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ü Tổ chức thăm dò, nâng cấp trữ lượng mỏ quặng Antimony Mậu Duệ đưa vào khai 
thác    phục vụ nguyên liệu cho Nhà máy Luyện; 

ü 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. 

ü Nâng cao chất lượng sản phẩm chế biến sâu. 
Đối với tổ chức và bộ máy điều hành: 

ü Xây dựng bộ máy tổ chức với cơ chế phân cấp mạch lạc, rõ ràng; 
ü Mở rộng phạm vi, năng lực hoạt động kinh doanh. 

Đối với nguồn nhân lực 
ü Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ; 
ü Đổi mới, hoàn thiện cơ chế sử dụng lao động, cơ chế trả lương; 
ü Thưc hiện tốt quy chế lao động và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 

Đối với công nghệ, máy móc thiết bị 
ü Nghiên cứu và ứng dụng những công nghệ mới trong sản xuất nhằm nâng cao 

hiệu suất thu hồi quặng. 
ü Đầu tư trang thiết bị máy móc mới để nâng cao năng suất lao động. 

4. Những chặng đường phát triển của Công ty: 
- 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 antimony tại mỏ Mậu Duệ, xã Mậu Duệ, Yên Minh, Hà 
Giang do Bộ Công nghiệp cấp với thời hạn hoạt động là 30 năm. 
- Năm 2002, Dây truyền tuyển quặng antimonyy 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 
Antimony 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 
mô hình Công ty Cổ phần. Đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 28/2/2006 do Sở Kế hoạch 
và đầu tư tỉnh Hà Giang cấp. 
- Năm 2009, Niêm yết cổ phiếu 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 (HNX) với mã chứng khoán: 
HGM. Số lượng cổ phiếu niêm yết là 6.000.000 cổ phiếu. 
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Năm 2012, Thành lập Chi nhánh Hà Nội – Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà 
Giang” và thanh lý Xí nghiệp hợp doanh Hà Vân do hết hạn hoạt động. 
Năm 2013, Công ty phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, 
nâng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 126 tỷ đồng.  
Số lượng cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán HNX là 12.600.000 cổ phiếu. 
Năm 2014: Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết mua lại cổ phiếu quỹ của Công 
ty. 
Năm 2015: Công ty mua lại cổ phiếu quỹ với số lượng 679.280 cổ phiếu, chiếm 5,39% 
vốn điều lệ. 
Năm 2016: Thay đổi giấy Đăng ký kinh doanh lần 7 vào ngày 03/06/2016. 
 
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 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 
ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN ĐIỀU HÀNH 

Phòng Tổ 
chức Hành 

chính 

Phòng Kế 
hoạch và 
Kỹ thuật 

Phòng Tài 
chính- Kế 

toán 

Phân 
xưởng 

Khai thác 
Quặng 

Phân 
xưởng 
Luyện 

Antimony 

Chi nhánh 
Hà Nội 

 
BAN KIỂM SOÁT 

 



 

5 

 

• 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 đồng cổ đông. Hội đồng 
quản trị do Đại hội đồng đồng cổ đông bầu; gồm có 07 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 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 31/12/2020 là 142 người, giảm 7 

người so với năm 2019. Bao gồm 12 dân tộc: Kinh, Tày, Giấy, Clao, Nùng, Cao Lan, 
Sản Chỉ, Dao, H’mông, Hoa, Thái, Mường. Hiện lao động là người dân tộc thiểu số và 
người địa phương chiếm khoảng 55% tổng số lao động của Công ty.  

Tổng số lao động phân theo cơ cấu tổ chức như sau:  
- Công nhân trực tiếp sản xuất: 76 người, lao động gián tiếp là 29 người; 
- Lực lượng bảo vệ: 18 người, Công nhân phục vụ: 8 người; 
- Cấp quản lý: 11 người. 

Tổng số lao động phân theo giới tính: 117 người, Nữ: 25 người. Với đặc thù là 
doanh nghiệp sản xuất, trong tổng số lao động 142 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 trực thuộc Đảng uỷ khối các 
cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh với 28 Đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2025 Ban chi uỷ gồm 5 
người, có chức danh Bí thư và 01 Phó Bí thư Chi bộ được chia thành 02 tổ đảng. 
- Tổ chức Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Thành phố Hà Giang, bao gồm toàn 
thể CBCNV, người lao động trong công ty. Ban chấp hành Công đoàn gồm 5 người. 
- Tổ chức đoàn thanh niên trực thuộc Đoàn khối các cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. Đoàn 
thanh niên Công ty gồm 3 chi đoàn với 50 đoàn viên thanh niên. Ban chấp hành gồm có 
5 người. 
- Ban nữ công: gồm 25 chị em trong công ty. 
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6. Các rủi ro: 
- Rủi ro về pháp luật: Lĩnh vực sản xuất và kinh doanh khoáng sản ngày càng chịu nhiều 
sự tác động quản lý của các cơ quan nhà nước bao gồm Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ 
tài nguyên và môi trường, Luật quản lý thuế ... Do vậy nếu có sự thay đổi về chính sách 
của pháp luật của Nhà nước thì 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. 
- Rủi ro về an toàn trong lao động: Với đặc thù là doanh nghiệp sản xuất trực tiếp trong 
lĩnh vực độc hại, nguy hiểm. Môi trường sản xuất tiềm ẩn nhiều rủi ro về mất an toàn kỹ 
thuật dẫn đến sự cố về thiết bị, máy móc và con người. 
7. Các hoạt động an sinh xã hội năm 2020: 

Hoạt động an sinh, xã hội ở phạm vi địa bàn Công ty đang hoạt động là một trong 
những công tác được Công ty chú trọng từ khi thành lập đến nay. 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 đối với Người lao động trong công ty và các đối 
tượng khó khăn tại địa bàn xã đỡ đầu Hữu Vinh và xã Mậu Duệ. 

Tại địa bàn xã Hữu Vinh: Trong năm vừa qua Công ty đã thực hiện hỗ trợ qùa Tết 
Tân Sửu cho các hộ nghèo, gia đình chính sách với 100 xuất quà với tổng giá trị là 30 
triệu đồng, ngoài gia trong năm Công ty còn hỗ trợ cho xã làm đường bê tông, mua 
giống cây trồng, hỗ trợ cho các trường học trong xã với tổng số tiền là: 83 triệu đồng. 
Tổng số tiền Công ty hỗ trợ xã Hữu Vinh trong năm 2020 là 113 triệu đồng. 

