Signature Not Verified
Được ký bởi NGUYỄN TRUNG THÀNH
Ngày ký: 07.04.2021 10:18

TIP DOAN CONG NGHIP
THAN - KHOANG SAN VIT NAM
CONG TV CP THAN CQC SAU-VINACOMIN

S& 1568 /BC - TCS

Phu luc 04-77 155/2015TT-BTC

CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM
Doe lap - Tir do - Hanh phác
cdm Phá, ngày Oi tháng 1/nàm 2021

BAO CÁO THUNG NIEN NAM 2020
I.
THÔNG TIN CHUNG
1/ Thông tin khái quát.
Ten th chxc phát hành: CONG TY CO PHAN THAN CQC SAU - VINACOMIN
Ten giao djch: Cong ty C phn Than C9c Sáu - Vinacomin
Gi.y chtrng nhn DKKD: 5700101002 cp 1n thir nhAt ngày 02/1/2007. DAng k
thay dôi lan thr 7 ngày 5/12/20 19.
Vn diêu l: 324.96 1.050.000 dng;
Ma cô phiêu : TC6
Dja chi: Phithng Cm Phi - Thành ph Cm Phà - Tinh Quâng Ninh.
Diên tho?i: 0203.3862062. Fax:
0203.3863936. Website:Cocsau.com
VUng than Coc Sáu truOc ngày Chlnh phU ta tip quán (25/04/1955) là nit cong
trung khai thác than thu cong thuc mO than Cam Phá. Sau khi tiêp quàn di.rçc dt ten là
Cong tnxong C9c Sáu thuc xi nghip than Cam Phã. Khai thác than thu yêu bang thu
Cong mai, cuôc, xà beng. . . phIa Tây và phIa BAc. Cong trtrmg Ccc Sáu ngày tiêp quãn
cO 02 cOng tri.rmg nhu cong trl.r1ng Ta Huu Ngn Va cong tri.rng Y.
Dn nAm 1957 thành 1p them cong trurng H
Dn nAm 1958 thành 1p tip cOng tnrmg Bc Phi (B&c Cc Sáu)
DEn nAm 1959 thành 1p cOng tri.r&ng Thing Lçyi
DEn du näm 1960, cOng tnrng Coc Sáu dä cO tang s 1811 ngl.râi (1283 nam và
528 nO'), trong dO cO 442 ngi.thi Hoa, 184 Dãng viên, 230 doàn viên thanh niên.
Tháng 3 nam 1960, Chlnh phO cO quyEt djnh giâi th xi nghip qu& doanh than
Cam Phã, thành 1p COng ty Than HOn Gai. Thirc hin quyet djnh sO 707 BCN-KB2cüa
Thu tuàng ChInh phü thành !p xi nghip Than CQc Sáu tfr ngày 0 1/08/1960 (gui tat là
mô Coc Sáu), là xl nghip khai thác than l thiên trVc thuc Cong ty Than Hon Gai, din
tIch dat dai thxc giao quãn l trên 16krn2, lrc hrng lao dng lüc mâi thành 1p khoãng
2.000 ngrâi, trong dO hrc 1uçrng nOng cot gOm b di và thanh niên xung phong chuyên
nganh duqc bô sung ye xây drng khu mO.
DEn näm 1996, mó than Than Cc Sáu trâ thành dn vj thành viên hch toán dc
l.p thuc Tong Cong ty Than Vit Nam theo quyêt djnh so 2600/QD-TCCB ngày
17/09/1996 cüa Bô trithng B Cong nghip Vit Narn.
Tháng 9/2001, xi nghip Than Cc Sáu chinh thi'rc d& ten thành Cong ty Than Cc Sáu.
Theo quyEt djnh s 487/QD-HDQT ngày 19/12/2005 cüa Hi dOng quán trj Tp
doàn Cong nghip Than - Khoáng san Vit Nam ye vic phê duyt ke hoach triên khai cO
phn hóa các doanh nghip thành viên trong dO có Cong ty Than Cc Sáu. Cong ty Than
Cc Sáu dä thrc hin trith khai day u cac buàc cô phân hóa theo guy dnh cüa Nhà
nuàc tCr ngày 01/01/2907 Va chlnh thtrc di vão hot dng theo mô hInh Cong ty C phn
nhà ntrOc närn giO' cô phán chi phOi 51%. Kê t& ngãy 02/01/2007 vài ten gi mâi là
"COng ty Co phân Than Ccc Sáu - TKV" theo giy phép kinh doanh s 2203000745 do

si k hoach du tu Tinh Quãng Ninh cp vâi mCrc vn diêu l là 100.000.000.000 dng.
Ttr ngày 28/4/2011 Cong ty Co phân Than Ccc Sáu - Vinacomin vi ma so doanh nghip
5700101002. Tr ngày 12/10/2011 Cong ty tang von diêu l là 129.986.940.000 dông.
Tr ngày 17/8/2016 ctn nay di ten thành cong ty C ph&n Than Ccc Sáu - Vinacomin
v1i ma so doanh nghip 5700101002. Tfr ngày 12/10/2011 Cong ty tang von diêu 1 là
324.96 1.050.000 dông. Tr ngày 28/2/2 0 19 Cong ty Nhà Nuâc näm cô phân chi phôi 65%.
2/ Nganh ngh kinh doanh chInh
- Khai thác và thu gom than clrng
3/ Thông tin mô hInh quãn trj, to chirc kinh doanh và b may quãn I.
Mo hinh quán trj:
+ Hi dng quán trj gm 05 thành viên.
+ Ban Kim soát gm 03 thành viën.
+ Ban Giám d6c, di&i hành 06 ngirâi gm 01 giám dOe, 04 phO giam doe, 01 kê toán truông
+ Các Cong tn.rmg, phân xuâng, phông ban:
- Ca cAu b may quán 1 các phông ban:
01 - PhOng k5 thut khai thác
02 - Phông Trc dja da chit
03 - PhOng Giám djnh chat luvng
04 - PhOng diu khin san xut
05 - PhOng An toàn
06 - PhOng Ca din 4n tãi
07 - Phông Quãn l vtt tu

