062,335 78 

5. Chi phí phải trả 120,790,295 224,953,229 186 

6. Phải trả ngắn hạn khác 298,874,707 732,999,913 245 

7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 11,350,536,180 11,683,947,834 103 

8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 179,068,068 6,953,143 388 

II. Nợ dài hạn  4,337,300,000 - 

Tổng Nợ phải trả 34,377,104,467 38,050,552,185 110 

  

 Kết thúc năm 2017, tổng nợ phải trả của Công ty đạt 38 tỷ đồng chiếm 43% cơ cấu tổng tài sản. 

So với năm 2016, tỷ trọng này tăng nhẹ 3%. Trong đó, phải kể đến nguyên nhân do tăng nợ dài hạn đến 

từ khoản vay trung hạn của Công ty tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Việc vay nợ của Công 

ty chủ yếu để phục vụ đầu tư và tài trợ vốn lưu động trong quá trình hoạt động,… và Công ty cũng ý 

thức rõ ràng việc thực hiện đầy đủ cam kết và nghĩa vụ trả nợ đến hạn với các đối tác là ngân hàng và 

nhà cung cấp nguyên vật liệu đầu vào. 

 Năm 2017, Công ty thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ trả nợ đối với các khoản nợ đến hạn, không 

phát sinh các khoản nợ xấu, đảm bảo hoạt động sản xuất bình thường của Công ty và uy tín đã cam kết 

với đối tác. 
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 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính 

 sách, quản lý 

 Công tác kế hoạch 

» Xây dựng kế hoạch hàng tháng, quý kịp thời, tính khả thi cao.  

» Áp dụng các định mức kinh tế kỹ thuật vào từng cung đoạn sản xuất. Thường xuyên theo dõi 
giám sát chặt chẽ chi phí trong toàn Công ty. Quản lý tốt chất lượng sản phẩm, tổ chức sản xuất 
hợp lý và khoa học. 

» Quản lý tốt giá thành sản xuất. Lựa chọn được các đối tác cung cấp nguyên liệu như: Bao bì, đá 
trắng, dịch trợ nghiền,... ổn định, đảm bảo về chất lượng, giá cả tốt nhất. 

 Công tác thị trường 

» Xây dựng chiến lược phát triển thị trường ngắn hạn và dài hạn cho Công ty. Xây dựng giá bán 
sản phẩm linh hoạt phù hợp với thị trường nội địa và xuất khẩu mang lại hiệu quả. 

» Kịp thời tiếp cận thị trường xuất khẩu, từng bước khẳng định vị trí tốp đầu trong lĩnh vực xuất 
khẩu bột đá. Doanh thu xuất khẩu chiếm 30%. 

» Quản lý tốt thị trường đã có, không ngừng khai thác mở rộng thị trường, lựa chọn khách hàng 
đảm bảo an toàn trong công nợ. 

» Từng bước xây dựng thương hiệu AMC và nhãn hiệu hàng hóa NSS của Công ty thị trường trong 
nước và thị trường quốc tế. Thương hiệu của Công ty được khách hàng trong nước và nước 
ngoài tín nhiệm. 

 Công tác quản lý tài chính 

» Công tác hạch toán kế toán đúng nguyên tắc, phù hợp với quy chế quản lý tài chính. Cập nhật 
kịp thời các văn bản, chính sách thuế mới. 

» Đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho hoạt động SXKD, tận dụng được tín dụng cho vay bằng ngoại 
tệ, phát huy hiệu quả sử dụng đồng vốn. Quản lý tốt chi phí. 

» Đảm bảo tiền lương, tiền thưởng và các quyền lợi khác cho người lao động 

» Đảm bảo được công tác thu hồi công nợ. 

 Công tác kỹ thuật – công nghệ 

» Quản lý tốt phương tiện máy móc thiết bị, khắc phục máy móc hỏng hóc kịp thời, bảo dưỡng 
máy móc đúng quy định và quy trình. 

» Đảm bảo vật tư kịp thời, quản lý tốt công cụ dụng cụ. 

Quản lý tốt công tác đầu tư, tham mưu cho Giám đốc tiết kiệm trong đầu tư.  