Tại địa bàn xã Mậu Duệ: Công ty đã hỗ trợ xã Mậu Duệ Tết Tân Sửu 2021 số tiền 
60 triệu đồng, hỗ trợ tu sửa cầu treo tại thôn Pắc Luy xã Mậu Duệ 100 triệu đồng, Hỗ trợ 
xây Nhà vệ sinh cho 02 điểm trường tại xã Mậu Duệ với số tiền 118 triệu đồng. Ngoài ra 
công ty còn hỗ trợ cho hội khuyến học, các trường học trong xã, các trương trình lễ hội 
văn hóa tại xã. Tổng số tiền Công ty hỗ trợ xã Mậu Duệ trong năm 2020 là 349 triệu 
đồng. Tại địa bàn huyện Yên Minh: Công ty đóng góp số tiền 200 triệu đồng để hỗ trợ 
làm nhà cho các hộ nghèo, người có công. 

Ngoài ra công ty còn tích cực đóng góp hỗ trợ các đơn vị khác trong địa bàn thành 
phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang như: Hỗ trợ tổ nhân dân khu phố trong việc lắp Camera 
đường phố; hỗ trợ quỹ khuyến học tỉnh, quỹ bảo trợ trẻ em; hỗ trợ hội cựu thanh niên 
xung phong thành phố Hà Giang... 
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Đặc biệt là trong đại dịch Covit 19, Công ty đã ủng hộ số tiền 40 triệu đồng, cán 
bộ công nhân viên, người lao động trong Công ty đóng góp ủng hộ 19,5 triệu đồng. Hỗ 
trợ miền trung khắc phục thiên tai trong năm 2020 với số tiền 50 triệu đồng. 
Tổng số tiền hoạt động an sinh xã hội của Công ty trong năm 2020 là: 729 triệu đồng. 
 
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM: 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
Trong năm 2020 mặc dù đã có thêm nhiều nhà thương mại trong và ngoài nước tìm 

đến sản phẩm của Công ty. Công ty đã chủ động đa dạng hoá sản phẩm, tích cực mở 
rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, giới thiệu sản phẩm Antimony đến nhiều đối 
tác khác ngoài đối tác truyền thống của Công ty. Tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch 
Covid 19 cho nên việc xuất khẩu cũng như bán hàng trong nước bị hạn chế rất nhiều. Do 
vậy lượng tiêu thụ kim loại thành phẩm không đạt kế hoạch tiêu thụ đề ra. Tiêu thụ kim 
loại trong năm đạt 539,432 tấn kim loại, đạt 77% kế hoạch; trong đó Kim loại xuất khẩu 
đạt 489,815 tấn, chiếm 90,8%, bán nội địa đạt 49,617 tấn, chiếm 9,2%. Để đạt được kết 
quả này, toàn thể người lao động của Công ty đã có những cải tiến và nỗ lực trong công 
tác tổ chức sản xuất. Cụ thể 
- Cải tiến kỹ thuật trong công tác thiêu luyện, nâng cao hiệu suất thu hồi Antimony. Việc 
cải tiến kỹ thuật thiêu luyện đã tận dụng được lượng quặng hàm lượng thấp, hạn chế 
việc khai thác tài nguyên; đồng thời tận dụng được hết lượng quặng bột, lượng xỉ bọt 
hiện có. 
- Thực hiện xong dự án cải tạo sửa chữa lò thiêu quặng trong năm 2019 đưa vào ổn định 
sản xuất và nâng cao công suất, hiệu suất thu hồi trong năm 2020.  
- Đào tạo nâng cao tay nghề công nhân thiêu luyện, người lao động đã từng bước làm 
chủ được công nghệ mới, sản xuất đi vào ổn định. 
Nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn đối mặt với những thực trạng 
khó khăn như sau: 
- Thiếu nguyên liệu quặng hàm lượng cao đưa vào phối trộn cùng xỉ bọt và bột quặng 
thiêu dẫn đến hàm lượng Antimony thu hồi thấp, không ổn định; 
- Công tác khai thác khó khăn do thiếu chỗ đổ thải, lượng quặng khai thác có hàm lượng 
cao càng ngày càng giảm. 
- Một số bộ phận thiếu nguồn lao động (CN sản xuất trực tiếp, lái xe, thợ sửa chữa). 
Việc thu hút, giữ chân lao động có tay nghề còn nhiều khó khăn tính chất công việc, 
điều kiện địa bàn xa xôi và chính sách, chế độ công ty còn hạn chế. 
- Hệ thống lò luyện tinh đã xuống cấp, tuy nhiên, cuối năm 2020, Công ty đã tổ chức 
thực hiện xây dựng sửa chữa lại 01 lò luyện tinh mới 25 tấn, sửa chữa 01 lò luyện tinh 
25 tấn. 
- Hệ thống lò thiêu bằng cũng xuống cấp và được thực hiện sửa chữa trong năm 2020 
Mặc dù gặp những khó khăn như trên nhưng với sự sát sao của Hội đồng quản trị và nỗ 
lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 
ty trong năm vẫn đạt được kết quả như sau: 
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Bảng 1: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020: 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 2020 So sánh thực hiện (%) 

TH So với 
KH 

So với 
năm 2019 Kế hoạch 

SXKD 
Thực hiện 

2020 
1 Tổng doanh thu: Trong đó Tỷ     
 - DT kim loại antimonyy Tỷ 105 73,753 70,23 82,65 
 - DT hoạt động tài chính Tỷ  2,66  69,81 
 - Doanh thu khác Tỷ  0,355  461 
2 Kim loại tiêu thụ Tấn 760 539,4 70,97 92,8 
3 Sản phẩm sản xuất      
 - Kim loại antimony Tấn 700 638,9 91,27 91,11 
 - Khai thác quặng Tấn 3.000 3.189,3 106,3 84,27 
4 Lao động      
 - Lao động bình quân Người 150 142 94,6 96,5 
5 Quỹ lương      
 - Tổng quỹ tiền lương Trđ  19,27  104,0 
 - Thu nhập bình quân Triệu  12,27  76,87 
6 Nộp ngân sách Tỷ  11,645  49,61 
7 Lợi nhuận trước thuế Tỷ 12,2 13,47 110,4 188,3 
8 Cổ tức 2019 ≥ % 8 8 100 100 
Nguồn: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 
 
Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020: 
- Mặc dù hạn chế khai thác, nhưng lượng quặng khai thác phục vụ sản xuất trong năm 
2020 vẫn đạt 3.189,3 tấn vượt kế hoạch đề ra là 6,3%.  
- Sản lượng sản xuất kim loại cả năm 2020 đạt 638,9 tấn, đạt 91,27% kế hoạch đề ra. 
Trong năm, công ty đã thực hiện nhiều cải tiến trong công tác thiêu luyện làm giảm hàm 
lượng Antimony bị kẹp trong xỉ, nâng cao hiệu xuất thu hồi Antimony kim loại. Tuy 
nhiên do thời gian sửa chữa thiết bị kéo dài nên không đạt như kế hoạch đề ra. 
- Tiêu thụ kim loại trong năm đạt 539,432 tấn, đạt 77% kế hoạch do Đại hội đồng cổ 
đông đề ra. Nguyên nhân do ảnh hưởng của d Covid-19 làm cho nhu cầu tiêu thụ giảm, 
giá bán giảm sâu. Công ty quyết định để hàng tồn kho dự trữ cao hơn so các năm. 
- Doanh thu bán kim loại năm 2020 chỉ đạt 73,75 tỷ đồng đạt 70,23% kế hoạch bằng 
82,65% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu năm nay giảm mạnh so với cùng kỳ năm 
trước là do lượng tiêu thụ kim loại và giá bán giảm mạnh so 3 năm trở lại đây. 
- Lợi nhuận trước thuế (chưa trích lập các khoản dự phòng) đạt 110,4% kế hoạch năm, 
chủ yếu do các khoản hoàn nhập dự phòng tài chính trong năm 2018, 2020 đối với đơn 
vị góp vốn đầu tư là Gang thép Cao Bằng. 
- Lao động trong năm biến động giảm so năm trước. Công ty đang xây dựng kế hoạch 
tuyển dụng mới thay thế để đảm bảo kế hoạch và cduy trì sản xuất ổn định không để tình 
trạng thiếu nhân lực. 
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2. Tổ chức và nhân sự: 
2.1. Danh sách Ban Điều hành: 

STT Họ và tên Chức danh Số lượng cổ phần 
nắm giữ (CP) 

Tỷ lệ 
(%) 

1 Ông Ma Ngọc Tiến Giám đốc 40.800 0,323 
2 Ông Trịnh Ngọc Hiếu Phó Giám đốc 245.200 1,946 
3 Ông Nguyễn Văn Biên Phó Giám đốc 40.400 0,320 
4 Ông Đỗ Khắc Hùng Kế toán trưởng 78.000 0,619 
5 Ông Vũ Thắng Bình Giám chi nhánh 0 0 

2.2. Những thay đổi trong năm của ban điều hành: 
Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, trong năm đã miễn nhiệm chức danh 

kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị đối với Ông Đỗ Khắc Hùng – Kế Toán trưởng và 
bầu Ông Đào Minh Tân – cán bộ phòng Kế hoạch kỹ thuật thay thế. 

2.3. Số lượng cán bộ công nhân viên: 
Tổng số lao động là 142 người phân theo cơ cấu tổ chức như sau:  

- Công nhân trực tiếp sản xuất: 76 người, 
- Lao động gián tiếp là 66 người; 

Trong đó Cấp quản lý: 11 người. 
Tổng số lao động phân theo giới tính: 117 người, Nữ: 25 người. 

Công ty đang thực hiện chế độ lương khoán sản phẩm đối với bộ phận lao động trực tiếp 
và lương khoán thời gian cho bộ phận lao động gián tiếp. 100% người lao động trong 
công ty được công ty đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước. 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: 
3.1. Về hoạt động đầu tư 

Hiện công ty có một công ty liên kết là Công ty cổ phần Khai thác, chế biến khoáng sản 
Hải Dương (Mã KHD), 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 (Mã CBI). 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. 
Trong năm qua cả hai đơn vị đầu tư đều có kết quả sản kinh doanh có lãi. 

3.2. Về việc triển khai các dự án  
3.2.1. Các Dự án đầu tư đã hoàn thành: 

- DA nâng cấp trữ lượng mỏ: Đã hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt và đang chờ Hội đồng 
Đánh giá trữ lượng quốc gia - Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.  
- Trạm xử lý khí thải Nhà máy thiêu luyện: đã hoàn thành đưa vào sử dụng; 
- Hệ thống xử lý nước thải tại mỏ khai thác: đã hoàn thành đưa vào sử dụng; 
- Cải tạo nâng cấp lò thiêu bằng. 
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3.2.2. Các dự án đầu tư dở dang chuyển tiếp sang 2021: Bao gồm: DA dây truyển 
tuyển rửa quặng, Đầu tư Trạm biến áp 320 KVA 35 KV; Xây lò luyện xỉ; Nhà xưởng 
nhặt quặng; Sửa chữa đường kênh dẫn nước Bãi thải I; Bãi thải I; Cải tạo sửa chữa hệ 
thống luyện kim loại; Sửa chữa nhà văn phòng. 

4. Tình hình tài chính năm 2020: 
4.1. Tình hình tài chính: 

STT Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Tỷ lệ % 
tăng/giảm 

1 Tổng giá trị tài sản 178.376.329.485 178.442.493.188 +0,04% 
2 Doanh thu thuần 89.233.758.789 73.752.849.895 -17,3% 
3 Lợi nhuận từ hoạt động KD 7.822.250.470 15.832.627.478 +102,4% 
4 Lợi nhuận khác (663.368.691) (2.353.177.169) +254,7% 
5 Lợi nhuận trước thuế 7.158.881.779 13.479.450.309 +88,28% 
6 Lợi nhuận sau thuế 6.203.619.934 11.682.938.882 +99,81% 
7 Tỷ lệ trả cổ tức 8% Dự kiến 8% 0 

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 

Mặc dù giá kim loại Antimony thế giới năm 2020 giảm mạnh so với năm 2019. 
Tuy nhiên hoạt động đầu tư tài chính khả quan, trong năm đã hoàn nhập khoản trích lập 
dự phòng đầu tư tài chính từ những năm trước làm cho lợi nhuận năm 2020 tăng cao hơn 
so với năm 2019. Với mức thanh toán cổ tức bằng tiền mặt với mức 800 đ/cổ phần nên 
các chỉ số đánh giá tình hình tài chính của Công ty có tăng nhẹ với năm 2019. 

