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BAO CÁO THU'1NG NIEN 
CONG TV cO PHAN THAN CAO SON-VINACOMIN 

Nám báo cáo: 2019 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khIi quát 

• Ten giao djch qu6c t : Vinacomin - Caoson Coal Joint Stock Company 

• Ten vi& tAt : VCASC 

GiAy chfrng nhn däng k kinh doanh cong ty c phn s6: 5700101098, DAng k 
ln dAu: ngày 02 thang 01 näm 2007, thay d& ln th(r tam : ngày 20 tháng 01 nAm 2017, 

dàng k tai  Si K hoch và dAu P.r Tinh Quáng Ninh. 

• V6n diu l cüa Cong ty: 268.467.730.000 VND 

V6n d&u Ui cüa cüa chü sâ hUu: 268.467.730.000 VND 

Dja chi: 

/ Trii sâ chInh: Phuäng Cm San, Thanh ph6 CAm Phã, Tinh Quáng Ninh 

Diênthoai :0203 3862 337 

Fax : 0203 3863 945 

Website : www.thancaoson.com.vn  

Ma chüng khoán : TCS 

Qua trInh hInh thành và phát trin: 

Cong ty c6 phAn Than Cao San - Vinacomin, trtrâc day là Xi nghip Xây dirng Mo than 
Cao San, dtrçic thành 1p ngày 06. 06. 1974 do Lien xô thi& k và xây dimg. Sau 8 näm 
xây drng và khai thác, ngày 26. 05. 1982, xi nghip phát trin thãnh MO than Cao San. 

Dn ngày 16.10. 2001, mO di ten thành Cong ty than Cao San. Theo thit k tnróc day, 

trU hxqng than nguyen khai Cong nghip toàn mO là 70.235.000 tAn than, cong suAt mO là 

2.000.000 tAn! nAm. Theo thi& k mài nhAt cOa Cong ty Tu vAn dAn Ui mO Va cOng 
nghip - TKV 1p, Cong ty khai thác dn d sâu -350m so vài müc thus' chuAn vài tri 
lucing than nguyen khai cOng nghiep: 137 triu tAn, Cong suAt khai thác than dat  t& 
3.500.000 tAn! nAm trâ len, dam bão chAt krçing than 6n djnh, t.n thu t6i da tài nguyen 
so vài phtrang pháp khai thác hAm 10, dáp i:rng nhu cAn tiêu thii trong ntràc và xuAt khAu 
theo chi dao cüa Tp doàn Cong nghip than - Khoáng san Vit Nam. 
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Chuyn di so hüu thành cOng ty c6 phn: 

Ngay 05. 08. 2006, cOng ty chuyn thành Cong ty C phAn Than Cao Sn-TKV, nay là 
Cong ty c phAn Than Cao Scm - Vinacomin là cong ty con cüa Tp doàn Cong nghip 
Than-Khoáng san Vit Nam theo quyt djnh s6: 204 1/ QD- BCN ngày 05. 08. 2006 cüa 

B truOng BO Cong nghip. Ngày 02. 01. 2007, cOng ty chInh thiic hot dng theo Ca 

ch cong ty c phAn theo GiAy chCrng nhn dAng k kinh doanh cOng ty c phAn s6: 
5700101098, dang k lAn dAu: ngày 02 tháng 01 nãm 2007, thay di IAn thir tam : ngày 
20 tháng 01 nãm 2017, dang k ti SO KE hoch và dAu tu Tinh Quãng Ninh vOi t6ng s6 

v6n diu l: 268.467.730.000 dng. 

• Niêm yt: 

Ngày 21 tháng 11 närn 2008 c phiu cüa Cong ty di.rc niêm yt trên Trung tarn giao 

djch chtrng khoán Ha NOi  vOi ma chrng khoán: TCS. 

2. Ngành nghê và dja bàn kinh doaiih: 

a. Ngành ngh kinh doanh: 

* Khai thác và thu gorn than crng; 

* Van tãi hang hoá bAng duOng bO; 

* Thoát nuOc và xCr 1 nuOc thai; 

* San xuAt các cAu kiên kim loai; 

* SCra chüa may moe, thit bj; 

* Kinh doanh các ngành ngh khác phi h?p  vOi quy djnh cila pháp lut. 

b. Dja bàn kinh doanh: CAm Phã, Quãng Ninh 

3. Mo hinh quãn trj, t chrc kinh doanh và b may quãn L' 

a. Ca cAu t chrc ccia Cong ty 

+ Hi dng quàn trj gm 05 thành viên. 

+ Ban Kim soát gm 03 thành viên. 

+ Ban Giám d& diu hành: 06. Trong dO, 01 Giám d6c cOng ty diu hành chung, 01 PhO 
Giám d6c phi,i trách san xuAt, 01 Phó Giám d& ph trách An toàn, 01 PhO Giám d& 
ph trách Ca din - vn tãi, 01 Phó Giárn dc ph,i trách K thut, 01 K toán truOng. 

+ Các Cong tri.rOng, phân xuOng, phOng ban: 

b. Các phong ban Cong ty: 

1- Van phOng 8- PhOng K5' thut Vn tãi 

2- PhOng T chCrc Lao dng 9- PhOng K5 thut An toàn 

3- PhOng Thanh tra — Bào v 10- PhOng Dâu tu MOi truOng 
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11- K51 thut khai thác 

12- Phàng Trc dja Dja chAt 

13- Phông KCS 

14- Phông Diêu khin san xuát 

4- Phèng K hoach 

5- Phông Vt Tu 

6- Phông KE toán thing kê 

7- Phông Ca din 

c. Các cong trtthng, Phân xuâng: 

i- Cong truâng Khai thác 1 

2- COng trung Khai ihác 2 

3- Cong trrng sang 1uyn tiêu thy 

4- Cong tnrng Khoan 

5- Cong tnthng Ca khI cu dtrng 

6- Phân xu&ng Tram mng 

7- Phân xrâng sCra chUa Otô 

8- Phân xtrmg Ccv din 

9- Phân xtrvng Dyi s6ng 

10- Phân xu&ng 4n tãi I 

11- Phân xithng 4n tãi 3 

12- Phân xnvng vn tãi 4 

13- Phân xuàng vn tãi 5 

14- Phãn xtthng 4n tãi 7 

15- Phân xiràng vn tãi 9 

4. Dnh hirong phát trin 

a. Các myc tiêu chü yu cüa COng ty: 

Xây drng Cong ty có ccv cAu hçvp 1' han, tang src cnh tranh, ma rng quan h, hçrp tác 

da phuang nhäm phát triEn SXKD, nâng cao t suAt lqi nhun trên vn s& htu... 

Tang cu?mg quãn trj cOng ty minh bach,  cong khai theo huông cOng ngh hóa, chi dao, 
giám sat bO may diu hãnh thirc hin hiu qua, quãn 1 chat chë các chi tiéu k5 thut, 
cOng ngh, giâm giá thành san phm, tang nang suAt thit bj, nang suAt lao dng 

Nang cao chAt lucvng than, tang cu?vng tiêu thy than thuang phAm chAt hrcvng cao; DAu 
tu thit bj có cOng suAt iOn, cong trInh that  sii cAn thi& phyc vy san xuAt kinh doanh 
cüa cong dt hiu qua cao nhAt, dam bão san xuAt kinh doanh, phát trin cong ty bn 
vftng. 