08 - PhOng K toán - thng kê -tài chmnh
09 - Phông T chirc - LD
10 - PhOng K hoach
11- PhOng Du tu Môi trlx?mg
12 - Phông Thanh tra Báo v - Kim toán
13 - Van phông
14- Khi dan dáng

- Các cong trLthng, Phân xithng:
1234567-

Cong tru&ng Khoan
Cong tnrng Xüc tâ ngn
Cong tnrng Xüc thâng lqi
Phân xxng 4n tãi ô to 1
Phân xuâng vn tãi ô tO 2
Phân xixâng 4n tâi 0 tO 3
Phân xi.râng vn tâi a to 5

8- Phân xuâng vn tãi 0 to 6
9- Phân xi.râng ca din
10- Phân xRing Süa chüa
11- COng tnr&ng Oat lam di.rng
12- Phân xrâng Tram mng
13- Cong tri.thng Bang sang

4/ Dnh hirrng phát triên:
Trên Ca so k hoach SXKD cüa t1rng näm thrcc Dai hi dng c dông thông qua,
HDQT dê ra phi.rang huOng nhim vii ci the nhu sau: Phân dâu xay dirng Cong ty trO
thành mt Cong ty Co trInh d khai thác mô hang dâu cüa Tp doàn - Vinacomin vOl
cOng ngh khai thác hin di, tiên tiên, dat tiêu chuân trong khu vrc. Lam tOt cOng tác
bão v mOi trung và phân dâu xay dirng COng ty CO Phân Than Cc Sáu - Vinacomin
xanh, sach, dçp va than thin vOi mOi truOng dé phát triên ben v&ng. Tp trung day manh
san xut ngay tcr du näm theo k hoach ph6i hp san xuât kinh doanh cüa Cong ty vOi
Tp doàn, can dôi nàng 1irc thiêt b vâ lao dng dé xây dimg phuang an vä thjc hin kë
hoach san xuât, tiêu thii hang tháng, qu nhàm dam bão hiu qua san xut vã hoãn thành
kê hoach SXKD nãm 2020. Tranh thu diu kin th?i tiEt thun lçii trong nhUng tháng du

närn tang cu&ng bóc xüc, mi din khai thác dng thii tp trung thi da phuc vi cong tác
h moong dam bào san hrqng và tiên d theo kê hoch dt ra.
5/ Các rüi ro:
Näm 2020 là näm Cong ty gp rt nhiu khO khãn trong khai thác mO dä ãnh huâng
Ian den hot dng SXKD: Diêu kin khai thác khó khän han, dày moong tiêp tic xuông
sâu (näm 2020 Cong ty tp trung khai thác giám tái a m(rc tr -1 70±290m); d cao nâng
tãi và cung d vn chuyên lan; dja chat phirc tap; ãnh htr&ng cüa djch bnh Covid-19;
thai tiêt qu III mua nhieu và dac bit ãnh hix&ng cüa can bào so 7 và dqt mira lan trong
tháng 10 dã lam ânh hu&ng rat km den kê hoach khai thác và tiêu thi than 6 thángcuôi
nAm; thj tnrang tiêu thii than gp khó khãn dã ãnh huâng den doanh thu và can dôi tài
chInh cüa Cong ty.
Düng truâc khO khän và thCr thách trên, duâi sir länh do cüa Dáng b; sir chi do,
quãn l, diu hành cüa Hi dong quãn trj, Ban kiêm soát, Ban Giám doe cüng vâi sr
dong thun cüa các to chirc doàn the. Cong ty da doàn két, chung sirc virqt qua khó khän,
thi,rc hin hoàn thành t6t "mic tiêu kép" v1ra phông chong djeh Covid-19 và ca bàn hoàn
thành k hoch SXKD nãm 2020 theo k hoch diêu chinh, báo toàn von.
II. TINH HiNH SXKD TRONG NAM
1/ TInh hInh hot dng san xut kinh doanh, mt s chi chiêu SXKD chü yu
NAM 2020
TI