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính Năm 2019 Năm 2020 

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    
 Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/NNH) Lần 6,89 6,79 
 Hệ số thanh toán nhanh (Tiền/NNH) Lần 0,55 1,21 
2 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    
 Hệ số nợ/Tổng tài sản % 15,10 15,55 
 Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu % 17,79 18,42 
3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    
 Vòng quay hàng tồn kho Vòng 2,55 1,56 
 Vòng quay Tổng tài sản Vòng 0,41 0,41 
4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    
 Hệ số LN sau thuế/Doanh thu thuần % 6.95% 15,84 
 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 4.10% 7,75 
 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 3.48% 6,54 
 Hệ số LN từ hoạt động KD/DT thuần % 8.77% 21,46 

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 
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5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của Chủ sở hữu: 
5.1. Cổ phần: 

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

5.2. Cơ cấu cổ đông: 
STT Thành phần Số lượng cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ 
I Cổ đông trong nước)    
1 Tổ chức 04 7.177.370 56,96% 
2 Cá nhân 124 4.719.740 37,46% 
 Tổng 131 11.897.110 94,42% 
II Cổ đông nước ngoài    
1 Tổ chức 03 5.500 0,04% 
2 Cá nhân 6 18.100 0,14% 
 Tổng 9 23.600 0,19% 
III Cổ phiếu quỹ  679.290 5,39% 
 Tổng cộng 140 12.600.000 100% 

Nguồn: Danh sách cổ đông do VSD cập nhật lại theo DS ngày 18/3/2020) 
5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không; 
5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không; 
5.5. 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 2020 là năm thứ năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 

2016 – 2020, Công ty đã từng bước thực hiện cải tiến công nghệ sản xuất, tập trung vào 
việc nâng cao tỷ lệ thu hồi Antimony kim loại. Năm 2020 đã đánh dấu những bước đầu 
thành công trong việc cải tiến kỹ thuật thiêu, tận dụng được lượng quặng nghèo và các 
loại nguyên liệu đầu vào sẵn có như quặng bột và xỉ bọt.  
Bên cạnh cải tiến trong công tác thiêu luyện, công ty cũng tìm cách nâng cao hiệu quả 
hoạt động khai thác. Mặc dù công tác khai thác quặng càng ngày càng khó khăn do khai 
thác xuống sâu nhưng lượng quặng khai thác vẫn bảo đảm cho tiến độ sản xuất của 
Công ty. Bên cạnh đó, Công ty đã nghiên cứu kỹ thuật tuyển rửa nhằm nâng cao tỷ lệ 
quặng thu hồi so với hiện tại. 
Trong năm, Ban giám đốc đã tập trung hoàn thành một số dự án có quan trọng, có tác 
dụng cốt lõi đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như: 
- Cải tạo nâng cấp lò thiêu bằng. 
- Xây dựng mới lò luyện tinh. 
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- Dự án nâng cấp trữ lượng mỏ: Đã hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định xong, hiện đang 
chờ Hội đồng đánh giá trữ lượng quốc gia phê duyệt trữ lượng mới. 
Bên cạnh đó đó, Công ty cũng chú trọng đến công tác kiểm tra môi trường. Năm 2020 
đã thực hiện việc quan trắc, giám sát môi trường theo đúng như ĐTM đã được lập và 
theo các quy định hiện hành của Nhà nước. 

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

Đơn vị tính: VNĐ 

Chỉ tiêu 
Năm 2019 Năm 2020 

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

Tài sản ngắn hạn 94.684.698.880 53,08% 98.836.865.093 55,39% 

Tài sản dài hạn      83.691.630.605 46,92% 79.605.628.095 44,61% 

Tổng cộng tài sản 178.376.329.485 100% 178.442.493.188 100% 

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 

Tình hình tài sản của Công ty trong năm 2020 tăng nhẹ so với năm 2019. Trong 
đó giá trị tài sản ngắn hạn năm 2020 tăng so 2019 chủ yếu là do trong năm hàng tồn kho 
còn nhiều hơn so với năm 2019. 

b. Tình hình nợ phải trả: 
Đơn vị tính: VNĐ 

Chỉ tiêu 
Năm 2019 Năm 2020 

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

Nợ ngắn hạn 13.730.829.136  50,95% 14.551.839.470 52,4% 

Nợ dài hạn 13.217.790.382  49,05% 13.210.890.382 47,6% 

Tổng nợ phải trả 26.948.619.518 100% 27.762.729.852 100% 

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 

Tình hình nợ ngắn hạn cũng như nợ dài hạn trong năm 2020 gần như không có 
thay đổi nhiều so với năm 2019. 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: 
Nhằm tinh giản bộ máy quản lý gián tiếp, tiết kiệm chi phí trong năm 2020 Ban giám 

đốc Công ty rà soát lại cơ cấu tổ chức, bố trí lại việc làm phù hợp, tuyển dụng đào tạo 
mới công nhân để tăng cường hiệu quả sản xuất. Đồng thời để thực hiện việc theo dõi 
sát sao hơn đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty, Ban Giám đốc đã trình Hội 
đồng quản trị ra Quyết định cử Người đại diện tại các doanh nghiệp đầu tư, trong đó nêu 
rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của Người đại diện tại các doanh nghiệp đầu tư. 

4. Phương hướng hoạt động SXKD năm 2021: 
4.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021: 
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2. Về tình hình thị trường Antimony thế giới: 
Đầu năm 2021, với tình hình dịch bệnh do virus Corona có diễn biến phức tạp đã 

gây ảnh hưởng đến toàn thế giới, đặc biệt làm ngừng trệ toàn bộ nền kinh tế Trung 
Quốc- nơi khởi nguồn dịch bệnh. Trung Quốc là trung tâm sản xuất Antimony lớn nhất 
thế giới, tình hình dịch bệnh kéo dài sau kì nghỉ Tết nguyên đán khiến cho một loạt các 
nhà máy khai thác và chế biến Antimony tạm dừng hoạt động. Nguồn nguyên liệu sản 
xuất không có cũng như việc hạn chế vận chuyển hàng hóa trong thời điểm dịch bệnh 
gây ảnh hưởng lớn đến nguồn cung Antimony thế giới. Giá Antimony được nhận định sẽ 
tăng dần trong quý đầu tiên của năm 2021 do sự thắt chặt nguồn cung hiện tại. 