Quân trj t& giá trj c& 101 cüa Cong ty, san xuAt kinh doanh an toàn, có igi nhun cao, 

dam bão quyn Içvi chInh dáng cüa các nhà dAu tu. c dông cüa cOng ty. 

Chia sé và bão v quyn lçvi hçvp pháp cüa cãc c6 dông, dng th&i quan tam sãu sAc dn 
thu nhp, quyn lçri và diu kin lam vic cüa nguYi lao dng 

b. Chin hrçcc phát trin trung và dài han: 

Là mO khai thác than l thin hin dai,  than thin vOl môi tru&ig vOi thit bj cOng ngh 
khai thác, ch bin và tiêu thy than tiên tin, dam bão các tiêu chuAn mOi truang, cal 

thin diu kin lao dng cho cOng nhân 4n hành, dam bào an toàn cho tAt cã các cOng 

doan trong day chuyn san xuAt, nâng cao nAng suAt lao dông, giãm chi phi san xuAt. 

Dat cong suAt khai thác tir 3.500.000 tAn! näm trO len, khai thác dn dO sau -350m so vOl 
müc thuS' chuAn, dam bâo chAt krqng than 6n djnh, tn thu t61 da tài nguyen so vOl 
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phuing pháp khai thác him 16, dáp 6'ng nhu dlu tiêu thi trong ni.râc và xut khu theo 

chi dao  cüa TKV. 

Xây dirng van hoá doanh nghip: VAn hoá cong ty than Cao Scm vâi dOi  ngU CBCNVC 
có dü trInh d k5 thut, lam chü duçc thit bj cong ngh khai thác, Co tác phong cong 

nghip, Co tu chit dao  dtc tót, gn bO vâi cong ty trong su& qua trInh phát trin, cüng 

nhau xây drng cong ty ngày cãng 6n cljnh và phát trin. 

San xut kinh doanh cüa Cong ty luOn dat  hiu qua, cai thin di s6ng 4t chat, tinh 

thAn cho CNVC và dam báo lâi c nrc cho các c dOng, thu hut dAu tu cüa các c dong 

vào Cong ty. 

Xây drng m& quan h vâi các dcin vi trong v1ng, trong ngânh, trong nuâc và trên th 

giâi d nm bt kp thii nhng thành tVu  khoa h9c ap ding trong ngành mO, nhUng 

thông tin v thj tru&ng, san phAm và các thông tin lien quan dn chin hrçic phát trin 

cüa COng ty d diu chinh kjp thii. 

5. Các rüi ro 

VI là mO l thiên nên cong ty chju nhiu rUi do do mua bäo, lü, ãnh hung cüa cu tao 

dja chAt dtrt gAy gay titt 1n, ãnh htrâng trijc tip dn SXKD cüa cong ty. 

II. TINH HiNH HOAT DQNG TRONG NAM 

1. Tinh hInh hoit dng san xuAt kinh doanh 

a. Cong tác san xuât kinh doanh: 

U CH1 lIEU DVT KE HOICH THI,IC H1N SS (%) 

1 BcxicdAtdá rn 35.700.000 37,800.000 106 

2 ThansanxuAttngs ttn 3.850.000 4.070.000 106 

3 Thantiêuthi tAn 3.760.000 4.000.000 106 

4 Doanhthu T'dng 5.381 6.005 112 

5 Li nhun tri.ràc thud T$' dng 41 107 248 

b. Co cAu, chat hrçrng lao dng. 

TInh dn ngày 3 1/12/2019 t6ng s6 lao dng hin Co cüa Cong ty là 2.451 nguii trong do 

ntt 591 ngithi chim 24,11%. 

TrInh dO chuyên môn: 

- Thac s: 03 ngi.r?ii chim 0,1224% 

- Dai hQc: 533 ng.ri chim 2 1,7462% 

- Cao dAng: 34 ngtrO'i chirn 1,3872% 
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- Trung cp: 59 ngui chim 2,4072% 

- Cong nhân k5' thut: 1.638 ngu&i chim 66,31% 

- Lao dng ph thông: 184 ng.rii chim 7,49%. 

Thuc hin cci cu lao dng nãm 2019: 

Dién giãi Thrc hin näm 2018 Thijc hin näm 2019 

Nguii T' tr9ng % Ngithi T' tr9ng % 

Lao dngtngs6 2.486 100 2.451 100 

-Lao dngcongngh 1.209 48,63 1235 50,39 

- Phuc vi phii trçi 1.020 4 1,03 960 39,16 

- Gián tip 249 10,02 249 10,16 

- Ngir?ii quãn 1 08 0,32 07 0.29 

Trong näm 2019 lao dng Cong ty giãm tuyt d6i là 35 ngtthi (lao dng tang 61 
ngtr?ii, lao dng giàm 96 nguii). Lao dng cong ngh tang tuyt aM 26 ngu&i; lao dông 
Phic vi phi,i trçi giãm 60 ngithi; Nguii quãn l giãm 01 ngi.r?ii. 