 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Tiếp theo 
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 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính 

sách, quản lý (tiếp theo) 

Công tác tổ chức lao động – hành chính 

» Công tác tuyển dụng: Phù hợp với nhu cầu sử dụng. 

» Công tác tiền lương: Tính chính xác cao, đảm bảo lợi ích cho người lao động, động viên khen 
thưởng kịp thời. 

» Đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty. 

 Công tác điều hành tại 2 phân xưởng 

» Quản lý tốt chất lượng sản phẩm, công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị. Khắc phục MMTB khi hỏng 
hóc. 

» Thực hiện tốt các lệnh sản xuất của Công ty.  

 Công tác điều hành tại Đội đá Quỳ Hợp 

» Xây dựng và áp dụng có hiệu quả quy trình quy phạm trong khai thác đá (đảm bảo an toàn lao 
động trong hoạt động khai thác). 

» Quản lý tốt các đối tác hợp tác với Công ty. 

» Tự đảm bảo một phần tiền lương cho lao động trực tiếp.  

 Công tác đầu tư 

 Trong năm, Công ty đã đầu tư mới các tài sản, tổng trị giá đầu tư ~ 11.000 triệu đồng. Bao gồm: 

» Xe ô tô Prado, phục vụ công tác thị trường, nguyên giá: 2.240 triệu đồng. 

» Đầu tư khai thác mỏ Châu Quang, tổng nguyên giá: 5.499 triệu đồng (03 máy đào: 3.297 triệu 
đồng, các máy móc công cụ khác: 990 triệu đồng, 01 xe ô tô tải Howo: 1.163 triệu đồng, nhà ăn: 
49 triệu đồng). 

» Đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà làm việc văn phòng: 1.274 triệu đồng. 

» Sân bê tông khu vực gara xe: 811 triệu đồng. 

» Nhà kho bao bì: 69 triệu đồng. 

» Máy nghiền đá KT: 400x600: 154 triệu đồng. 
 
 
 
 

 Công tác thực hiện Nghị quyết Hội đồng Cổ đông và 
 Hội đồng Quản trị 

 Thực hiện đúng, đầy đủ các nghị quyết Hội đồng Cổ đông và nghị quyết Hội đồng Quản trị năm 
2017. 

 Một số tồn tại và hạn chế 

» Một số cán bộ nhân viên tinh thần trách nhiệm còn yếu. 

» Một số quy chế, quy định nội bộ đã được ban hành lâu nay có một số bất cập hoặc một số nội 
dung chưa được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới. 

» Một số hạng mục trong công tác đầu tư còn chậm, chưa kịp thời. 

 Phương hướng phát triển 

 Kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư dang dở: mỏ Châu Hồng, mỏ Châu Quang, dự án tăng năng 

xuất mày nghiền bi,... 

»  Đầu tư mỏ Châu Hồng: 4,800 triệu đồng trong đó: Nhà điều hành, nhà ở cán bộ công nhân: 800 
triệu đồng; Đường lên mỏ: 1.500 triệu đồng; Chi phí mở moong - vỉa: 1.500 triệu đồng. San lấp 
mặt bằng làm kho bãi tập kết nguyên liệu: 1.000 triệu đồng. 

» Đầu tư tăng năng lực sản xuất (dây chuyền nghiền bi Trung Quốc): 16.560 triệu đồng. 

 Tổng mức đầu tư cho các dự án của Công ty năm 2018 là 21,360 triệu đồng 
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    Đánh giá về mọi mặt hoạt động của công ty 

Đánh giá tình hình vĩ mô, ngành 

 Hoạt động SXKD của Công ty cổ phần khoáng sản Á Châu năm 2017 nhìn chung ổn định, phát 

triển và có hiệu quả, thị trường được mở rộng, chất lượng sản phẩm được duy trì và tạo được uy tín 

thương hiệu trên thị trường. Lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra, nghĩa vụ đối với Nhà nước được thực hiện 

đầy đủ. 

Thuận lợi 

Để có được kết quả trên là nhờ sự cố gắng, quyết tâm của toàn thể HĐQT, Ban điều hành và 

CBCNV trong toàn Công ty;  

HĐQT Công ty cũng đã quan tâm chỉ đạo sát sao, các thành viên thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ 

của mình, bám sát tình hình của đơn vị, đưa ra các quyết định kịp thời trong các mặt hoạt động của 

Công ty, trong đó chú trọng công tác phát triển mở rộng thị trường, tiết giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận 

trong hoạt động SXKD. 