CHI TIEU

00N V!
TINH

TV L % SO VR
K hoach
(Iu nm

K hoach
(Iiu chnh

Thuc hiçn

cj

dâu
näm

KB diu
chinh

I

Dtdábócxüc

M3

28.000.000

24.810.000

24.807.333

88,6

100,0

2

Than san xut

Tn

2.915.000

2.615.000

2.618.313

89,8

100,1

a

Than khai thác bóc via

TAn

2.000.000

1.700.000

1.700.004

85,0

100,0

b

Than sachtirDDLT

TAn

915.000

915.000

918.309

100,4

100,4

3

He s bOc dt san xuAt

M3/tân

14,00

14,59

14,59

104,2

100,0

4

Than tiêu th tong so

T.n

2.883.000

2.600.000

2.640.263

91,6

101,5

5

Doanh thu tng s6

Tr.d

3.737.005

3.045.621

3.128.939

83,7

102,7

-

Trongdó:Doanhthuthan

Tr.d

3.734.005

3.029.069

3.110.521

83,3

102,7

6

GiátijdâutuXDCB

Tr.d

188.710

155.441

145.714

77,2

93,74

7

Lqi nhun trixâc thug

Tr.d

27.248

27.248

7.2 12

26,5

26.5

8

Tiên krangbInh qun

10i

9.674

9.648

9.838

101,7

102,0

2/ T6 chirc và nhân sir.
2.1/ Danh sách ban diu hành
* Ong: PHAM CONG HIJONG - CHU TJCH HDQT
- Giii tInh: Nam
- Ngây thãng näm sinh: Ngày 18 tháng 6 nàrn 1962
- Nai sinh: Ngô Quyên — Thanh Mien — Hãi Duang
- Quc tich: Vit Nam
Dan toe: Kinh
- Que quán: Ngo Quyn — Thanh Mien — Hái Ducmg
- S6 chtng minh thu nhân dan: 013376754
- Dja chi thRng trU: 88 Lang Ht - Dng Da — Ha Nti
- Dién thoi lien lac: 0912 053 520
- TrInh d van hoá: 10/10; TrInh d chuyên môn: K5 six Khai thác
- S c phAn TC6 sâ hu: 2 1.122.469 e phn, trong do:
+ Sâ hUu các nhân:
0 c phn — chim 0 %
+ Di din phn vn Nhâ Nuâc: 2 1.122.469 c phn — chiêm 65% CP
* Ong: NGUYEN VAN THUAN - UVHDQT - GIAM DOC
- Giài tInh: Nam
- Ngay tháng närn sinh: Ngày 16 tháng 3 näm 1970
- Ncxi sinh: Da Trtch - Châu Giang - Hung Yen
- Quc tjch: Vit Nam
Dan tc: Kinh
- Que quán: Do Trch - Châu Giang - Hung Yen
- S chirng minh thu nhân dan: 100999256
- Dja chi thuarng trü: T 32 - Cm Phü - Cm Phã - Quãng Ninh
- TrInh d vAn hoá: 12/12; Trinh d chuyên môn: KS Khai thác
- S c phn TC6 s& hthi: 1.392 c phAn
* Ong: VU VAN KHAN - UVHDQT (Dn ht ngày 15/05/2020)
- Giài tInh: Nam
- Ngay tháng nAm sinh: Ngày 16 tháng 8 nAm 1968
- Ni sinh: Tan Phong - VU Thu - Thai BInh
- Quc tjch: Vit Nam
Dan tee: Kinh
- Que quán: Tan Phong - VU Thu - Thai BInh
- S chirng minh thu nhân dan : 034068001414 cAp ngày 27/9/2015
- f)ja chi thuing trü: To 4 - Cam Thus' - Cam Phã - Quáng Ninh
- TrInh d vAn hoá: 10/10; TrInh d chuyên môn: K5 six Khai thác mO
- S c phn TC6 sâ hUu: 1.740 c phn
* Ong: NGUYEN VAN TU - UVHDQT (Tr ngày 16/05/2020)
- GiOi tmnh: Nam
- Ngay thang nAm sinh: Ngày 22 tháng 02 nAm 1964
- Nyi sinh: XA Lé Lçri — Huyn An Ducing — Thánh PhO Hãi PhOng
- Qu6c tich: Viêt Nam
Dan tOe: Kinh

- Qué quán: Xã Lé Lgi — Huyn An Di.rcing — Thành Ph Hái Phông
- The can cuâc cong dan: 031064004605 cp ngày 23/01/2018
- Dja chi thuâng trü: T 14, khu 3, Phi.r?ing Hông Gai, Ht Long, Quãng Ninh
- TrInh d van hoá: 12/12; TrInh d chuyên rnôn: Ccr nhân kinh t tài chInh, K5' six
kinh tê
* Ong: DINH THAI BiNH - PHO GIAM DOC
- GiOi tInh: Nam
- Ngay tháng näm sinh: Ngay 11 tháng 06 näm 1976
- Nai sinh: Cm phã - Quáng Ninh
022076000154
Dan tc: Kinh
- Quc tjch: Vit Nam
- Dja chi thu?rng trü: T 3 — Khu Cao San 2 - CAm San - CAm Phâ - Quãng Ninh
- Dién thoti lien lac: 0974.19 1.996
- TrInh d van hoá: 12/12; TrInh d chuyén môn: K5 six Khai thác
- S c phAn TC6 s hüu: 580 c phAn
* Ong: NGUYEN TAN LONG - UVHDQT - PHO GIAM oOc
- GiOi tInh: Nam
- Ngãy thang nAm sinh: Ngay 08 thang 11 näm 1967
- Nai sinh: Bão Xuyên - Vi Ban - Nam Djnh
Dan tc: Kinh
- Qu6c tjch: Vit Nam
- Qué quán: Bão Xuyên - Vii Ban - Nam Djnh
- S chirng minh thu nhân dan: 100 544 976
- Dja chi thithng tri.'i: T 107A - CAm Phü - CAm Phá - Quãng Ninh
- TrInh d van hoá: 10/10; TrInh d chuyên môn: K5 six Ca khI ô to
- S c6 phAn TC6 sâ hru: 2.43 7 c phân
* Ong: TRAN S(IYN HA - PHO GIAM DOC
- Giâi tInh: Nam
- Ngày tháng näm sinh: Ngay 01 tháng 10 näm 1969
- Nai sinh: CCra ông - CAm Phã - Quãng Ninh
Dan tc: Kinh
- Qu& tjch: Vit Narn
- Qué quán: Hái Trung - Hãi Hu - Nam Ha
- s6 chfrng minh thu nhân dan: 100449595
- Dja chi thuing tril: T 3 1A - CAm Phü - CAm Phã - Quâng Ninh
- TrInh d van hoá: 10/10; TrInh d chuyên môn: K5' six Khai thác
- S c phAn TC6 s hUu: 1.507 c phAn
* Ong : vU VAN HUNG - PHO GIAM DOC
- Giài tInh: Nam
- Ngay tháng näm sinh: Ngày 06 tháng 1 näm 1961
- Ncxi sinh: CAm Phá - Quãng Ninh
Dan tc: Kinh
- Qu6c tjch: Vit Nam
- Qué quán: Quang San Phü Xuyên Ninh Binh
- So chirng minh thu nhân dan: 100710815