2. T ch(rc và nhmn sir 
* Giám d6c Phm Thành BOng (tl'r ngày 25/10/2016 dn nay) 

1. Giài tInh: Nam. So CMTND:100983012. Ngày cAp:16/3/2015. Nai cp:CAQN 

2. Ngày tháng nAm sinh: 01/ 06/ 1961 

3. Quc tjch: Vit Nam 

4. Dan tc: Kinh 

5. Dja chi thuing trü: S6 6, t 2, Khu I, CAm Thành, CAm Phã, Quãng Ninh 

6. S6dinthoi liênlc: 0913251765. 

7. TrinhdOvanhoá: 12/12 

8. TrInh do chuyên mOn: K Six Khai thác MO 

9. Chrc vl,i dang nm giu ti t6 ch(rc khác: khong 
* Phó Giám doe Mai Huy Giáp 

1. Giâi tinh: Nam. S CMTND:100925052.Ngày cAp: 03/ 10/ 2003 .Nci cIp: CAQN 

2. Ngay tháng näm sinh: 15/ 8/1966 

3. Qu6c tjch: Vit Nam 

4.Dântc: Kinh 

5. Dja chi thuing tth: T6 46- CAm Dong - CAm Phá - Quãng Ninh 

6. S6 din thoi lien lac: 0904655899 

7. TrInh d van hoã: 12/ 12 
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8. TrInh d chuyên mon : K sl.r Cc din; 

9. Chtrc vu dang nm giCr ti t chrc khác: khong 

* Phé giám d6c Nguyn Van Sinh 

1. Giài tInh: Nam. s6 CMND: 101027907. Ngày cAp: 04/5/2006 . Ni cAp: Q.Ninh 

2. Ngay thang nAm sinh: 28/ 02/1966 

3. Quc tjch: Vit Nam 

4.Dântc: Kinh 

5. Dja chi thuing trti: To 115 - CAm Sn - CAm Phã - Quâng Ninh 

6. S din thoi lien 1c t?i  c quan: 033 864 490 

7. Trinh do van hoá: 10/10 

8. TrInh dO chuyên môn: K su Khai thác 

9. Chrc vu dang nAm giü tai  M chcrc khác: Không 

* Phô Giám dóc Pham Qu6c Vit 

1. Giài tinh: Nam. S6 CMND: 100611852. Ngày cAp:27/02/1997. Nc,i cAp: Q.  Ninh 

2. Ngay tháng nAm sinh: 

3. Qu6c tjch: Vit Nam 

4. Dan tOe: Kinh 

5. Dja chi thixing trü: 

6. S din thoai lien lac:  0913479898 

7. TrInh dO van hoá: 10/10 

8. TrInh dO chuyên mOn: K str Khai thác mô 

9. Ch(xc vi dang nAm giU tai  t6 chCrc khác: không 

* Kê toán trLrong TrAn Tuân Anh 

1. Giài tInh: Nam. S CMTND:0 11 594766.Ngày cAp: 27/7/2007.Nth cAp: Ha NOi 

2. Ngay tháng näm sinh: 24/02/1972 

3. Qu6c tjeh: Vit Nam 

4. Dan toe: Kinh 

5. Dja chi thuing trü: 2023,R1B, Chung Cu Royalcity, 71 Nguyn Trãi, Ha NOi 

6. S diên thoai lien lac: 0932466688 

7. TrInh dO vAn hoá: 10/10 

8. TrInh dO chuyên mOn: Dai  hoc K toân Tài chInh 

9. Chtrc vi dang nm gitt tai  t ch(ic khác: không 

3. Cong tác dan tu, tlnh IiIiiIi thti'c hin các dy in 

COng ty 1p, thAm dlnh,  phê duyt các dr an theo quy djnh cUa nhà nuàc ban hành. 
Không có dr an chm tin dO,  diu chinh trong k' hoc vi phm v quán l chAt 
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• hrcmg,thAt thoát. lang phi. Giá trj khi krng dA thirc hin Mu t.r näm 2019: 123 534 

triu dong 

4.Tmnh hinh tãi chInh 

a. Tinh hinh tài chInh 

Chi tiêu Näm 2019 Nãrn 2018 % tang giãm 

Tóng giá trj tài san 1.849.724.225.223 2.293.268.830.275 - 11 

Doanh thu thun 6.194.658.437.707 4.702.159.944.979 + 24 

Lcii nhun tr hoat dng KD 101.932.147.392 80.453.714.267 + 21 

Lorinhuãnkhác 6.017.807.129 9.668.092.556 -61 

Lcyi nhuân tnràc thu 107.949.954.52 1 90.121.806.823 + 17 

Lçi nhun sauthu 84.892.991.607 70.565.504.106 + 17 

b. Các chi tiêu tài chInh chü yu 

Chi tiêu Nàm 2019 Näm 2018 Ghi ch 

1. Khã nAng thanh toán 

- H s thanh toán ngn han 0,64 0,62 
- H s6 thanh toãn nhanh 0,40 0,41 

2. CocAuv6n 

- H s Nçi/ T6ng tài san 0,81 0,85 

- H s Nç / vn chCi sâ huu 4,23 5,68 

3. Näng lirc hot dng 
- Vông quay hang thn kho 21,22 14,68 

- Doanh thu thuAn /Tng tài san 3,35 2,05 

4. Khã näng sinh Ru 
- H S6 Lçui nhun sau thu/ 0,014 0,015 

Doanh thu thuân 

- H s6 Lçui nhun sau thu/ V6n 
chü si hthi 

0,24 0,21 

- He s6 Lçui nhun sau thu/ T6ng 
tài san 

0,05 0.03 

- H s6 Lçi nhun tr hotdng 
kinh doanh/ Doanh thu thuãn. 0016 0017 

5. Corcu c6 dông,thay dôi v611 Mu tucüa chü s&hfru 

a. Co phân 
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8.027. 168 

17.450.947 

25.478.115 

114.269 

1.254.389 

1.368.658 

Cl) phiu. 

Co phiu. 

Co phiu. 

CO phiu. 

CO phiu. 

cl)phiu 

• V6n diu I cüa Cong ty duçic chia 

10.000 VND/cl) phân. 

b. C cu Cl) dông 

Cl) dong Ca nhân trong nuâc sâ hüu: 

Cl) dông tl) chác trong rn.ràc so hCru: 

Cong Cl) dong trong n,.rOc sO h&u: 

Cl) dông cá nhân nuOc ngoài sO hthi: 

Cl) dông tl) chirc nuOc ngoài sO huu: 

Cong dl) dong ntrOc ngoài sO hUu: 

thãnh 26.846.773 cô phãri vOi rnnh giá là 

Co dOng nhA nirOc: Tap doãn Cong nghip Than - Khoing san Vit Narn sO hcru: 
17.450.403 cO phiu. 

TInh hinh thay dl)i vl)n chü sO hUu: Giü nguyen 268.467.730.000 dl)ng. 

c. Giao djch dl) phiu quy: KhOng 

d. Các chirng khoán khác: Không 

6. Báo cáo tác dng lien quaii dn môi tr*rông và xä hi 

a. Cong tác chi do, quán trit trin khai, hInh thcrc tuyên truyn, 4n dng can b, 
CNVC, LD thrc hin pháp lust  bão v môi truOng trong qua trmnh san xuAt kinh doanh: 

- Cong ty dA ban hãnh Quy& djnh sl) 4412/QD-TCS-DM ngày 01/8/2017 cCia Cong ty 
dl) ph.n than Cao San v vic ban hành Quy djnh v cong tad quãn l và bão v môi 

trirOng trong ni bO Cong ty dl) phAn than Cao San-Vinacomin. 

- Cong tác tuyên truyn, 4n dng can b, CNVC, LD thc hin pháp lut bão v môi 
trung trong qua trInh san xut kinh doanh thrc Cong ty tl) chrc vào nhüng dip huOng 
(mg cad ngày l v mOi trithng nhu Ngày Môi truOng Th GiOi, Tun l nirOc sach  và v 
sinh môi tri.r&ng và HtxOng (mg Chin djch lam cho Th GiOi sach  han... Cong ty tl) chCrc 
treo bAng zôn, ap phIch ti các don vj san xuAt vã cad ncii tp trung dOng CBCNV-Lf) 
nhâm tuyên truyn, nâng cao v th(mc bão v môi truOng tOi CBCNV-LF) trong toàn 
Cong ty và nhân dan trong khu vrc. 

b. Vic trin khai thrc hin Nghj quyt chuyên dè cüa Tinh (my vi" BAo v và nâng cao 
chit lucing môi truOng tir nhiên" và chü d cOng tAc nAm 2019 là nâng cao cMt h.rcng 
djch vii cUa don VI: 

Thrc hiên chü dE cong tác nAm 2019 v "Nâng cao chit krcing và hiu quA djch vi" trên 
dja bàn tinh QuAng Ninh theo k hoch sl) 15/KH-UBND ngày 11/01/2019 cüa UBND 
Tinh QuAng Ninh và Nghj quy& sl) 1 194-NQIDU ngAy 02/5/20 18 cüa DAng BO Than 

Cao San, Cong ty dA 1p k hoach bAo v mOi tnring nAm 2019 trInh Ip doàn TKV 
thông qua và tl) chCrc trin khai thirc hin, trong 6 tháng du nAm 2019 COng ty dA trin 
khai thrc hin cOng tAc bAo v mOi truOng nhu: 
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- T6 chic thi cOng lap dat h th6ng cp ni.ràc dp bi khu vrc bài thai Bang Nâu: Cong 

trinh dang thi công, nghim thu dtxa vao sir ding trong tháng 4 nAm 2019. 