Chính sách chất lượng sản phẩm được Công ty ưu tiên hàng đầu vì vậy Công ty luôn tạo được niềm 

tin đối với các đối tác, thị phần tiêu thụ ngày càng mở rộng, đặc biệt là thị trường xuất khẩu mang lại 

hiệu quả cao. 

Khó khăn 

Năm 2017 Công ty hoạt động trong điều kiện nền kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn; tình hình 

nền kinh tế trong nước vẫn còn tăng trưởng chậm, nhiều đối tác của Công ty hoạt động cầm chừng. 

Bên cạnh đó cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành sản xuất bột đá diễn ra ngày càng gay gắt 

đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và triển khai các hoạt động khác của 

Công ty. Nhiều nhà máy đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động cạnh tranh về thị phần gay gắt, nhiều 

doanh nghiệp mới đã bán hạ giá thấp để vào thị trường làm công ty cũng phải hạ giá để giữ thị phần, 

ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.  

 Mặc dù vậy tập thể Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và người lao động của Công ty thực sự 

đoàn kết nhất trí, ý thức trách nhiệm cao đưa Công ty vượt qua khó khăn để sản xuất kinh doanh ổn 

định và phát triển, khẳng định được chỗ đứng trên thị trường 

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 

 Năm 2017, Công ty đối mặt với nhiều biến động chung của ngành bên cạnh những khó khăn 

riêng có doanh nghiệp phải đối mặt. 

 Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017 cơ bản ổn định, có hiệu quả; các chỉ tiêu 

kinh tế chủ yếu: Lợi nhuận trước thuế đạt 126.64% kế hoạch do Công ty chủ động kiểm soát giảm chi 

phí bán hàng để giữ vững tăng trưởng lợi nhuận giai đoạn này. Nhằm đảm bảo tinh thần trách nhiệm 

trước cổ đông, Công ty luôn duy trì chi trả cổ tức đều hàng năm, mức cổ tức bằng tiền dự kiến năm 

2017 là 35%. 

Biểu đồ Doanh thu thuần và LNST giai đoạn 2014 – 2017 
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Đánh giá các mặt hoạt động khác của công ty 

» Công tác thị trường luôn được chú trọng và phát huy có hiệu quả; chất lượng sản phẩm được 
duy trì tốt, khẳng định được thương hiệu và uy tín đối với khách hàng, đảm bảo và vượt sản 
lượng tiêu thụ và doanh thu bán hàng, xây dựng được lượng khách hàng truyền thống có khả 
năng thanh toán tốt và an toàn. Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và  đặc biệt 
duy trì, phát huy tốt thị trường xuất khẩu mang lại hiệu quả cao. 

» Công suất máy móc thiết bị được phát huy tối đa công suất, công tác quản lý định mức kinh tế 
kỹ thuật, định mức chi phí, giá thành sản phẩm chặt chẽ, bám sát kế hoạch sản xuất nên giá 
thành sản xuất sản phẩm đá trắng cơ bản thấp hơn giá thành kế hoạch. Chăm sóc máy móc hoạt 
động an toàn, không để dán đoạn sản xuất, không để xẩy ra hỏng hóc lớn.  

» Công tác tài chính kế toán có nề nếp, thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình quản lý tài chính,  
khai thác đảm bảo đầy đủ, kịp thời nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh. Ghi chép sổ sách, lập 
chứng từ và lập báo cáo tài chính phải đầy đủ, kịp thời. Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 
một cách chính xác, trung thực và khách quan, phù hợp theo chính sách chế độ nhà nước quy 
định.  

» Chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt chế độ chính sách của người lao động: Chế độ bảo hiểm, bảo hộ, 
lương, thưởng, nâng lương và các khoản phúc lợi xã hội. 