- Dja chi thi.rmg trü: T 47 Cm Thành Cm Phã Quáng Nlnh
- TrInh d van hoá: 10/10; TrInh d chuyên môn: K six kinh tê
- S c phAn TC6 sâ hUu: 2.785 c phn
* Ong: PHAM THANH PHU11NG — KE TOAN TRU1NG
- GiOi tInh: Nam
- Ngày tháng nãrn sinh: Ngày 06 thang 7 nam 1974
- Noi sinh: Cm Phá - Quâng Ninh
- Quc tjch: Vit Nam
Dan tc: Kinh
- Quê quán: Gia Phong - Gia Vin - Ninh BInh
- S chrng minh thu (the can cixàc): 022074003171 cp ngày 23/5/2019
- Dja chi thi.rng trñ: T 34 - Khu 3 - CAm Phü - CAm Phá - Quàng Ninh.
- Trinh d van hoá: 12/12; Trinh d chuyên môn: K5 six K toán, K5 six Kinh tE & QTKD.
- S c phAn TC6 si hu: 5.200 c phAn
2.2. Nhfrng thay cMi trong ban diu hành
Trong nãm 2020 Cong ty dä có sir thay di nhân sir ban diêu hành:
- Quy& djnh s 91/QD-TCS ngày 16/05/2020 cüa HDQT v vic thay d& than sir HDQT
Cong ty, ông Vu van Khân, trixOTig ban — thành viên ban quãn i von TKV thôi tham gia HDQT
và thôi giU chi:rc vi thành vién HDQT Cong ty ké tr ngày 16/05/2020. Ong Nguyn Van Tir,
trixâng ban — thành viên ban quàn i von TKV giü chirc vii thành viên I-IiDQT Cong ty kê tr
ngày 16/05/2020.
- Quyt djnh s 176/QD-TCS ngày 22/10/2020 cüa HDQT Cong ty v vic b nhim
carl b, bô nhim ông Phm Thanh Phixang, phO trixâng phông Kê toán TKTC gi chic v11
Kê toán Tri.thng Cong ty ké tr ngày 22/10/2020.
2.3. S ltrçrng can b cong nhn viên
s6 hxcmg CBCNV có dn ngày 3 1/12/2020 là 2.324 ngix?ii.
3. TInh hInh dAu tu', tInh hlnh thirc hin các dr an:
Cong ty l.p, thArn djnh, phê duyt các d an theo quy djnh cUa Nhà Ni.róc ban
hành. Giá trj thirc hin dâu tix näm 2020: 145.714 triu dong.
4. Tlnh hmnh tài chInh:
a. Tinh hInh tài chInh
STT

CHI TIEU

NAM 2020

NAM 2019

1

Tng giá trj tãi san

1.708.219.916.173

2.003.514.223.341

2

Doanh thu thuAn v ban hang và CCDV

3.124.086.175.224

3.557.605.860.663

3

Lgi nhun thun ti'r ho?t dng kinh doanh

6.124.283.993

-8.158.499.250

4

Lcii nhun khác

1.070.509.115

24.047.652.450

5

Tng lqi nhun k toán trixôc thu

7.212.793.108

15.889.153.200

6

Lcxi nhuãn sau thué thu nhp DN

7.212.793.108

5.998.451.133

b. Các ch tiêu tài chInh chü yu
STT

CIII TIEU

DVT

NAM 2020

NAM 2019

I

Khâ näng thanh toán na dn han

Lan

0,54

0,68

2

He s nç phãi trW vn CSH

Ln

4,05

4,95

3

Vông quay v6n hru c1n (DDTNLD)

LAn

4,45

3,88

4

VOnguay hàngn kho (DTT/HTK)

Ln

8,43

8,14

5

Chi tiêu v khá nang sinh 1i
.%

2,21

1,83

0,39

0,30

+HêsdLNST/Vnchsh(ROE)
+ He s LNST/ Tang tài san (ROA)

5. Co cu c dông, thay di v6n dãu tu' cüa chü s hfru
Ccr cu c dông, thay dôi vn du tir cüa chü s& hfru
a. Co phn: Vn diu I cüa Cong ty dixçic chia thành 32.496.105 c phn ph
thông, vâi mnh giá là 10.000 VNDIcô phAn.
b.Co câu cô dông:
- C dông trong nuàc: Sâ hOu 3 1.424.630 c phn chim 97 %; VOi:
+ C dông t chirc sâ hUu
2 1.484.354 c phn chim 66%;
+ C dông cá nhAn sO hüu
9.940.276 c phAn chim 31 %.
- C dông nlIOc ngoâi: Sâ hfl'u
1.07 1.475 c phn chim 3 %. Vâi:
+ C dông t chirc sâ h&u
831.150 c phAn chim 2,6%;
+ C dOng cá nhAn sâ h&u
240.325 c phn chim 0,4%.
- C dOng lan: Tp doân Vinacomin sâhu: 2 1.122.469 c phAn chim 65,%;
c. TInh hmnh thay di von dâu tir cüa chü s& h&u: Không;
d.Giao djch c phiu qu5: Không;
e.Các chü'ng khoán khác: Không.
6. Báo cáo tác dng lien quan dn môi trur&ng và xA hi cüa Cong ty.
6.1. Tng nguyen vt lieu dtrçc sfr ding d san xuãt trong nãm 447.181 triu dông
6.2. Näng hrçrng tiêu thti trong Ham:
- Nhiên lieu: 457.449 triu dng
- Dng lc: 5 1.717 triu dông
6.3. Tiêu thtz nu*c:
Ngun cung cAp nuOc va h.rcmg ntsOc scr dirng: Cong ty hcip dong mua nuàc vai
Cong ty Ni.râc sch Quáng Ninh, nàm 2020 hxcmg nixOc Cong ty si'r diving: 11.012 m3
6.4. TuAn thu pháp lut v bão v môi tru*ng
Trong näm cong ty d np 35.7 12 triu ding tin phi báo v môi trithng.
Cong ty luôn thirc hin tuân thu Lust pháp và cac quy djnh ye mOi tri.rang, khOng
de xãy ra vi phm.
6.5. ChInh sách lien quan den ngtrô'i lao dng:
a! - SO h.rcng lao dng binh quân trong näm: 2.3 83 ngu&i
- Tiên h.rcmg bInh quân: 9.83 8.000/ ng.rai/ tháng.