- DAu tu thiEt bj phun swing dp bi khu vlgrc bAi thai Bang Náu- COng ty c phAn than 
Cao Sqn-Vinacomin (04 may), hoàn thành trong tháng 12 nAm 2019. 

- T6 ch(rc tang cix?Yng cOng tác ttrài rurâc, phun swing dp biii; 

- Trng b sung cay xanh khu vrc mt bang cong nghip, dcc cãc tuyEn &rrng lien lac 
chInh và mOt  s khu vrc dâ t?m  ngimg khai thác, d thai tao  mOi tnthng lam vic phong 

quang thoáng mat. 

- Cong ty triên khai thi cOng nao  vet, câi tao  các cOng trInh mirong rAnh thoát ni.ràc, các 

cong trInh phông ch6ng mua bâo d dam bão nang Iirc thoát nuàc mt cho bãi thai va 
cac khu vi,rc khai tru.Yng khai thác và sCra chUa, nâng cap các cong trinh bâo v môi 

trlxTng. 

- Thuxng xuyen kim tra don d6c, tuyên truyn, vn dng can b, CNVC-LD thtrc hin 
nghiêm tCic các quy djnh cüa Nba nuâc trong linh vc bão v môi tru1ng, COng tác 
tuyên truyn &rçlc Cong ty t churc vào nhüng dip h.rng Crng các ngãy l v môi truäng 
nhii: (H.rórng áng Gix trái dAt, TuAn l nuóc sach  v sinh mOi trithng, Thang hành dng 
v mOi truYng, Ngày mOi tnring ThE giài, huing Cmg chiEn djch lam cho ThE giâi sach 
hon...) Cong ty M chCrc tuyên ra quAn thirc hin cong tác v sinh môi truYng, truyEn bang 

nhiu hInh thCrc trrc quan nhu: Treo bang zôn, áp phich tai  các don vj san xuAt và các 

noi tp trung dOng CBCNV-LD nham tuyên truyn, nâng cao yE thirc bão v mOi 
tnring tài CBCNV-LD trong toàn Cong ty vã nhân dan trong khu virc. 

c. Vic thrc hin cac bin pháp xcr l, giãm thiêu 0 nhim mOi trithng không khI, ni.rOc 
thai, chat thai rn, chAt thai nguy hai  theo quy djnh. 

Cong ty triEn khai thrc hin t& cong tác Báo v MOi tnr&ng trong Cong ty dáp rng yêu 
can san xuAt, nhüng cong vic da thirc hin duqc trong nAm 2019, ci1 thE nhu sau. 

- Cong tác trng cay: i chcrc trng duc 49.044 cay xanh các loai và 405m2 cay ia màu 
trên khoáng 8 ha xung quanh các Cong trung, Phân xung vã phü xanh bâi thai.. .góp 
ph.n tao  khOng gian xanh mat, cal thin môi trung lam vic cho nguäi lao dng, giãm 
nguy Co phat tan bi, giãm thiEu nâng nóng và tiEng n phát tan. 

- Các hoat dng phong trao, tuyên truyEn:T chirc hrông (mg Ngày Môi truOrng ThE 
Giâi, TuAn l nuàc sach  và v sinh môi truYng và Hiràng (mg ChiEn dch lam cho ThE 
Giài sach  hon nArn 2019, COng ty da t ch(mc treo bang zOn, áp phIch tai  các don vj san 
xuAt va các noi tp trung dOng CBCNV-LD nhm tuyên truyEn, nâng cao yE th(mc bão 
v mOi truYng vâi thng s 134 áp phIch, 22 bang zôn, t ch(rc nao  vet các h th6ng 
mi.rong, rAnh thoát nuàc, thu gom rae thai tai  các nha An tp thE các cong tnthng phân 
xuông, khu virc van phông diEu hành san xuAt nhà x.rcng và ncii lam vic. Xcr 1 hUt bE 
ph& nhã DHSX 3 tAng vã nhà An vài tng kh6i ltrqng 50m3. 
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- Giám sat chAt 1trcng mOi trung: Thjc hin iii dung trong cam kt BVMT theo báo 
cáo dánh giá tác dng môi tnrng cüa Cong ty dà thrçic BO Tài nguyen và MOi trung 
phê duyt, Cong ty dâ chü dng hp dng vài Cong ty CP Tin hQc, Cong ngh, Môi 
tnxng - Vinacomin d thrc hin quan trAc dnh k' hang qu vâi các thông s6 giám sat: 
mOi tru1ng dAt, môi tnr?mg nthc mt, rnthc thai, rnthc sinh hoat, môi trll&ng không khI, 
tiEng n, d rung, diu kiin vi khI hâu, dO biii, qua do &ra ra giâi pháp nhm ngàn chn, 
x& 1 kjp thi các vAn d phát sinh gay ô nhim môi tnthng ngay tir ngun phát sinh. 
Cong ty dä thijc hin quan trAc môi tnthng 1 qu/1An dy dU theo yeu cAu nêu trong báo 
cáo dánh giá tác dng mOi trir&ng. 

- Cong tác thu gom, quán 1 chAt thai thông thu0ng: Trang bj cho các dn vi phát sinh 
chAt thai rAn sinh hoat thông tht.rng nhüng vt diving thu gom hru gi nhi.r: thüng dimg 
rae, xe gom rác 3 bánh.. .dng thai Cong ty dA hçip dng vâi Cong ty C phAn Môi 
truang Do thj CAm Phá thrc hin thu gom và xcr l rae thai sinh hot thông thung djnh 
kS' 3 lAn/tuAn, d,i vài nhà an Van phOng Cong ty thirc hin thu gom tAt cã các ngày trong 
tuAn. Tng kh61 krqng rác thai sinh hoat thông thu?ng duqc thu gom và xcr I 9 tháng 
näm 2019 Ia: 510.400kg. 

- Cong tác thu gom, quãn 1 chAt thai rAn cong nghip: DAt dá trong qua trInh khai thác 
duqc cOng ty 4n chuyn v bAi thai Bang Náu (Phixang Mong Dung - TP CAm Phà) 
theo quy hoch và thit k duc các cAp có thAm quyn phê duyt; dam bão an toàn theo 
trInh t%r và quy phm k thut an toàn trong khai thác mO 10 thiên. 

- Cong tác thu gom, quãn 1 chAt thai nguy hai:  Các loai chAt thai nguy hai  phát sinh 
trong qua trInh san xuAt (dAu thai, vô phi, giê lau, bInh Ac quy...) du duc Cong ty t 
chirc thu gom trit d và liru giCt tam  th&i  tai  các kho, b chcra truc khi chuyn giao cho 
Cong ty TNHH MTV MOi tri.r&ng - TKV, dam báo an toàn không bi rô ri phát tan ra môi 
tru&ng, ngan ngira sir ãnh hr&ng cüa CTNH tâi sCrc khoê cüa nguai lao dOng. 

- Cong tác xcr 1 ntrâc thai mO: Toàn bO hrqng nuàc thai cüa COng ty bao gm nuàc bm 
tr moong khai thác, nuàc v sinh cOng nghip du dxqc thu gom qua các h thng 
muang dn v tram x& 1 tp trung do Cong ty TNHH MTV Môi tru&ng - TKV quãn 1. 
T6ng krqng rnrâc thai dã qua xtr 1 9 tháng nAm 2019 là: 2.220.726 m3. 