» Thực hiện tốt việc nộp ngân sách nhà nước, bảo vệ môi trường và công tác quan hệ với địa 
phương tại địa bàn đứng chân được quan tâm. Công tác Đảng, Đoàn thanh niên, Phụ nữ được 
duy trì và hoạt động có hiệu quả. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Đánh giá của HĐQT về hoạt động của BGĐ 

 và nhân sự chủ chốt 

Những mặt làm được 

» Giám đốc cùng các nhân sự chủ chốt có nhiều nỗ lực, phấn đấu xuất sắc vượt qua nhiều khó 
khăn đưa Công ty đạt được kết quả SXKD tốt cho năm 2017. 

» Thường xuyên bám sát triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 
quản trị và các định mức khai thác kỹ thuật để quản lý điều hành doanh nghiệp. 

» Tích cực, cố gắng chủ động lớn trong công tác thị trường nhằm đảm bảo sản xuất và tiêu thụ 
sản phẩm đặc biện là thị trường xuất khẩu. 

» Nội bộ đoàn kết thống nhất, quan tâm chăm lo đến công tác đời sống người lao động, công tác 
kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động. 

Những mặt chưa làm được và nguyên nhân 

» Một số mặt hàng còn bán giá còn thấp, hiệu quả chưa cao, do yếu tố cạnh tranh ngày càng gay 
gắt nên mặc dù giá đầu vào tăng nhưng giá bán chưa tăng được tương ứng.  

» Chỉ đạo công tác đầu tư có lúc còn chậm và chưa quyết liệt. 
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Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

Định hướng trung và dài hạn 

 Trước những diến biến kinh tế khó lường, công ty dự báo tình hình thị trường năm 2018 sẽ có 
những biến động lớn mang thiên hướng bất lợi cho việc sản xuất và kinh doanh của công ty với sự xuất 
hiện ngày càng nhiều hơn những nhà sản xuất mới trong cùng ngành hàng. Tính đến thời điểm hiện tại 
có trên 40 nhà sản xuất bột đá lớn, tổng công suất sản xuất trong nước ước tính khoảng 4,5 đến 5 triệu 
tấn năm. Mặt khác một số nhà máy sản xuất hạt taical là các khách hàng lớn của Công ty cũng tham gia 
vào đầu tư sản xuất bột đá. Thị trường của các sản phẩm Sơn, Nhựa, Cao Su, Giấy, v.v – là các sản phẩm 
có sử dụng bột đá của công ty – đang có chiều hướng trầm lắng xuống khiến mức tiêu thụ bột đá cũng 
giảm theo, ước tính lượng cầu trong nước năm 2018 khoảng 1,8 đến 2,3 triệu tấn. Giá xăng dầu, điện 
năng tăng và cước vận tải quốc tế có xu hướng tăng. Việc này sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh về giá 
cả sản phẩm của công ty. Bên cạnh đó chính sách thuế, phí của Nhà nước không ổn định (Thuế tài 
nguyên, phí môi trường, tiền cấp quyền khai thác tăng) là một bất lợi trong cạnh tranh trên thị trường 
quốc tế. 

 Xác định năm 2018 tới đặc biệt khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,  Vì 
vậy, Hội đồng Quản trị quyết tâm tập trung mọi nguồn lực để tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo hoạt 
động, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2018, đặc biệt 
quan tâm đến các chỉ tiêu cơ bản như sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, lương và các chế độ của 
cán bộ công nhân viên Công ty, bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông, tạo một thương hiệu 
tốt trên sàn chứng khoán và các khách hàng.  

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 

           Đơn vị: Triệu đồng  

Chỉ tiêu 
Thực hiện năm  

2017 

Kế hoạch năm 

2018 

Tăng trưởng 

(%) 

Sản lượng sản xuất 104,750 108,800 3.9 

Doanh thu thuần 147,497 165,035 11.9 

Lợi nhuận sau thuế 12,058 9.811 (18.6) 

Cổ tức 35% Từ 20% trở lên  

Phương hướng thực hiện: 

» Tiếp tục đầu tư và đôn đốc Ban điều hành đẩy mạnh công tác thị trường, trong đó tập trung 
vào thị trường tiêu thụ sản phẩm, thị trường xuất khẩu. 

» Tăng cường công tác quản lý định mức khai thác kỹ thuật để tiết giảm chi phí, tăng cạnh tranh, 
tăng hiệu quả. 