b/ ChInh sách lao dng nhm báo v& strc khôe an toán và phüc 1çi cho ngui lao dng:
- To chirc phát dng hiu qua các phong trào thi dua lao dng san xuât huOng ye
mic tiêu "An toãn - Dôi mâi - Hiu qua - Phát trin". Trong näm Cong ty Co nhiu tp
the, cá nhân di.rçc các cAp suy ton và khen thwrng.
- To chirc tOt cong tác tuyên truyên, các phong trào VHVN-TDTT; phát huy ni
lirc, tharn gia cO hiu qua các hoat dng van hoá, the thao do các cAp t chcrc
- Thirc hin dAy dU các ch d chinh sách cüa Nhà nuàc di vâi nguxi lao dng;
duy tn chäm lo di sOng vt chat, tinh than, on djnh vic lam cho ngtthi lao dng, chAm
lo các ngay lê, têt cho CBCN theo quy djnh.
- T chirc t& cong tác chäm soc sirc khoê cho ngui lao dng; khám src khoê djnh
kS' lan I nãm 2020 cho toân b CBCN theo quy djnh; khám lan 2 cho di tuqng ngh
nng nh9c, dc hai, bnh nghe nghip, cap duO'ng; to chcrc cho CBCNV sirc khOe yu
duçic di nghi mat và h6 trçY diêu trj theo quy djnh cUa TKV.
- Tham gia t& cong tác dn on dáp nghia, các cuc 4n dng xâ hi tCr thin do các cAp
phát dtng.
6.6. Báo cáo lien quan den trách nhim vOl cong dng dla phirong
- NhAm dam báo v sinh môi tnrOng vã hii ch thAp nhAt các tác dng cüa 0 nhim
mOi truong tr hoat dông san xuât than tâi cong dong dan Cu. Hang näm Cong ty tO chcrc
quan träc rnOi tr1r0ng djnh k theo yêu câu cUa báo cáo DTM d duvc phê duyt vâi các chi
tiêu quan trãc bao gôm: Môi tmong không khI, môi truO'ng dat, môi tnro'ng nuOc vài tan suât
quan trãc 04 lan / näm.
- Theo két qua cüa báo cáo quan trAc mOi tru&ng djnh kS' tai Cong ty C phAn
than C9c Sáu -Vinacomin do di.rc Cong ty CP tin hçc CN Môi truäng — vinacomin thrc
hin, ca bàn các chi tiêu ye môi tru&ng không khI, nthc và dat dêu dat kët qua a nguOng
cho phép theo QCVN.
- HAng näm Cong ty thuang xuyên dAu tu và h trç Chinh quyn dja phucrng thirc
hin các cOng vic lien quan tài cong tác Báo v môi trtthn, ei the: Nao vet các tuyên
ml.rong, suOi khu dan Cu; Tong ye sinh môi trtrang các tuyên thrang khu virc dan sinh;
Duy tu báo dixang các tuyn dixang lien lac khu virc dan cu nhäm dam báo v sinh môi
truYng.
- Tang s tin dành cho cOng tác báo v môi trung thumg xuyén tai Cong ty näm
2020 trén 14 t' dOng.
6.7. Báo cáo lien quan dn hot dng thi tru*ng von xanh theo htthng dn cüa
UBCKNN:
a. Xü' l nir&c thai cong nghip
- Cong ty phi hqp chat ch, dOn d6c, giám sat Cong ty TNHH 1 TV MOi trtthng TKV trong cOng tác duy trI vn hành hiu qua tram xir l nuâc thai mO than C9c Sáu dam
bão chAt hrng nuâc xir 1 truac khi thai ra nguOn tiêp nhn theo QCVN 40201 1/BTNMT.
- Khôi lucing nixâc dâ xCr I cho COng ty CP Than Ccc Sáu näm 2020: 7.236.930 m3
giá trj xCr l: 16,3 t dOng.
b. Xfr ly nithc thai sinh hoat
- Cong ty d k hp dng mua nuO'c ccia cOng ty CP ntrdc s?ch Quãng Ninh - Xi
nghip nuóc Cam phá phvc vi hoat dng sinh hoat cüa cong ty. Nuac thai sinh hot duc
xü l thông qua 03 modul tram xa l nuàc thai sinh hoat tai 03 diem t?i Cong ty.