- Cong tác xcr l biii:Biii phát sinh chü yu do hoat dng cüa các thi& bj trong qua trInh 
khai thác nhis: sang tuyn. ch bin than, khoan n mIn, xüc b&. 4n chuyn và thai dá. 
D han  ch tác hai  do biii gay ra Cong ty d trin khai thirc hin các giài pháp sau: Ttrâi 
nuâc thtthng xuyCn các tuyn duang lien lac,  4n chuyn trong khai truang mO. 

- Tin hânh dp bii tnrc tip tai may khoan bAng phung pháp khoan uàt, dp bi các 
khu vijc sang tuyn và ch bin than bAng các h thông phun swng t!.r dng tai  cac khu 
virc Sang 1, 2, 3, h thong nghin và Máng ga. 

- Thrc hin chAt tãi cho các thit bj vn chuyn than, dAt theo dung s d chAt tai, tin 
hành phU bat  cho các xe 4n chuyn than dn cáng Khe Day MOng Duang. 
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• d. Thrc hin các cong trInh bão v, phOng ngüa sr c6 mOi tnrmg: 

Cong ty dâ chU dng 1mg phó vài bin dM khI hu, phong chng mua bAo và khc ph!1ic 

hu qua sau m.ra lü; chi dao  trin khai các dir an, cong trinh mOi tnx&ng theo chi dao  cOa 

dja phucmg và Tap doàn TKV; xây dung mài, gia c h th6ng ttrYng bao, dp chin, phun 
ntrâc dp buui, xlr 1 chit thai cong nghip...; thu gom, quãn l chAt thai nguy hal  dam 

bão theo dung quy djnh cüa pháp 1ut; trng cay xanh tao  cành quan mOi trung xanh 

sch dep. Trong nãm 2019, Cong ty dA tp trung thirc hin các cong trInh v môi trung 

dat giá trj: 26.240/26.195 triu dng dat  100,2% k hoch TKV giao. 

7. ChInh sách lien quan dn ngirôi lao dng 

Can eli k hoach san luqng, nhim vi duqc giao trong nãm, Cong ty chü dng xay durng 

k hoach lao dng cn cho các ngành ngh d dáp 1mg durçc yêu cAu san xuAt. Cong ty 
d xay durng các quy ch& quy djnh v cOng tác quán l lao dng, tin lu.wng và thu nhp 
duqc ph bin dn toàn th CBCNV trong Hi nghj ngu&i lao dng cAp Co sâ d 

CBCNV tham gia y kin xây dirng. 

a. V b trI vic lam cho ngu1i lao dng. 

Näm 2019, Cong ty d trin khai nhiEu giãi pháp dng b , b6 trI diu hành san xuAt hçrp 

i, can dji k hoach giao khoán cho các b phn d phân chia cong vic nhm dam bão 
vic lam cho cac khau, yeu cu quãn dc các cOng tri.rmg, phân xu.râng chü dng can di 
cOng vic trong don vj, nhng tháng diu kin thai tit khong thun ic,1  don vj chIt dng 
cho cOng nhân däng k nghi phép theo ch d d giám chi phi. V co ban, vic lam 6n 

djnh, ngui lao dng có thu nhp cao, yen tam lam vic tai  Cong ty. 

b. V thu nhp cIta ngi.rôi lao dng 

TT Chi tiêu DVT Ml 2019 TH 2019 So sänh Ghi chIt 

1 Qu5i TL 'I'r.d 

-Theongun ,, 291.661 329.857 113,10 

-Thrcchi ,, 291.661 329.857 113,10 

2 Lao dng BQ Ng.ri 2.815 2.462 87,46 

3 Thu nhâp BQ D/ng-th 

-Theonguôn ,. 8.633.000 11.165.000 129,33 

-Thucchi ,. 8.633.000 11.165.000 129,33 

V thu nhp bjnh quân thrc chi cho nguäi lao dng näm 2019, dr kin dat  binh quân 
11,165 triu dng/ngixäi/tháng bang 129,33% so vài k hoach, bang 114,71% so näm 
2018 (näm 2018 BQ: 9,733 triu dngIngtr&i/thang). 

c. Các ch dO chInh sách d6i vài nguYi lao dng. 
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Các ch d v an Ca, bi dung dOc hal duqc Cong ty thrc hin dung theo các quy djnh 
huâng dn cüa nhà nthc, Tp doàn va duçc quy dinh ci1i th trong quy ch& quy djnh 
quãn l cüa Cong ty d ban hành. 

Ngoài ra Cong ty con thung xuyên thäm höi dng viên giUp d nhng gia dinh cOng 
nhân CO hoãn cãnh khó khän, các gia dInh cong nhân gp tal nan  lao  dOng  vào dip l t&, 
üng h các qu5 tCi thin trên dia bàn tinh Quãng Ninh... 

III. BAO CÁO VA DANH CIA CUA BAN ClAM DOC 

1. Dánh gia kt qua hoat dng san xut kinh doanh 

NAm 2019, Ban diu h'inh dA t chrc và chi dao  thirc hin hoat dng SXKD ding vài 
chIrc nAng, nhim vi,I, quyn han,  tuân thu dung pháp lut Nhà nuâc va các quy djnh tai 
Diu l hot dng cüa Cong ty, Nghj quyt cUa Dai hOi dng c dông . Ban giánl dc dà 
cO nhiu giãi pháp k thut, quy djnh quãn l hthi hiu giám chi phi san xut, tAng chit 
h.rçmg san phm nén dA san xuAt kinh doanh an toàn, hoàn thành k hoach san xuAt kinh 
doanh nAm 2019, dam bão lçii nhun và thu nhp cho ngutYi Lao dng cao han nAm 2018. 

2. Nhfrng cãi tin v co cu t chIrc, chInh sách quãn Iy 

a. Cong tác quãn 1 k thut, diu hành san xuAt 

Cong tác quãn l k thut: DA Co nhiu giâi pháp n6i bit,  dt phá nhu diu hành các chi 
tiêu cong ngh barn sat k hoach, tang quy mô bAi n, tang chit krçng n mm cap dü dAt 
dá cho b& XÜC vn chuyn, chi dao ha moong TTCS lAy than dat  tin d theo yeu cAu d 
ra. Däc bit là xcic, ma thOng, k& ni nhanh tuyn dix&ng DOng - Tây, Tr bAc Cao San 
giAn mt d xe, giâm cung d dA tAng duqc nAng suAt thi& bj, giãm dáng k chi phi cho 
khâu vn tãi. Ph6i hcvp t6t vâi Cong ty than Dèo Nai d thrc hin do trên 3,7 triu m3 tai 
bAi thai Nam Khe Tam theo phi.rang an 3 rnO, giAn mt d xe d6 BAi thai Bang Nâu, 
giãrn cung dO,  tang nAng suAt thit bj và hiu qua san xuAt. Chi dao quy& lit cong tác 
nAng cao chAt h.rcng &thng dat  yeu cAu d ra da cãi thin rO rt nang suAt thit bj. 

Cong tác ch bin, pha trOn  than dixçrc trin khai linh hoat theo nhu cAu tiêu thi cüa Tp 
doàn, thirc hin phArn cAp than t& han so vai k hoach, dat  mi,ic tiêu diu hành tang 
doanh thu. Quãn l' t' l am dAt dá dat  milc tiêu d ra (TH - 1,9%). Cong tác phOng 
chng mtra bAo &rc trin khai dung tin dO. 