» Chú trọng các biện pháp duy trì ổn định trong sản xuất kinh doanh như đảm bảo đầy đủ và kịp 
thời mọi chế độ cho người lao động, thường xuyên quan tâm công tác an toàn lao động, môi 
trường làm việc, bảo quản, bảo dưỡng máy móc thiết bị,.... 

» Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cho người lao động nhằm nâng cao năng suất, chất lượng 
lao động; đánh giá lao động thường xuyên, gắn chất lượng lao động, hiệu quả làm việc với 
tiền lương và thu nhập của người lao động. 

» Tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý nội bộ đảm bảo hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành 
thống nhất và hiệu quả; đặc biệt là quy trình thủ tục quản lý nội bộ về định mức, thanh quyết 
toán, chế độ thuế, chế độ chứng từ hoá đơn, quản lý hàng hoá, vật tư, nguyên nhiên liệu, 
quản lý nợ, tiền lương.... 

» Tích cực tìm kiếm các giải pháp về vốn như thu hồi công nợ khách hàng, huy động vốn từ các 
tổ chức tín dụng để đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh, đầu tư đầy đủ và kịp thời. Quản lý 
chi phí theo định mức khai thác kỹ thuật, định mức lao động- đơn giá tiền lương, định mức chi 
phí đã được duyệt 

» Đẩy mạnh công tác phát triển tài nguyên, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sản 
phẩm của Công ty. 

» Tập trung cao độ, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Quản trị, tổ chức họp 
Hội đồng Quản trị ít nhất 01 lần/quí vào tháng đầu của quí để ban hành nghị quyết, quyết 
định lãnh đạo quản lý và giải quyết các vấn đề cần thiết, có thể tổ chức họp bất thường nếu 
cần. 

» Thường xuyên thực hiện nghiêm chỉnh chế độ đôn đốc, kiểm tra, giám sát Ban điều hành 
trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội 
đồng quản trị. 
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 Hội đồng quản trị 

Thành viên và cơ cấu HĐQT 

STT Họ và Tên Chức danh 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ 

Đại diên Tỷ lệ (%) 
Cá 

nhân 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Ông Võ Văn Hiệp Chủ tịch HĐQT 700,000 24.56 - - 

2 Ông Hoàng Trọng Diên Thành viên HĐQT 440,000 15.44 15,000 0.53 

3 Ông Lê Mạnh Hùng Thành viên HĐQT - - 13,200 0.46 

4 Ông Nguyễn Trung Thành Thành viên HĐQT - - 5,000 0.18 

5 Ông Nguyễn Văn Chương Thành viên HĐQT - - 1,000 0.04 

 

 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban. Hội đồng 

quản trị có 1 thư ký để giúp HĐQT các công việc chuyên môn. 

 Hoạt động của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị thực hiện quy chế họp định kỳ hàng quý, 

trong năm 2017 đã tổ chức được 4 phiên họp, để trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá các hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty. Quyết định các công việc định kỳ và các công việc phát sinh theo thẩm 

quyền như: phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh; phê duyệt các dự án đầu tư; báo cáo tài chính 

hàng quý, năm; kiện toàn cơ cấu nhân sự. 

 Các cuộc họp của HĐQT: 

Thành viên HĐQT Chức danh 
Buổi họp 

tham dự 

Tỷ lệ 

tham dự 
Lý do không tham dự 

Ông Lê Đình Danh Chủ tịch HĐQT 02 50% Bãi nhiệm từ 19/05/2017 

Ông Võ Văn Hiệp Chủ tịch HĐQT 02 50% Được bầu từ 19/05/2017 

Ông Hoàng Trọng Diên Thành viên HĐQT 04 100%  

Ông Lê Mạnh Hùng Thành viên HĐQT 03 75% Đi công tác 

Ông Nguyễn Trung Thành Thành viên HĐQT 04 100%  

Ông Nguyễn Văn Chương Thành viên HĐQT 04 100%  

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc 

được thực hiện: 

» Kiểm tra giám sát hồ sơ quyết toán năm 2016 và năm 2017 

» Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017  

» Trong suốt nhiệm kỳ, Hội đồng Quản trị đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của đại hội đồng cổ 
đông về các vấn đề mà đại hội giao phó. 