- Thirc hin quan trãc djnh k' miâc thai sau khi xir 1 ti 03 tram xcr 1 ntrâc thai sinh
hoat. Chat krqng nt.râc thai sau 03 tram dat qui chuân QCVN: 14-2008IBTNMT.
c. Xfr 1 khI thai, bi
- Cong ty tip tlic tang c1xng Cong tác trung dai tu và sira ch0a các thit bj may
mö han ché krqng khI thai phát sinh.
- Duy trI 10 xc Stec châ nisâc dung tIch tr 12-20m3 và cãi hoán 04 xe HD 435-7
dung tIch 35m3 phiic viii cOng tác tithi nuâc dp biji tai các khu vrc khai trithng Cong ty,
bäi thai, khu giáp ranh dan cu.
- Tip ttc vn hãnh h thng 19c biii tüi khu vrc ga B, h th6ng chuyn tâi than
bang bang tái kin t1r +15 moong ye khu sang tuyn.
- Nhm han ch ti da luvng bii phát sinh phát tan tr khu vurc kho chira than,
Cong ty tiêp tuic duy tu cüng cô h thông luài che chän bii khu vrc bang sang.
- H thng phun slicing dp bui tai các h thng sang, cAu chuyn tái than &rçic
duy trI vn hành 03 ca san xuk Hin tai h thng dang hoat dng n djnh và dam báo
hiu qua dap bii.
d. Thu gom, 4n chuyn, xtr 1 chat thai nguy hi, cht thai rn cong nghip, cht
thai sinh hoat
- Cht thai rn cong nghip: Toàn b Itxcing chit thai rn cong nghip: sam lop ph
lieu, day cu roa, cao su các loai... thrçxc thu gom, báo quán riêng tai kho vt tu vá chuyên
giao cho don vj có day dü chi:rc nang thu gom, vn chuyên, xi 1 theo dUng qui dnh.
Khôi hrng chat thai ran dä xi:r 1: 470 tan.
- Chat thai sinh hot: Chit thai sinh hoat phát sinh tai cOng ty thrc thu gom hsu
tr trong các xc day chUa rác thai, chuyên giao cho cOng ty Môi tnthng dO thj CAm Phá
4n chuyên xCr 12 theo qui djnh cUa pháp lust. Khôi krçing thuê xir l gan 32,8 tan.
- ChAt thai nguy hai và chAt thai y t& Duc phAn loai, thu gom km trU tai CaC kho
chua Chat thai nguy hai. Chuyên giao cho Cong ty CPTM Hái Dang thu gom, 4n chuyên
xU 1? theo dUng qui djnh cUa pháp Iut. Luvng chAt thai nguy hai d thuê xcr 1 näm 2020:
450 tan.
- Tng giá trj xtr I chat thai: 3,094 t' dng.
e. Quan trc môi trtrông dnh k'
- Cong ty, t churc thurc hin dAy dU chuong trInh giám sat, quan trc môi trtrô'ng
djnh ks', quan träc djch dng bäi thAi (Khe rè, Dong Cao Son, dp chän sO 04 Khe rô),
quan träc mOi trung nhA diu hAnh, Tram y tê cong ty theo dUng yêu câu tai ban báo cáo
dánh giá tác dng môi trux?ing, dê an bao v mOi tru?ing da duc phé duyt.
- Tan suAt quan trc mOi tru&ng djnh kS', djch dng bAi thAi: 04 iAnlnäm.
- TAn suAt quan trAc môi trtthng nha diu hành, tram y t: 02 lAnlnäm.
- Chi phi thrc hin nAm 2020: 874 triu dng
f. Trông cAy cãi to pht.ic hi môi trtrôrng, to cãnh quan môi tru*ng
- T churc hu&ng Crng tt trng cay näm 2020, trong cay tang ctrmg phU xanh phuic hôi
mOi tru?mg bäi thAi Khe Re mirc +150,+180, vA mfrc ±110, +300, bai thAi Dông Cao Son. TOng
s din tIch trOng cay: 6,09 ha vOi tong so tiên 2,3 t' dOng.
g. Thtrc hin nghia vy tài chInh trong cong tác bão v mOl tru'ö'ng
- Cong ty thurc hin k qu cAi tao phuic hôi mOi trung dôi vâi hoat dng khai
thác khoáng sAn lan 12 cho nãm 2020 theo quyêt djnh phê duyt d an cAi tao phuic hôi