Cong tác diu hành san xuAt: Tip tiic duqc d6i mài, khoa h9c, linh hoat dA khâng djnh 
&rçic vai trO trung tam trong vic trin khai kE hoach san xuAt. Các giãi pháp mài trong 
diu hành ducc ap dung dA tang thai gian hoat dng hu Ich cüa thit bj phát huy hiu 
qua rAt rO net. Cong tác phói hqp giüa K thut và diu hành dA duc nâng len mOt  buàc 
dtrçxc khâng dinh bang kt qua thirc hin san krqng hang k' barn sat k hoch cOng ty 
giao. Chi dao  ph61 hqp t& vOi nhà thAu Tan Phü Xuân dat  20,2 triu m3 vuçxt cong suAt 
thit k. T6ng giám dc Tp doàn dA t chtrc hOi  tháo chuyên ds d khAng dinh hiêu qua 
và nhân rOng. 
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b. COng tác quãn trj chi phi 

D6i mâi cong tác k hoach, quãn trj chi phi d phát huy hiu qua ti'r nAm 2018 và dat  kt 
qua ngoài mong di trong näm 2019 dâ khng djnh chü tnrang tang cung tInh chü 
dng, tr chü cho các dan vj. giao k hoach gn vOl clii 1h1 ngay tcr tháng 12 nãm 2019, 
khoán gçn, khoán t6i da, thtrOng phat rö rang, khuyn khIch tit kim là chü trixang dUng 
dn cUa Cong ty và phát huy hiu qUa rAt rO ret.  Tr länh dao  các dan vj dn ngtri lao 
dng dà hiu rö vai trà, tAm quan trQng cUa cOng tác quãn tn chi phi Cong ty là san xuât 
phãi gAn 1in vOl hiu qua mOi nâng cao dirc tin hwng và ch dO cho ngui lao dng. 

Cong tác khoán nOi bO tip Wc duqc hoàn thin, n np, cong tác quãn l chi phi tai  các 
dan vj ca bàn dáp trng duqc yeu cAu. Các giâi pháp tang nang suAt, giàm t' l am dAt dá, 
tang giao ca khai tru&ng giãm huy dng phi, tang cu&ng ap dung cOng ngh trong giám 
sat diu hành thit bj... dA phát huy hiu qua nhiên lieu khâu 4n tãi giàm 1% so vOi 
djnh mrc k hoach, giá thành tiêu thi quy sach  giãm 1% so vOi k hoach TKV giao. Tuy 
nhiên giá thành các PXVT than dAt con cao, dc bit là chi phi 4t lieu. 

Kt qua th?c hin chi phi, giá thành theo k hoach Tp doàn giao: Diu hành chi phi linh 
hoat barn sat phucxng an cong ty dà xay dijng dam báo li nhun djnh mcrc và thu nhp, 
chi phi các khâu, các dan vj duçic kim soát chat ch hang ks', ki thi Co phixang an 
diu chinh chi phi phU hqp d thUc dAy san xuAt, tang nang suAt thit bj d mang lal  hiu 
qua r net. 

VOi các giãi pháp trQng tam trên, näm 2019 Cong ty tip tiic tit kim chi phi theo quy 
chE Tp doàn, cO ngu6n b sung tin 1uang cho ngu&i lao dOng. 

C. Cong tác an toàn - an ninh 

Cong tác an toàn: Di.rqc xác djnh là nhim vii dc bit quan tr9ng, cong ty tip tijc thijc 
hin các bin pháp: rà soát ban hành dAy dU các nOi  quy, quy djnh v cong tác an toàn, 
thirc hin k hoach "Tr chU an toàn", k hoach dánh giá rUi ro, huAn luyn dAy dU cho 
các di ttrcmg, tang cuing cong tác tuyên truyn, thring xuyên kirn tra khAc phic kjp 
th,i các tn tai,  xr 1 nghiêm các tnrng hçip vi phm. Trin khai dAy dU các nOi  dung 
theo chi dao  cUa Ip doàn v cong tác an toàn. Cong tác an toàn ca bàn dat  yêu cAu s6 
vi s,r c6 thit bj giâm 03 vi,i so vOi nàm 2018, tuy nhiên s viii tai nan  lao dng khOng 
giãm trong do cOn tim An mOt  s6 nguyen ca CO tInh chAt nghiêm trQng cAn phài chU 
dng cO bin pháp phOng ngra trong näm 2020. 

Cong tác an ninh: ca bàn in djnh, thirc hin nhiu bin pháp tang clrng kim tra ngan 
ngra phát hin xCr l nghiêm các hin tuçing tiêu circ trong san xuAt d cành báo kjp thOi 
cho cac dan vj chAn chinh. Duy trj t6t ca ch phói hqp vOi chInh quyn dja phuang, cac 
ca quan dan vj trén dja bàn ngan ngira và xcr l kjp thai các nguy ca tim An. TInh hInh 
bão v tài san tài nguyen ranh giOi mO ca bàn dtrqc g1U vng. 

d. Cong tác quán 12 thit bj, vt tr 
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Cong tác quán 1 thi& bj dtrqc dc bit quan tam trong do tap trung giãm thii gian scra 
chUa, tang cht ltrcmg sCra chta nên nên thii gian sCra chUa thixng xuyên dâ giãm, chAt 
hrcing sCra ch&a duqc nâng len mt bi.ràc nên thit bj sau sCra chQa hoat dng on djnh, 
nang suAt thi& bj dtrçic nâng len. Diu hành linh hoat gira süa chtra iOn và scra chüa 
thi.r?ing xuyen d dam bão thyi gian thi& bj lam san phm a mrc cao nhAt dáp rng 

nhim v,i san xuAt và san hrcmg kE hoach nOi  b tang. 

Tip tuc cO bin pháp xCr 1 kjp thai di vài các thit bj ht khAu hao hoat dông không n 

djnh, nAng suAt thAp, chi phi tang. Nang suAt thi& bj di.rqc nâng len rO rt so vài nAm 
2018, mt s chUng loai thit bj CAT 777, HD 785, 1OY, PC 1250 dâ dat  và vuçit djnh 

mrc Tp doân. 

Cong tác quãn 1 4t tx tip t11c duvc thng ci.rang, xay drng k hoach cung cAp, sCr diving 

4t ttr kjp thai cho san xuAt dam bão t l 4t ti.r tn kho giàm so vOi quy djnh cüa Tp 
doàn (3,2%! 5%). Cong tác mua sAm vt tu thirc hin dtng quy djnh hin hành. 

f. Cong tác K toán, du tu, mOi tru&ng 

COng tác k toán cO nhiu giãi pháp hiu qua dam bão cho can d61 tài chInh nm 2019 
và các näm sau. SCr dung có hiu qua các ngun v6n dam bào kjp thyi cho san xuAt. 
Cong tác thng kê san hrçvng, nghim thu nliiên lieu, theo dOi giá thành hang kS'  dáp (mg 
kjp th&i cho cong tác quân 1. 

Cong tác dAu t.r barn sat k hoach TKV và thirc hin dung quy djnh. Chü dng dAu thAu 
thuê ngoài bc xüc 4n chuyn dAt dá, khoan, ch bin than d trin khai sam nhAt, dAu 

tix 01 may khoan thUy hrc, 01 xe tuài duang, lAp dt vông ring, h thng djnh vj GPS, 
camera. . .dãm báo tin d phic vi kjp thi cho san xuAt phát huy hiu qua. Diu hãnh 

linh hoat thuê 18 xe 0 tO tr9ng tài 90-100 tAn dáp (mng san krcing TKV giao tang. 