Bên cạnh đó, nguồn cung Antimony thế giới có thể sẽ bị thay đổi quy mô lớn đối 
khi nhà máy chế biến vàng và Antimony của Strategic & Precious Metal ở Sohar, Oman 
được đưa vào hoạt động. Nhà máy sản xuất tại Oman đưa mục tiêu đạt 50% công suất 
vào giữa năm 2020 và 100% công suất vào cuối năm 2020. Quy mô sản xuất ước tính 
đạt 20,000 tấn Antimony vào cuối năm 2020. Nhà máy này chiếm khoảng 12% sản 
lượng antimony trung bình hàng năm trên thế giới. Cùng với một nhà máy luyện kim 
khác ở Tajikistan, nhà máy SPMP được kỳ vọng sẽ giảm tỷ lệ antimony toàn cầu của 
Trung Quốc với đóng góp toàn cầu của Trung Quốc giảm xuống còn 78% từ 85% trong 
những năm gần đây. Theo Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ sự đa dạng hóa nguồn cung có thể 
tác động khiến giá Antimony giảm và hạn chế sự kiểm soát của Trung Quốc đối với thị 
trường. Nguồn cầu của thế giới đối với Antimony được đánh giá vẫn ở mức trung bình, 
không có sự đột biến đáng kể nào. 

3. Tác động của các yếu tố kinh tế, xã hội trong nước: 
Ban Giám đốc dự báo năm 2021 Công ty sẽ gặp thách thức, khó khăn ở các nhân 

tố trong nước như sau: 
- Thiết kế khai thác ngày càng phải khai thác xuống sâu và xa hơn nên cung độ vận 
chuyển và hệ số bóc tách tăng, hàm lượng quặng khai thác giảm. 
- Chi phí thuế tài nguyên tăng cao. 
- Ngành công nghiệp khoáng sản còn phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố môi trường, vấn đề 
bảo vệ tài nguyên môi trường, xử lý chất thải sau khai thác là một thách thức không nhỏ 
đối với Công ty. Sức ép về sự gia tăng của các khoản phí, phí tài nguyên môi trường, phí 
xử lý chất thải, tiền thuê đất, phí khai thác tận thu khoáng sản... ngày càng cao cũng làm 
ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty. 
- Ảnh hưởng của dịch bệnh dẫn đến việc triển khai chuyển giao kỹ thuật luyện của đối 
tác Trung Quốc bị gián đoạn, việc cung cấp vật tư, nguyên liệu đầu vào gián đoạn, thiếu 
nguồn lao động thuê ngoài.  

Bên cạnh những yếu tố khó khăn như trên, Công ty còn phải tập trung thực hiện 
các hoạt động trọng yếu có tác động cốt lõi đến hoạt động sản xuất của Công ty như: 
Hoàn thiện Dự án thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ, thực hiện phương án tuyển rửa quặng, 
cải tạo nâng cấp thiết bị luyện kim loại Antimony.  

4.2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021: 
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Trên cơ sở đánh giá một cách thận trọng về thị trường antimony thế giới và tình 
hình môi trường kinh doanh trong nước, Ban điều hành đưa ra một số chỉ tiêu về hoạt 
động sản xuất kinh doanh cơ bản chính trong năm 2021 như bảng dưới đây: 

 
Bảng 2: Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2021: 

TT Chỉ tiêu ĐVT Số kế hoạch 
1 Sản xuất Kim loại Antimonyy Tấn 700 
2 Tiêu thụ Kim loại Antimonyy Tấn 700 
3 Doanh thu bán hàng (dự kiến) Tỷ 125 
4 Lợi nhuận trước thuế (dự kiến) Tỷ 35 

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh, Công ty xây dựng kế hoạch đầu tư xây 
dựng của năm 2021 như sau: 

 
Bảng 3: Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021: 

TT Hạng mục Tình hình thực hiện 
1 Nâng cấp trữ lượng mỏ Mậu Duệ  Chuyển tiếp 
2 Hoàn thiện bãi thải số 1 Chuyển tiếp  
3 Nâng cấp hệ thống luyện Kim loại Đầu tư mới 
4 Đầu tư dây chuyền rửa quặng Chuyển tiếp 
5 Trạm biến áp 320 KVA Chuyển tiếp 
6 Sửa chữa hệ thống kênh bãi thải I Chuyển tiếp 
7 Sửa chữa toà nhà văn phòng Đầu tư mới 

Các dự án trên đã được đại hội đồng cổ đông thông qua từ các năm trước, công ty 
đang thực hiện dở dang, một số dự án chưa triển khai. Ban giám đốc, hội đồng quản trị 
tiếp tục đưa vào kế hoạch để triển khai 

4.3. Các giải pháp thực hiện mục tiêu kinh doanh năm 2021: 
4. Nhóm giải pháp thúc đẩy hoạt động khai thác: 

  - Tập trung bốc xúc khối lượng mỏ theo kế hoạch, tăng cường công tác khai thác, 
tuyển đảm bảo lượng quặng cung cấp cho sản xuất; 

-  Xây dựng phương án thiết kế khai thác hiệu quả, linh hoạt có khả năng ứng phó 
kịp thời với thời tiết khí hậu, tận thu được nhiều nhất tài nguyên, hạn chế ô nhiễm môi 
trường. 

5. Nhóm giải pháp đối với hoạt động thiêu luyện: 
- Nâng cấp hệ thống lò luyện kim loại hiện tại. 
- Hoàn thiện việc điều chỉnh kỹ thuật lò thiêu, tăng cường các biện pháp để nâng 

cao năng suất và hiệu quả thu hồi trong thiêu đảm bảo đủ phục vụ cho tinh luyện. 
- Xây dựng phương án cải tạo nâng cấp trạm khí hóa than; thay ống cong, phễu 

thu, buồng thu bui túi vải hệ thống luyện tinh. 
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- Điều chỉnh thang bảng lương nhằm tạo động lực cho người lao động nâng cao 
năng suất lao động và hiệu suất thu hồi trong thiêu đảm bảo phục vụ cho tinh luyện 

6. Tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm và đa dạng hóa loại sản phẩm, tích cực 
mở rộng đối tượng khách hàng mới. 

 Tích cực tìm kiếm thị trường, mở rộng khách hàng, đa dạng hoá sản phẩm. Chú ý đến 
nhu cầu của khách hàng để bố trí sản xuất phù hợp. Nghiên cứu thay đổi công nghệ, thử 
nghiệm sản phẩm mới chất lượng hơn. 