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Thời  gian Nội dung 

1 01/NQHĐQT2017 06/03/2017 

» Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính 2016 đã kiểm 
toán 

» Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh quý 2 năm 
2016. Kế hoạch đầu tư năm 2017 

» Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 

» Thông qua kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2017 

2 02/NQHĐQT2017 06/05/2017 

» Thông qua Báo cáo Quyết toán tài chính Q1 năm 2017 

» Thông qua dự kiến phương án đầu tư khai thác tại mỏ đá 
Châu Quang 

» Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 

» Thông qua dự thảo sửa đổi điều lệ công ty 

3 03/NQHĐQT2017 20/08/2017 
» Thông qua Báo cáo Quyết toán tài chính Q2 năm 2017 

4 04/NQHĐQT2017 13/11/2017 
» Thông qua Báo cáo Quyết toán tài chính Q3 năm 2017 

» Bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh Chủ tịch Hội đồng 
quản trị, phó Giám đốc Công ty 

 

Thành viên HĐQT độc lập và đánh giá hoạt động của thành viên HĐQT độc lập 

» Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tuy không tham gia điều hành Công ty nhưng vẫn giữ chức 
năng giám sát các hoạt động của Ban Điều hành và tình hình của Công ty. 

» Năm 2017, thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện việc giám sát đúng và đầy đủ, yêu 
cầu xem xét các báo cáo, đánh giá những vấn đề phát sinh, tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội 
đồng quản trị; thông qua đó, việc giám sát vẫn đươc thường xuyên, liên tục một cách khách quan. 

» Thành viên của Hội đồng quản trị độc lập gồm 02 thành viên, ông Võ Văn Hiệp và ông Lê Mạnh 
Hùng. Trong năm 2017, các thành viên này có tham gia cùng với thành viên khác của HĐQT giải 
quyết các vấn đề phải thông qua HĐQT. 
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 Ban kiểm soát 

Thành viên BKS 

Thành viên Ban kiểm soát của Công ty gồm 3 người, trong đó cả 03 thành viên đều không sở hữu cá 

nhân đối với cổ phiếu tại Công ty. 

Đánh giá Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối 

với HĐQT, Ban giám đốc và cổ đông 

STT Thành viên BKS Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ Lý do không tham dự 

1 

Ông Nguyễn Văn Hùng Trưởng BKS 02 50% 
Bãi nhiệm từ 

19/05/2017 

Ông Trần Minh Hưng Trưởng BKS 02 50% 
Bầu kể từ ngày 

19/05/2017 

2 
Ông Nguyễn Thanh 

Hưng 
Thành viên BKS 04 100%  

3 Bà Trần Thị Hồng Thái Thành viên BKS 04 100%  

» Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ công ty và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 

» Định kỳ giám sat báo cáo tài chính, xem xét các báo cáo quản lý điều hành và tình hình thực hiện 
kế hoạch sản xuất kinh doanh 

Đánh giá Hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với HĐQT, 

Ban giám đốc: 

» Duy trì phối hợp chặt chẽ trong hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban giám đốc và các 
phòng ban trong Công ty, với một mục đích chung là thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông. 

 

 

 

 Giao dịch và thù lao của HĐQT, BKS, BGĐ 

Thu lao của HĐQT, BKS và BGĐ 

           Đơn vị tính: Đồng 

 
Họ và tên Chức danh Thù lao chức vụ 

Thù lao kiêm 
nhiệm 

Hội đồng 
quản trị 

1. Ông Lê Đình Danh Chủ tịch HĐQT  32,615,138 

2. Ông Võ Văn Hiệp Chủ tịch HĐQT  50,873,768 

3. Ông Hoàng Trọng Diên Thành viên HĐQT  62,616,680 

4. Ông Lê Mạnh Hùng Thành viên HĐQT  62,616,680 

5. Ông Nguyễn Trung 
Thành 

Thành viên HĐQT 255,827,827 62,616,680 

6. Ông Nguyễn Văn 
Chương 

Thành viên HĐQT  62,616,680 

Tổng  255,827,827 333,955,626 

Ban giám 
đốc 

1. Ông Hoàng Trọng Diên  415,286,533  

2. Ông Nguyễn Văn 
Chương 

 231,424,240  

Tổng  646,710,774  

Ban kiểm 
soát 

1. Ông Nguyễn Văn Hùng 
Trưởng ban kiểm 

soát 
 17,935,933 

2. Ông Trần Minh Hưng 
Trưởng ban kiểm 

soát 
108,678,149  

3. Ông Nguyễn Thành 
Hưng 

Thành viên BKS 267,051,953 34,752,092 

4. Bà Trần Thị Hồng Thái Thành viên BKS  34,752,092 

Tổng  375,730,102 87,440,118 
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 Mục tiêu phát triển bền vững   