rnôi truô'ng ca B Tãi nguyen và Môi tnrng v6i giá trj: 5,6 t' dông, dà duçc S Tài
nguyen và Môi tru'ng Tinh Quãng Ninh xác nhn.
h. Dam bão thoát niró'c bão v môi trurng qua khu dan cii'
Cong ty dà t chtrc pMi hqp vâi cong ty mt trin khai nao vet các tuyn sui thoát
rn.ràc qua khu dan cx dam báo tiêu thoát ntxàc và v sinh môi truing.
i. Dam bão an toàn khu vrc bäi thai Bong Cao So'n
T chrc duy tn vn hành n djnh và cO hiu qua tuyn dé chin chân bâi thai
Dông Cao Son va h thông dp so 1,2 khu vrc do thai 1110 Mông D.rmg d dt.rçic dâu t.r
tCr nam 2015 và 2016, khOng dé xáy ra sr cO trong nãm 2020.
III. BAO CÁO CUA BAN GIAM BOC.
1. Dánh giá kêt qua ho,t dng san xut kinh doanh
a. Cong tác diu hänh san xut và k thut cOng ngh
Trong närn COng ty dä chi do, thrc hin t6t các phuo'ng an khai thác tr9ng dim theo
muc tiêu dé ra, co ban hoân thành ké hoach h moong 2019~2020.
Cong tác quán l k5 thut khai thác co bàn thrc hin dam báo theo dung quy dnh;
tp trung câi thin các dieu kin khai thác, trong do d tp trung bóc dat, giám tái tai các khu
vuc, rn din khai thác than khu virc moong. Các chi tiêu k5 thuat cong ngh trong nàm co
bàn dat so vâi ké hoach dé ra.
Trin khai thrc hin tht các giái pháp k thuat cong ngh, thoát mróc theo "Phuong
an trInh tir khai thác hp 1 3 mO" và triên khai barn sat kê hoach dài han 2020~2024.
Cong tác diu hành san xuAt: Thrc hin theo dung các quy djnh, gi vüng k' luat
diêu hành. Trong nàm dä trién thai thrc hin các giãi pháp diêu hành san xuât hçp 1 dé tang
thai gian lam vic hthi Ich cüa thiét bj, nâng cao näng suât lao dng.
Thirc hin t6t cOng tác chuAn bj ngun than, chi dao diu hành hçrp l giQa khau san
xuât, cOng ngh và tiêu thii; thirc hin hiu qua phirong an san xuât than sach tai các h thông
sang. Các chi tiêu chat krcmg san phâm näm 2020 co bàn dat kê hoach dé ra.
T ch(rc thi cOng hoàn thành các cong tninh thoát nixâc, PCMB theo dung k hoach,
các cong trInh phát huy hiu qua. Thirc hin tot cOng tác BVMT thiräng xuyên theo quy djnh.
Can di th chirc scm cha, báo duO'ng, trung tu thi& bj theo k hoach. Dy manh irn
dung Tin h9c hOa, Tir dng hOa tronghot dng SXKD. Lap dat bô sung các thiet bj cOng'
ngh thông tin tiên tién dé nâng cao hiu qua quãn 1; trong nãm da tir dng hóa khâu bm
nuàc moong và dâu tr dixa vào boat dng 06 h thông phun sirong cao áp dp bii Cong suà
Ian tai h thông sang và bài thai Dông Cao San.
Thirc hin cOng tác quãn l, mua ban vat tu phiic v1 yéu câu san xuât theo dung theo
quy djnh; giá trj vat tir tOn kho trong mirc quy djnh.
C d&, diu chinh các dir an du tir nAm 2020 phü hcip vâi tInh hinh thirc t d
darn bão hiu qua dâu ti.r. Tnong näm COng ty dâ trién khai thc hin 11 dv an vâi 26 gói
thâu. Tong giá tn dâu tu thrc hin nãm 2020 là 145 t' 714 triu dOng, dat 93,74% kê hoach.
b. COng tác to chfrc, tái co' câu, sir dyng lao dng
Cong ty tp trung thrc hin CO hiu qua các ni dung theo D an tái co cu giai
do?n 20 17~2020. Trong nãm a sap nhp PXVT 0 tO sO 7 vào các PXVT 0 tO, sap nhap
Cong trtrâng Than 2 vào Cong trung Bang Sang; hqp nht PhOng KTVT vã PhOng Co'
din. COng ty hin con 13 cOng trtrang, phân xuang; 13 phông quân l theo dung mô hinh
rnâu cüa TKV.
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- T chirc thirc hin các bin pháp tinh giãn lrc krqng lao dng và ccv cu 1a lao
dng; kêt qua nãm 2020 Cong ty d giãrn tuyt dôi &rçic 108 lao dng. Tong so lao dng
den 3 1/12/2020 là 2.324 ngrvi (nQ 479).
- Can d&, sp xp lao dng hqp 19, dam bão hiu qua sr diing lao dng. Lao dng
bInh quân nãm 2020 dat 2.383 nguvi, giám 162 ngi.thi so vài k hoach.
- Trin khai chtrnng trinh dánh giá hiu qua cong vic theo KPI t?i các phOng ban
trong Cong ty.
c. Cong tác quãn trl chi chi, kinh t tài chInh
Trong nAm Cong ty d kjp th&i xây dirng và thc hin các phtrcvng an diu hành
san xuât kinh doanh phü hcip vài diên biên thc tê san xuât và tiêu thii; hoàn thành các
chi tiêu kinh tê, k thu.t theo kê hoach diêu chinh näm 2020.
- T chrc giao khoán, quán trj chi phi dn tlrng b phn, dcvn vj và tmg dAu thi&
bj; thirc hin tiêt giãm chi phi san xuât.
- Rà soãt, scra diii ban hành rnt s quy ch& quy djnh quàn 19 ni bO cho phü hqp
vài quy djnh cüa pháp luat và yêu câu nhim vi.
- Xây dirng hoàn thian k hoach SXKD dài han 2020±2024 cüa Cong ty báo cáo
và d di.rc Tp doàn TKV thông qua.
- Thrc hin cong tác k toán, thng kê, tài chinh theo quy djnh, s& ditng hiau qua
von kinh doanh; np dày dü các nghia vii vâi Nhà ntrâc 687 t9 540 triu dông.
- Thrc hin thoái toân b vn dAu tr cüa Cong ty tai Cong ty c phn nhit dian
Cam Phã vài tong so tiên thu hôi duc 43,598 t9 dOng và dam bão nguyen täc bão toàn
von dAu tu.
d. Cong tác dôi s6ng, xa hi
- Thuc hin dy dü các ch d chInh sách cüa Nhà ntrOc di vài ngtthi lao dng;
cham lo tot dyi sOng vat chat, tinh than, dam bào vic lam cho ngui lao dng.
- Tang cung thijc hin các bin pháp d cãi thin diu kien lam vic, chäm soc
sirc khoê cho ngu&i lao dng; triên khai thi,rc hin nghiêm các bian pháp phOng, chOng
dich banh Covid-19 theo chi dao cüa các cap.
- Phát dng hiu qua các phong trào thi dua lao dng san xuât hi.râng v mic tiêu
"An toàn - DOi rnài - Phát triên" và các phong trào thi dua chuyên dê näm 2020. To chrc
tot cong tác tuyên truyên, duy tn các phong trào van hóa, the thao.
- T chtrc duy tu s&a cha mt s ccv sâ vat chat và t chüc thành cong L k9 nim
60 närn ngày thành 1p Cong ty (01/8/1960±01/8/2020).
- Tham gia tt cOng tác dn cvn dáp nghia, các cuc van dng xã hi tir thin do các
cp phát dng, vri tng so tién 2 t9 598 triu dông.
e. Cong tác an ninh tr@ tip; An toàn- VSLD
- Cong ty tang cu&ng chi dao và thirc hin nhiu bin pháp trong cong tác bão v
an ninh trat tu, bão ye tài san, tài nguyen, ranh giOi mô. Thirc hin tOt các quy chê phôi
hçp bão v an ninh trat tij vâi Cong an và ChInh quyên dja phuang trên dja bàn. TInh
hinh an ninh trat tij trong näm ccv bàn On dnh.
- TaP trung chi do và thrc hin quyEt 1it nhiu bin pháp v cong tác AT-VSLD
dt thrvc kêt qua theo muc tiêu dê ra. Näm 2020, COng ty khOng xãy ra tai nan lao dng
vâ sçr cô thiêt bj nghiém trQng.
2. Tinh hlnh tài chinh, quãn trj chi phi, quãn i9 kinh té