7. Nhóm giải pháp về quản trị điều hành 
- Nâng cao chất lượng nhân sự, đặc biệt là nhân sự quản lý để phát huy vai trò 

tham mưu và kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các 
chương trình đào tạo hiệu quả và chính sách đãi ngộ phù hợp với từng cấp bậc và vị trí; 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các Phòng ban, Phân xưởng và 
chi nhánh để kịp thời điều chỉnh, giúp giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại các đơn vị. 

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách tiền lương để người lao động được trả lương 
tương xứng  

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán trên 
Báo cáo tài chính năm 2020: 

Về ý kiến ngoại trừ: 
Hiện nay Công ty đang ghi nhận và trình bày khoản đầu tư tài chính dài hạn vào 

Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng (CBI) theo Giá gốc và trích lập Dự phòng đầu tư 
tài chính dài hạn với số tiền lần lượt là 69.469.880.000 đồng và 32.407.682.675 đồng. 
Căn cứ theo số liệu các báo cáo tài chính cùng năm tài chính của Công ty Cổ phần Gang 
thép Cao Bằng theo hướng dẫn tại Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 của 
Bộ tài chính và Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019, có hiệu lực kể từ ngày 
10/10/2019. Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán thì nếu Công ty trích lập dự phòng dựa 
trên giá trị đầu tư thực tế theo chuẩn mực kế toán thì phát sinh phải trích lập thêm 
khoảng 22,9 tỷ đồng so với phương pháp trích lập dự phòng theo mệnh giá mà Công ty 
đang thực hiện. Do các quy định hiện hành chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác định 
giá trị hợp lý các khoản đầu tư tài chính, Ban Giám đốc Công ty đã đánh giá cẩn trọng 
và tin tưởng rằng việc ghi nhận giá trị các khoản đầu tư tài chính và phương pháp trích 
lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn mà Công ty đang áp dụng không làm ảnh hưởng 
trọng yếu đến quyết định của người đọc Báo cáo tài chính. 

Về vấn đề cần nhấn mạnh:  
Về khoản thuế Thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi khi Doanh nghiệp cổ phần hoá năm 
2006 cho giai đoạn 2008 – 2018 theo kết quả làm việc của Đoàn kiểm toán ngân sách 
địa phương năm 2018 của Kiểm toán Nhà nước khu vực VII. 
 Công ty đang tiếp tục có ý kiến giải trình bằng văn bản gửi Đoàn kiểm toán và các cơ 
quan liên quan. Công ty tin tưởng rằng việc Công ty đang áp dụng thực hiện hưởng ưu 
đãi Thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển đổi cổ phần hoá từ năm 2006 đến nay theo 
các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế và Cục thuế địa phương là phù hợp với chế 
độ đã ban hành. 
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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 2020 là năm Công ty gặp nhiều khó khăn trong cả hoạt động sản xuất cũng như 

chịu tác động bất lợi do ảnh hưởng của đại dịch Covid19 nên tình hình xuất khẩu kim 
loại cũng như bán hàng trong nước gặp nhiều khó khăn. Trước những khó khăn, thách 
thức như vậy, Công ty đã có nhiều nỗ lực để vượt qua. 

1.1. Công tác tổ chức sản xuất: 
Trong năm 2020, trong điều kiện khai thác xuống sâu ngày càng khó khăn, Ban Giám 
đốc đã sát sao trong công tác chỉ đạo, điều hành để bảo đảm khai thác đủ quặng dùng 
cho sản xuất. Bên cạnh đó triển khai cải tiến công tác thiêu luyện, nâng cao tỷ lệ thu hồi 
Antimony kim loại. 

1.2. Công tác mở rộng thị trường: 
Bên cạnh các khách hàng truyền thống, Công ty đã tìm kiếm thêm nhiều đối tác xuất 
khẩu ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đồng thời cũng tìm kiếm thêm các nhà thương mại 
trong nước. 

1.3. Công tác an toàn lao động và bảo vệ môi trường: 
Trong tổ chức sản xuất đã áp dụng nhiều biện pháp an toàn, vệ sinh lao động. Công ty 
thực hiện trang cấp đầy đủ bảo hộ lao động và tập huấn an toàn vệ sinh lao động, phòng 
cháy chữa cháy và khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. 
Tuân thủ chặt chẽ các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác và chế 
biến khoáng sản. Thực hiện trồng cây xanh và cải tạo cảnh quan môi trường khu vực mỏ 
theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Ban Giám đốc 
Công ty:  

Trong năm, Ban Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên cùng Hội đồng quản 
trị để thực hiện kế hoạch sản xuất được đề ra của Đại hội đồng cổ đông. Do đặc thù có 
5/7 thành viên Hội đồng quản trị là không tham gia điều hành, Ban giám đốc đã thường 
xuyên gửi email hoặc điện thoại báo cáo các để các thành viên Hội đồng quản trị nắm 
bắt được tình hình để cùng nhau thống nhất ra quyết định về hoạt động quản trị của 
Công ty. Hàng tháng các phòng ban phân xưởng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 
của các bộ phận cho ban lãnh đạo công ty.  

Năm 2020, Ban giám đốc đã có trách nhiệm và chỉ đạo hiệu quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị: 
Hội đồng quản trị định hướng Ban giám đốc Công ty thực hiện sản xuất kinh doanh 

theo hướng bền vững, tận dụng tài nguyên; 
Chỉ đạo quyết liệt trong công tác đầu tư, tiết giảm chi phí, nắm chắc diễn biến của thị 

trường tiêu thụ, rà soát xây dựng lại cơ chế tiêu thụ sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ 
của khách hàng nội địa. 

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.  

Bổ xung, cập nhật kịp thời các quy định hiện hành trong điều lệ, quy định nội bộ. 
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V. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY: 
1. Hội đồng quản trị: 

Ø Thành viên Hội đồng quản trị: 
Họ và tên Chức vụ Số lượng cổ phiếu 

nắm giữ (Cổ phần) 
Tỷ lệ 
(%) 

1. Ông Phạm Thành Đô Chủ tịch  399.800  3,173 

2. Ông Nguyễn Việt Phương P. Chủ tịch Đại diện vốn NN  

3. Ông Trịnh Ngọc Hiếu Thành viên 245.200 1,946 

4. Ông Tạ Hồng Thăng Thành viên 32.400 0,257 

5. Ông Nguyễn Trung Hiếu Thành viên 70.000 0,55 

6. Ông Trần Nguyên Nam Thành viên Đại diện vốn NN  

7. Ông Đỗ Khắc Hùng Thành viên 78.000  0,61 

Nguồn: Báo cáo quản trị công ty năm 2020. 
Ø Hoạt động của Hội đồng quản trị: 
Hội đồng quản trị tổ chức họp thường kỳ 01lần/quý, đồng thời tổ chức họp lấy ý kiến 

bằng văn bản nhiều nội dung. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã triệu tập Đại hội cổ 
đông thường niên để để triển khai các nội dung theo quy định và thực hiện bổ nhiệm lại 
các chức danh quản lý đúng thời hạn.  