 Nguồn gốc chủ yếu sự biến đổi môi trường sống là các hoạt động của con người trong tự nhiên 
và xã hội nhằm mục tiêu cải thiện không ngừng chất lượng cuộc sống về kinh tế và văn hóa, về vật chất 
và tinh thần. Phát triển là yêu cầu của cuộc sống, là quy luật khách quan của tiến hóa nhân loại đã và 
đang diễn ra trên hành tinh của chúng ta. Nhưng quan trọng là phát triển bền vững phải là sự phát 
triển đáp ứng các nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại khả năng đáp ứng các nhu cầu của các thế hệ 
tương lai 

 Ý thức rõ ràng được những thách thức cho hoạt động phát triển bền vững: sự suy giảm về trữ 
lượng và chất lượng của tài nguyên; tốc độ và quy mô suy thoái moi trường ngày càng lớn hơn; hiện 
tượng biến đổi khí hậu toàn cầu và hiệu ứng nhà kính ngày càng tăng;…Ban lãnh đạo Công ty luôn tâp 
trung duy trì những biện pháp phát triển bền vững đã xây dựng: 

» Chủ động thay thế công nghệ lạc hậu bằng công nghệ sạch, hiện đại hơn cho quá trình sản xuất, 
khai thác và chế biến 

» Giảm thiểu lượng tiêu hao tài nguyên thiên nhiên và năng lượng tối đa, tránh lãng phí 

» Áp dụng công nghệ mới ít hoặc không phế thải  

» Hạn chế việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và đẩy mạnh việc sử dụng các nguồn năng lượng mới 

» Đầu tư cho đào tạo và phát triển con người, nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ lao động tại 
Công ty 

» Nghiên cứu và áp dụng các giải pháp, chính sách quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 
 

  Trên cơ sở những mục tiêu trên và tham khảo các nguyên tắc phát triển bền vững của Liên hiệp 
quốc, Công ty xây dựng một số nguyên tắc duy trì phát triển bền vững: 

» Tôn trọng và quan tâm đến cuộc sống cộng đồng của khu vực hoạt động kinh doanh 

» Đảm bảo song song lợi ích của cổ đông , phát triển đất nước và cải thiện chất lượng đời sống 
người lao động 

» Bảo vệ sự đa dạng tài nguyên khoáng sản  

» Thay đổi thái độ và thói quen sống của người lao động về tác động của con người đến hoạt động 
khai thác tác động vào tự nhiên 

» Nâng cao ý thức tự quản lý hoạt động bảo vệ môi trường của mỗi cá nhân người lao động 
 

 Các chỉ tiêu phát triển bền vững 

 Tiêu thụ năng lượng điện và nước 

 Công ty tích cực thông qua các sáng kiến sử dụng tiết kiệm năng lượng điện và nước hiệu quả. 
QUán triệt cho toàn thể người lao động và công nhân viên Công ty ý thức tiết kiệm điện, thực hiện tiết 
kiệm điện, nước tại cơ quan và gia đình. Công ty đã chú trọng xây dựng các giải pháp và quy định sử 
dụng điện như: 

» Ngắt nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc 

» Tận dụng tối đa ánh sáng và hệ thống thông gió tự nhiên 

» Chỉ sử dụng điều hòa khi nhiệt độ thật cần thiết 

» Nhiệt độ làm mát thấp nhất được cho phép là 25 độ C 

» Lựa chọn sử dụng, mua mới các thiết bị có hiệu suất năng lượng cao hơn theo nhãn tiết kiệm 
năng lượng khi buộc phải đầu tư, trang bị phương tiện, dụng cụ mới 

» Nghiên cứu thiết kế hệ thống tuần hoàn nước để giảm tiêu hao nước ở mức thấp nhất 