Cong tác môi tnthng duçic quan tam. cong ty dà trin khai các cOng trInh mOi truang 

theo k hoach TKV giao dam bào tin d, tang cuang tuyên truyn, kiêm tra chAn chinh 
kp th&i các dan vi thi.rc hin chua dÀy dü quy djnh nên kt qua näm 2019, các dan vj 

trong cong ty ca bàn dA thirc hin t6t. Cong tác xCr l nuàc thai mO, trng cay xanh, phun 
suang, ti.rài nuâc dp biii dirçic thrc hin thuang xuyên giãm thiu t6i da ãnh huâng dn 
scrc khOe nguai lao dng và khu vixc xung quanh. 

g. Cong tác lao dng, tin luang, thi dua 

Cong tác quãn 1 lao dng tip tic duqc tang cu?mg d tang nang suAt, cãi thin thu nhp 
cho CBCNV. Cong ty chü dng can d& lao dng giUa các khâu, dan vj, b sung lao 

dng cho các khâu dc bit là khau khoan k cã k hqp dng cO th&i han  da dáp crng dü 
lao dng cho san xuAt và thAp han lao dng theo k hoach TKV can d61. 

Cong tác tin hwng duçic diu chinh hcip 1 theo diu kin san xuAt dà thüc dAy ngixai 

lao dng tich circ san xuAt giành nang suAt cao, thu nhp cao. Ap diing thI dim thirc 
hin trã lirang cho lao dng quãn l bang cong c KPIs dánh giá hiu qua cong vic là 
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tin d ap diving cho nãm 2020. Dr kin näm 2019 tin hring bInh quân dat trén 11 triu 
dng/ngui/ tháng vtlçYt k hoach 1KV giao tang 13% so vâi näm 2018. 

Cong tác dào tao duçic trü tr9ng dc bit là di tucYng quãn 1 trrc tip san xut, bi 
dtrrng chuyên mon cho can b quàn 1, bi drO'ng ngh cho cong nhân k thut dáp irng 
dU lao dng cho san xuAt. 

COng the thi dua lao dng &rqc Cong ty dc bit quan tam ngay tfr dAu nAm dA mang iai 
hiu qua thit thijc gop phn hoàn thành nhim vii san xut kinh doanh. Cong tác chäm 
lo diii s6ng, diu kiin lam vic tip tiic duçcc duy trI thxäng xuyên, cOng ty dã dam bão 
dü vic lam, thu nhp cho nguñ lao dng. T chCrc cho CBCN di tham quan, nghi mat, 
h trçl the gia dInh TNLD, gia dInh dc bit khO khAn, h trçi sra chtia nhà a 

Phong trào van hOa vAn ngh, th dic th thao &rçYc duy trI thuang xuyên gop ph&n nAng 
cao diii s6ng tinh than cho ngu&i lao dng và dat k& qua t6t tai các giãi do TKV t chrc. 
COng tác quc phOng dja phuang. tt'r thin xà hi ...Cong ty thung xuyên quan tam và 
duçrc dja phtiang dánh giá ghi nhn. 

5. K hoch phât trin trong lai 

a. Dâu flx phát trin ngun nhân 1rc. 

b. D&u Ur dM mài cong ngh tin hQc, 4n chuyn dt da, than bang bang tài. 

e. D&u tti thAm do trtr h.rcing tài nguyen. 

d. DAu tu, lien k& khai thác ch bin khoáng san... 

iv. DANH GIA CUA HQI DONG QUAN TRj VE HOJT DQNG CUA CONG TY 

I. Oãnh giá cüa HDQT v các mt hot dng cüa cong ty 

NAm 2019, COng ty hoat dng hiu qua, dung pháp lut. Ban diu hãnh sang tao,  dam 
nghi, dam lam, dam chju trách nhim trong lânh dao  dA  tao  ra nhung buàc dt phá mài 
trong quan 1, diu hành dat  di.rqc nang suit lao dng, nang suit thit bj tang cao; tit 
kim chi phi; Thu nhp ngträi lao dng tang cao. Tii tu&ng can b, CNVC-LD dA 
chuyn bin rO rt theo chiu huàng tIch circ. Can bO dA th hin rO vai trO, trách nhim 
và chU dng thrc hin vaph6i hcvp thirc hin hiu qua nhim viii thrçic giao trong quàn 1), 
diu hành; COng nhân cIA nâng cao thCrc trách nhim, quãn l xc may t6t hyn, tn d!ing 
t61 da th?,i gian lam vic trong ca d nãng cao gia hoat dng lam ra san ph.m, nãng cao 
nang suAt thi& bj, nhiu xe dat  và vuqt djnh mrc 1KV và Cong ty giao. Nhng k& qua 
nêu trên cüa tp th CNVC-LD Cong ty cIA gOp phn quan tr9ng dua Cong ty vuqt qua 
khO khAn, thrc hin hoàn thành toàn din, virqt m(rc các chi tiêu k hoach SXKD nAm 
2018. Di ngü can b lAnh dao  t& Cong ty dn các cOng tnthng, phân xtrOng, phOng ban 
vài trInh dO chuyên mOn, kinh nghim quân 1', tam huy&, trách nhim, doàn kt cIA hoàn 
thành t6t mci nhim vi ducxc giao, tp hçip dtrçc dOi  ngü CNVC-LD cüng gân bó xay 
dirng Cong ty phát trin. 
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2. Dánh giá cüa HDQT v hot dng cüa ban giám dóc 

Ban diu hãnh cia t6 ch(xc và chi dao  thirc hin hoat dng SXKD dung vài chcrc näng, 
nhim vi, quyn han,  tuAn thU dUng pháp 1ut Nba rnric và các quy djnh tai  Diu 1 hot 
dng cUa Cong ty, Nghj quy& cUa Dai  hi dng c dong và các quy djnh cUa Tp doàn 
Cong nghip Than - khoáng san Vit Nam; San xut kinh doanh an toàn, Cong ty hoàn 
thãnh k hoach san xut kinh doanh nAm 2018, dam bão lçii nhun và thu nhp cho 
ngirii lao dng cao han nAm 2017. 