Cụ thể như sau: 
Số 
TT 

 
Thành viên HĐQT 

 
Chức danh 

Ngày bắt 
đầu /không 
còn là TV 

HĐQT 

Số buổi 
họp tham 

dự 

Tỷ lệ Lý do không 
tham dự họp 

1 Ông Phạm Thành Đô Chủ tịch  2016 10/10 100%  

2 Ông Nguyễn Việt Phương P. Chủ tịch 2016 9/10 100% Đi công tác 

3 Ông Trịnh Ngọc Hiếu Thành viên 2016 10/10 100%  

4 Ông Tạ Hồng Thăng Thành viên 2016 9/10 90% Đi công tác 

5 Ông Nguyễn Trung Hiếu Thành viên 2016 9/10 100% Đi công tác 

6 Ông Trần Nguyên Nam Thành viên 31/7/2019 9/10 100% Đi công tác 

7 Ông Đỗ Khắc Hùng Thành viên 31/7/2019 10/10 100%  

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 2020, Hội đồng quản trị đã ban 
hành 04 Quyết định và 10 Nghị quyết Hội đồng quản trị, cụ thể như bảng dưới đây: 
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STT Số văn bản Ngày phát 
hành 

Nội dung văn bản 

1 
 

01/QĐ-
HĐQT 
 

14/01/2021 
 

QĐ về việc xếp bậc lương năm 2021 của Ban giám đốc, kế toán 
trưởng Công ty 

2 02/NQ-
HĐQT 

20/02/2020 Điều 1: Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. 
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội 
đồng cổ đông bất thường: Ngày 16/3/2020 
Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: Từ 8 giờ ngày 01/04/2020. 
Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty số 390 đường Nguyễn 
Trãi TP Hà Giang tỉnh Hà Giang 
Điều 2: Giao cho Ban giám đốc Công ty, Chi nhánh và các 
phòng ban liên quan tiến hành các thủ tục theo quy định. 
Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các 
phòng ban, chi nhánh liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị 
quyết này.  

3 03/NQ-
HĐQT 
 

19/03/2020 
 

Điều 1: Hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2020 theo thông báo tổ chức ngày 01/04/2020. 
Nguyên nhân: Do tình hình diễn biến phức tạp của bệnh dịch 
Covid-19. 
Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 
sẽ thông báo cụ thể sau. 
Điều 2: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/6/2020. Sau khi có văn 
bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo thời 
gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể 
sau. 
Điều 3: Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các 
phòng ban, chi nhánh liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị 
quyết này.  

4 04/NQ-
HĐQT 
 

20/04/2020 
 

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý I/2020 và kế 
hoạch quý 2/2020. 
Điều 2: Thông qua các nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2020: 
- Báo cáo của HĐQT về công tác điều hành và kết quả hoạt động 
năm 2019. 
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019. 
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019. 
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019. 
- Tờ trình quyết toán thù lao 2019 và kế hoạch chi trả thù lao 
năm 2020. 
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 
Điều 3: Phân công cho các thành viên thực hiện nội dung 
ĐHĐCĐ năm 2020. 
Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế 
toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Nghị quyết này.  
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5 05/NQ-
HĐQT 

23/04/2020 Điều 1. Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2019 
bằng tiền mặt: 
Tỷ lệ thực hiện: 8% (Tám trăm đồng / 01 cổ phiếu) 
Thời gian thực hiện: Trong quý 2/2020 
Nguồn chi trả: Từ LN còn lại chưa phân phối năm 2019 
Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả 
tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 theo đúng các quy định hiện 
hành. 
Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế 
toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Nghị quyết này.  

6 01/QĐ-
HĐQT 

4/5/2020 Điều 1. Khen thưởng cho các cá nhân đạt Danh hiệu Chiến sỹ thi 
đua cấp cơ sở, đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý 
điều hành hoạt động SXKD năm 2019; 
1. Ông Ma Ngọc Tiến : Giám đốc Công ty; 
2. Ông: Trịnh Ngọc Hiếu: Phó Giám đốc Công ty; 
3. Ông: Nguyễn Văn Biên: Phó Giám đốc Công ty;  
4. Ông: Đỗ Khắc Hùng: Kế toán Trưởng Công ty. 
Điều 2. Mức thưởng bằng tiền và kèm theo Giấy Chứng nhận 
Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2019 là: 1.500.000 
đồng/người;  
Tiền thưởng trên được trích từ nguồn quỹ Khen thưởng - Phúc 
lợi của Công ty. 
Điều 3. Hội đồng Thi đua Khen thưởng, Trưởng các phòng ban 
liên quan và các Cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi 
hành./. 

7 06/NQ-
HĐQT 

6/5/2020 Điều 1: Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. 
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội 
đồng cổ đông thường niên: Ngày 26/5/2020 
Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết  
Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: Từ 8 giờ ngày 10/6/2020. 
Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty số 390 đường Nguyễn 
Trãi TP Hà Giang tỉnh Hà Giang 
Điều 2: Giao cho Ban giám đốc Công ty, Chi nhánh và các 
phòng ban liên quan tiến hành các thủ tục theo quy định. 
Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các 
phòng ban, chi nhánh liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị 
quyết này.  
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

8 02/QĐ-
HĐQT 

11/6/2020 Điều 1: Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát, Thư ký năm 2020 cụ thể như sau: 
Chủ tịch HĐQT hưởng mức: 10.000.000đồng/tháng 
Phó Chủ tịch HĐQT hưởng mức: 8.000.000đồng/tháng 
Thành viên HĐQT hưởng mức: 8.000.000 đồng/tháng 
Trưởng BKS hưởng mức: 8.000.000đồng/tháng 
Thành viên BKS hưởng mức: 5.000.000đồng/tháng 
Thư ký HĐQT hưởng mức: 5.000.000đồng/tháng  
Điều 2: Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2020 
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Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty 
và các Ông (Bà) có tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ quyết 
định thi hành./. 