» Thường xuyên kiểm tra thiết bị máy móc, dây dẫn, thiết bị điện đảm bảo không rò rỉ, thất thoát và 
an toàn trong sản xuất 

 
 Việc sử dụng điện và nước của Công ty chủ yếu tại 2 mỏ sản xuất, việc cung cấp được lấy từ các 
nguồn : 

» Nguồn nước sông suối: dùng để phục vụ sản xuất tại mỏ 

» Nguồn nước từ nhà máy nước Nam Cấm: dùng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trụ sở 
Công ty tại khu công nghiệp 

 Chính sách liên quan đến người lao động 

 Chính sách đối với người lao động: Xác định nguồn nhân lực là chìa khóa cốt lõi trong sự thành 
công của doanh nghiệp, Ban lãnh đạo luôn dành sự quan tâm thích đáng để duy trì và phát triển năng 
lực của mỗi cá nhân, từ đó tạo dựng sự vững chắc trong quá trình phát triển Công ty. 

 Nhân sự Công ty chiếm đa số là công nhân lao động do đặc thù của ngành nghề khai thác 
khoáng sản. Ngành này đòi hỏi sức khỏe và làm việc trong môi trường nguy hiểm và độc hại, chính vì 
vậy số lượng lao động phổ thông và công nhân buộc phải chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu trình độ lao 
động của Công ty 

 Công ty luôn duy trì hướng đến một môi trường lao động tốt, tạo điều kiện tối đa để mỗi cá 
nhân phát huy kinh nghiệm, năng lực của mình. Đảm bảo tốt các quyền và nghĩa vụ theo quy định của 
pháp luật và các chế độ theo quy định của Nhà nước: Chính sách lương, thưởng, phúc lợi phù hợp với 
quy định của Công ty đồng thời đảm bảo mỗi cán bộ, nhân viên ở các bộ phận khác nhau sẽ được 
hưởng thu nhập tương xứng với công việc mà mình đảm nhận. 

 Bên cạnh đó, Ban giám đốc cũng chú trọng, quan tâm đến vấn đề đời sống của người lao động: 
Lương tháng 13, thưởng Tết, thưởng các dịp lễ lớn, thưởng tiết giảm chi phí, thưởng hiệu quả công 
việc,…là các hoạt động hàng năm được Công ty chú trọng và chăm lo. Các phúc lợi khác của người lao 
động trong Công ty được đảm bảo như: hỗ trợ lao động n ữ nhân ngày Quốc tế phụ nữ, ngày Phụ nữ 
Việt Nam, hỗ trợ thai sản, nghỉ dưỡng hàng năm,…Công ty luôn tạo mọi điều kiện để Công đoàn chăm 
lo cho người lao động tốt nhất theo đúng quy định. 

 Chính sách đào tạo: Công nhân trực tiếp sản xuất tại Công ty được chú trọng đào tạo nâng cao 
tay nghề và tham gia các hoạt động tập huấn, đảm bảo tiêu chuẩn lao động đáp ứng tốt nhất yêu cầu 
chuyên môn của công việc tại Công ty. 
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 Các chỉ tiêu phát triển bền vững (tiếp theo)

 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa 

 phương và môi trường 

 Trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương là một trong những sứ mệnh của Công ty, Công ty 
hành động và luôn đồng hành cùng các hoạt động thiết thực với xã hội với mong muốn nâng cao tay 
nghề và trình độ chuyên môn của lực lượng lao động trẻ của đất nước, duy trì nghĩa vụ và trách nhiệm 
với cộng đồng địa phương nơi Công ty có lợi ích hoạt động. 

» Tuân thủ quy trình khai thác, tuân thủ quy tắc an toàn tuyệt đối trong hoạt động và đảm bảo công 
tác bảo vệ môi trường tại các mỏ khai khoáng và vùng lân cận. 

» Duy trì thường xuyên công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh trong các nhà máy. 

» Kiểm tra định kỳ các hạng mục xử lý chất thải theo cam kết. 

» Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động tại Công ty. 

» Quan tâm đến việc hỗ trợ nhân dân, những trường hợp khó khăn trong địa bàn nơi Công ty hoạt 
động và các hoàn cảnh cần sự giúp đỡ của cộng đồng trong khả năng của Công ty.   

 

 BÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Tiếp theo 
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