3. Các ké hoch vã dlnh  htióng cüa HDQT 

a. NAm 2020 , thj tru?mg tiêu than ducic dr báo Co nhiu thách thrc do kinh t tang 
trithng chm do djch bnh. Nhm dam bão lqi nhun cUa Cong ty, c tUc cho c dOng, 
tranh thU diu kiin  thun lçii, vuçt qua các thách thüc và phát trin, HDQT tp trung giái 
quyt cac vAn d sau: 

b. Chi dao  dAy nhanh tin trInh hp nhAt COng ty c phAn Than Cao San- Vinacomin vâi 
Cong ty c phAn Than Tây Nam Dá Mài-Vinacomin và xay drng Cong ty hqp nhAt có 
ca cAu hcip 1>" han, tang sirc canh  tranh, m& rng quan h, hcip tác cia phucing nhãrn phát 
trin SXKD, nâng cao t suAt lqi nhun trén vn s& hru... 

c. Tang cuäng quãn trj cong ty minh bach,  cong khai theo hi.ràng Cong ngh hóa, chi 
do, giám sat bO may diu hành thirc hin dUng, hiu qua nghj quyt cUa Dai  hi dng 
c dOng, HDQT, quãn 1 chit ch các chi tiêu k5 thut, cong ngh, giãm giá thành san 
phAm, tang nãng suAt thit bj, näng suAt lao dng; Ban hành các quy ch quãn trj, quãn 
l cOng ty phU hQp vâi lut djnh, quy djnh mài cUa Tp doân 1KV dam bão cho bO may 
hoat dng cUa cong ty linh hoat. 

d. Chi dao xay drng hoãn thành Bão cáo Nghiên ctru khã thi Dr an Cãi tao  m rng 
nâng cong suAt MO than Cao San và hoàn thin các thU tic pháp l, diu kin cAn thit 
khôi cOng Du an Cãi tao  m rng nang cOng suAt MO than Cao San trong qu IV näm 
2022 d dam báo duy trI san xuAt n djnh cUa COng ty. 

e. Quãn tn t6t giá trj c6t lOi cUa Cong ty, san xuAt kinh doanh an toàn, hoàn thành toàn 
din các chi tiêu k hoach san xuAt kinh doanh näm 2020, có lçii nhu.n cao, dam báo 
quyn lcii chInh dáng cUa các nba dAu Ur, c dOng cUa cOng ty. 

f. Chia sé và báo v quyn lçri hcrp pháp cUa các c dong, dng thyi quan tam sâu sAc dn 
thu nhp, quyn iqi và diu kin lam vic cUa nguôi lao dng trong Cong ty. 

V. QUAN TRJ CONG TY 

1. Hi dông quän trj 

a. Thành viên, ca cAu 

Hi dng quân trj cOng ty gm 05 u' viên: 

- Ong Phm Hng Tài, ChU tjch HDQT ( nghi htru tr 01/05/2019); 
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• - Ong Hoàng Minh Hiu, Chü tich  HDQT  ( tr 01/05/2019); 

- Ong Phm VAn Long, Uy viên thtr&ng trrc HDQT; 

- Ong Pham Thành Dông U' viên HDQT, kiêm Giám d6c diu hành 

- Ong Phm Hang Luang, U' viên HDQT; 

- Ong Trân Tun Anh, U' viên HDQT, kiêm K toán tnr&ng Cong ty Trong 5 thãnh viên 

HDQT cé 2 thành viên kiém nhim chcrc viii quãn 1 Cong ty Va 03 là thãnh viên HDQT 

không diu hành. Các Thành viên HDQT du &rçic phãn cong ph trách, theo dOi trng 

linh vrc quãn l, san xuAt kinh doanh cu th phü hçrp vài nAng lrc, kinh nghim cUa 

rriInh. 

ft Các tiu ban 

Các phOng ban trong cong ty &rqC giao nhim vv dng thai là các tiu ban giüp vic cho 

HDQT cOng ty dä tham mru, giüp HDQT chi do bO may diêu hành cüa thirc hin 

SXKD dUng pháp 1ut, scr ding lao dng hcip l, hiu qua. 

c. Hoat dng cUa HDQT 

Trong nAm 2019, HOi  dng quãn trj dà hop 65 phiên qua hInh thCrc hçp trirc tip và hp 
gián tip, ly kin bang vAn bàn, ban hành 65 nghj quy& và quyt dinh di kern chi d?o 

san xuAt kinh doanh, dAu hr. ban hành quy ché quãn l, tinh giàm lao dng, phát trin 
cOng ty. . .Hi Dng quân tn dà khn trwmg trin khai thijc hin nghj quyt Di hi dng 

c dOng thi.rang niên nAm 2019 và Di hOi  dng c dOng bAt thumg närn 2019 , chi do 

chat ch, dUng pháp lut, giám sat b may diu hành quãn l cOng ty trén các linh vrc 

SXKD mOt  cách rninh bach, cOng khai. 

Hi dng quàn trj Cong ty d phân cOng mi thành viên giám sat, chi dao bO may diu 
hành theo trng ITnh vrc phU hçip vâi chuyên mOn và duy trI ch d báo cáo hang ngày, 
hang thang, qu, nAm cUa Giám d6c vài HDQT v tInh hmnh SXKD, t6 chUc, djnh 
htràng phát in cong ty, cac vAn d phát sinh... 

Hang tháng, tuAn theo dinh ks', dt xuAt, ChU tjch, thành viên HDQT Cong ty tri,rc tip di 
kim tra khai tru&ng, các phân xuâng, cong tru&ng các phOng ban theo các nhirn vii 
&rcic giao. 

Thtr&ig truc HDQT thuing xuyên tham gia các cuOc hp djnh k, dot xuAt cUa Cong ty 
dE nm bAt tInh hInh, báo cáo HDQT v cOng tác diu hành SXKD, quãn trj cOng ty, 

quãn trj chi phI. tài san. lao dng. phân ph6i thu nhp...; Giám sat vic thrc hin nghj 

quyt, quyM djnh cUa HDQT, các quy ch cUa Cong ty; D xuAt nhüng bin pháp hüu 
hiêu kip thai giãi quyEt cac vAn d phát sinh, chAn chinh, rUt kinh nghim. 

d. Ban Kim soát 

Ba Nguyn Lan Chi, Trtr&ng ban 

Ba Nguyn Thj BIch Hãi, U' viên. 

Ong Nguyn Duy Tin, Uy vien. 
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VCONGTY 
COPHA6 

THAN CAqSc1 
VINACOMtN 

• Näm 2019, Ban kim soát tr kim dim dA hoàn thành nhim vii, trách nhim theo quy 
djnh cüa Diu 1 Cong ty; có di.rqc kt qua do ngoái sir n hrc cüa timg thânh viên Ban 
kim soát, cOn có sir nhit tInh h trq rt hiu qua cüa các c dOng, các thành viên 
HDQT, cac thành viên Ban giám dc diu hành, các phOng chüc näng quãn l cüa Cong 
ty. 

2. Thu nhIp cila cc üv viên HDQT, Ban Kiêm soát, ban diéu hãnh cong ty näm 

2019 

Li.rcing, thi.râng cUa Ban Giám dc: 2.480.085.948 dông 

Thu lao cüa 1-Ii Dng quán trj: 27 1.920.000 dông 

Thu nhp cUa Ban Kim soát: 96.000.000 dng 

- Giao djch c dong ni b: Khong 

- Hqp dng hoãc giao djch vài c dông ni b: không 

VI. BAO CÁO TA! CHINH 

Cong ty c phAn Than Cao San - Vinacomin d cong b báo cáo tài chInh näm 2019 sau 

kim toán trên H thng IDS cüa I)y ban Chirng khoán Nhà nuàc, CIMS cüa SO Giao 
djch Chng khoán Ha NOi  và dAng tái tai  Website cüa Cong ty: 
www.thancaoson.com.vn, ch9n mvc  quan he c dông, báo cáo tài chInh. 

Noi n/i?In: 
- U5' ban Chirng khoán nhã nuàc, 
- SO GDCKHà Ni, 
- Thành viên HDQT, BKS, 
- Lixu VP, VPHDQTM/ 

Phim Thank Dông 

Báo cáo thi.rmg niên nm 2019-TCS I 8 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18

		2020-03-30T14:36:53+0700