9 07/NQ-
HĐQT 

21/6/2020 Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến của các thành viên HĐQT 
bằng văn bản về nội dung: Thông qua các nội dung Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần gang thép 
Cao Bằng  
Điều 2: Thông qua kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên 
HĐQT. Giao cho Công ty tiến hành triển khai thực hiện các công 
việc liên quan đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. 
Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế 
toán trưởng, người đại diện vốn và các phòng ban liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.  

10 7A/NQ-
HĐQT 

26/6/2020 Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến của các thành viên HĐQT 
bằng văn bản về nội dung: Thông qua các nội dung Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần khai thác, 
chế biến khoáng sản Hải Dương. 
Điều 2: Thông qua kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên 
HĐQT. Giao cho Công ty tiến hành triển khai thực hiện các công 
việc liên quan đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. 
Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế 
toán trưởng, người đại diện vốn và các phòng ban liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.  

11 08/NQ-
HĐQT 

11/8/2020 Điều 1. Thông qua các nội dung sau: 
- Thông qua báo cáo kế quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 của 
ban điều hành. 
- Thông qua Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 của Ban 
kiểm soát 
- Thông qua sơ bộ Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 trước 
kiểm toán. 
- Thông qua báo cáo người đại diện vốn tại 2 đơn vị. 
- Thông qua chủ trương điều chỉnh giảm kế hoạch sản xuất kinh 
doanh năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 
11/6/2020. Giao cho Ban giám đốc xây dựng phương án điều 
chỉnh. 
- Thông qua kế hoạch đầu tư: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án 
tuyển rửa quặng xong trước 31/03/2021. 
- Thông qua chủ trương mua bảo hiểm cho người lao động: Giao 
cho Công ty xem xét mức độ phù hợp để triển khai thực hiện. 
- Chưa thực hiện thành lập Ban kiểm toán nội bộ theo Nghị định 
05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ. 
- Thực hiện kiến nghị của KTNN khu vực VII theo hướng thuê 
tư vấn tiến hành kiến nghị, giải trình với các cơ quan chức năng. 
Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế 
toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Nghị quyết này.  

12 09/NQ-
HĐQT 

23/10/2020 Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng 
năm 2020 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2020. 
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Điều 2: Thông qua sơ bộ Báo cáo tài chính Quý 3/2020  
Dự kiến sơ bộ kết quả thực hiện cả năm:  
- Doanh thu bán hàng đạt 68% so kế hoạch năm 
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 65% so kế hoạch năm 
Điều 3: Định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 
2021, giao cho BGĐ Công ty xây dựng phương án cụ thể trình 
HĐQT thông qua vào kỳ họp sau. 
Điều 4: Giao Ban giám đốc xây dựng phương án nhân sự bổ 
nhiệm thay thế chức danh Thư ký Hội đồng quản trị Công ty 
nhiệm kỳ 2016-2020, trình HĐQT thông qua. 
Điều 5: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế 
toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Nghị quyết này.   

13 03/QĐ-
HĐQT 

31/10/2020 Về việc miễn nhiệm chức danh thu ký Hội đồng quản trị nhiệm 
kỳ 2016-2020 

14 04/QĐ-
HĐQT 

31/10/2020 Về việc bổ nhiệm chức danh thư ký hội đồng quản trị nhiệm kỳ 
2016-2020 

Ø Công tác giám sát của Hội đồng quản trị và Người quản lý: 
Hội đồng quản trị đã rà soát và bổ nhiệm lại các chức danh quản lý theo đúng quy định 
của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 
Tăng cường giám sát quản lý, ban hành lại các định mức kinh tế kỹ thuật để gia tăng 
hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
2. Ban Kiểm soát:  

Ø Thành viên và hoạt động của Ban Kiểm soát: 

 
T
T 

Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt 
đầu /không 
còn là TV 

BKS 

Số buổi 
họp 

tham dự 
Tỷ lệ Lý do không 

tham dự họp 

1 Ông Nguyễn Ngọc Tuấn TB  10/10 100%  

2 Bà Nguyễn Thị Lương Thanh           TV  10/10 100%  

3 Ông Nguyễn Hữu Trọng TV  9/10 90% Bận công tác 

Ø 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 Hãng kiểm toán AASC lập 

và phát hành để báo cáo trước đại hội đồng cổ đông hàng năm. 
- Tham mưu, đề xuất cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài 

chính năm đảm bảo theo đúng quy định của nhà nước.  
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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 khác trong năm 2020: 

TT 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 120.000.000  120.000.000 

2 Nguyễn Việt Phương P.CT HĐQT 96.000.000  96.000.000 

3 Trịnh Ngọc Hiếu Thành viên HĐQT 96.000.000 659.452.300 755.452.300 

4 Nguyễn Trung Hiếu Thành viên HĐQT 96.000.000  96.000.000 

5 Tạ Hồng Thăng Thành viên HĐQT 96.000.000  96.000.000 

6 Đỗ Khắc Hùng  Thành viên HĐQT 156.000.000 405.737.400 561.737.400 

7 Trần Nguyên Nam  Thành viên HĐQT 96.000.000  96.000.000 

8 Ma Ngọc Tiến Giám đốc  772.067.400 772.067.400 

9 Nguyễn Văn Biên Phó Giám đốc   569.612.200  569.612.200 

II Ban Kiểm soát      

1 Nguyễn Ngọc Tuấn Trưởng ban 96.000.000 297.345.800 393.345.800 

2 Nguyễn Hữu Trọng Thành viên 60.000.000 139.402.100 199.402.100 

3 Nguyễn Thị Lương Thanh Thành viên 60.000.000  60.000.000 

III Thư ký Công ty      

1 Thư ký HĐQT Thư ký 60.000.000  60.000.000 
3.2. Giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ: 

STT 
Người thực 
hiện giao 

dịch 

Quan 
hệ với 
người 
nội bộ 

Số cổ phiếu sở 
hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ 

Lý do tăng, giảm 
(mua, bán, 
chuyển đổi, 
thưởng...) 

Số cổ 
phiếu Tỷ lệ Số cổ 

phiếu Tỷ lệ 

1 Không       
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 2020, Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị Công ty, 
thực hiện về Báo cáo quản trị 6 tháng, năm; Báo cáo cổ đông lớn; Việc công bố thông 
tin theo quy định luôn kịp thời về thông tin định kỳ cũng như bất thường của Công ty.   
 
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM ĐÃ KIỂM TOÁN: 
(đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 bởi hãng kiểm toán AASC) 
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