- Cong ty d kjp thai xây dirng Va thirc hin các phwng an diu hânh san xut
kinh doanh phü hqp vâi diên biên thai tiêt và tInh hInh tiêu thi.
- Thirc hin cOng tác khoán, quán trj chi phi dn tfrng bO phn, don vj và trng dAu
thiêt bj; giárn khoi luvng cong ngh phic vi và cong vic phát sinh ngoài ké hoch nh&m
darn báo san xuât kinh doanh.
- Ban hãnh và thrc hin b djnh rnüc nang suit thi& bj áp diing trong Cong ty;
diêu chinh kê hoch qu' tiên lixang và don giá tiên !i.rang theo ké hoach diêu chinh nàm
2020. Trong nm Cong ty si:r dvng hiu qua qu tiên krang.
- Thirc hin cOng tác k toán, th6ng kê, tài chInh theo quy djnh; np dÀy dü cac
nghia v vài Nhà rnxOc; bâo toãn vOn kinh doanh.
3. Nh&ng cãi tin ye co cu ti chive, chInh sách, quãn l.
- Tip ti1c thirc hin cOng tác tái co cu t chirc b may và Lao dng theo D an tái
Co câu Cong ty giai doan 2017-2020 darn bão tinh gun, hiu qua; thrc hin tinh giãn hrc
!trcYng lao dng và co câu lai lao dng dê nâng cao nang suât Lao dng.
- TiEp tllc râ soát, sCra di b sung và ban hành rnOi các quy ch& quy djnh ye quân
1 ni b Cong ty phü hcp vOi yêu câu nhim vlj.
- Can di tuyn diing, sp xp lao dng hçip l vói k hoch san hrcing, dam bão
phiic viii san xuât, hiu qua s1r diing lao dng.
4. Kê hoich phát triên trong tiro'ng Iai.
DÀu tu phát trin ngun nhân Lire.
DÀu us di mài cong ngh khai thác.
DÀu tu thãrn do trtr Iixcng tãi nguyen.
5. Giãi trjnh cüa Giám d6c dM vói kin kim toán (nu cO)
Khong cO kin cUa Kim toán.
IV. BANH GIA CUA HO! BONG QUAN TR! yE HOAT BONG CUA CONG TV
1. Dánh giã ella HBQT v các mt hot dng dlla Cong ty:
Näm 2020, Cong ty hoat dng hiu qua, dung pháp lut. Ban diu hành sang tao, d
tao ra nhUng birâc dt phá mài trong quân !, diêu hânh dat näng suât Lao dng, näng suât
thiêt bj, dam bão thu nhp cho ngtthi lao dng. Tix ti.thng can b CNVC - LD on djnh vã dã
chuyên biên rO rt theo ehiêu hi.ràng tich cre. Di ngü can b quãn I dã the hin rO vai trO,
trách nhirn vã chü dng thirc hin, ph6i hcip thirc hin CO hiu qua nhim vii &rçYc giao
trong quán 1 và diêu hành. Cong nhân lao dng dä nâng cao thirc trách nhim, tn dung
tOi da thai gian Lam vic dê nâng cao gi lao dng lam ra san phâm. NhUng két qua nêu
trên ella Tp the CBCNVC - LD Cong ty dä gOp phân quan trQng dtra Cong ty vixqt qua
khó khän hoãn thành Kê hoach SXKD. Báo toân thrçxc nguOn vOn kinh doanh.
2. Dãnh giá ella HDQT v hot dng ella Ban Giám dc Cong ty.
Bt may diu hành Cong ty da trin khai thire hin nghiem Nghj quyt, Quyt djnh
ban hành, kién clii dao ella HDQT, dung theo quy djnh dUa pháp lut hin hãnh, Diêu l
cOng ty. B may diêu hânh COngty dã that chat cOng tac quãn l, quân trj chi phi, diéu hành
san xuât linh hoat, vixot qua nhiêu khó khän diêu kin khai thác. Diêu hành san xuât kinh
doanh an toàn, hoàn thãnh ke hoach SXKD nam 2020 vâi tong lyi nhun kê toán sau thuê
TNDN 7,212 t' dông, dam báo thu nhp cho ngis?vi lao dng cao hon nAm 2019.
Trong qua trInh san xuât kinh doanh, Ban giám dc luôn phi hçip chat chë VOl CO
quan Dãng ui', COng doân, Doãn thanh niên, Hti Ciru chin binh Cong ty chi dao t& các

&n v, ngtthi lao dng trong COng ty san xut hiu qua, dam bâo phát trin Cong ty n
djnh, ben vU'ng.
3.Các k hoch và d!nh hu*ng cüa HDQT.
Närn 2021 dir báo là näm con nhiu khO khän, thách thc mâi: Diêu kiin khai lrLthng san

xuât cUa Cong ty ngây càng khó khän, khai thác tiêp tiic xuông sau, dcao nãng tãi và cung d vn
chuyên lan, tài nguyen khó khth do phan than khai thác chü yêu i day moong nên ph thuc vào
nhiêu vao thOi tiët; tInh hinh thôi tiët diên biên khO kràng gay khó khän cho qua trinh t6 chtrc san
xuât eCia Cong ty. De dam báo hoàn thành ké hoach san xuât kinh doanh näm 2021, dam bão lçyi
nhu.n, cO tCrc cho cô dong, nhu trong báo cáo phi.rang huâng nhim viii và các giái pháp clii do diêu
hành ké hoach sn xuât kinh doanh do Giám doe dã trinh bay, Hi dong quãn tij can tp trung clii
d?o, giái quyêt mt so van dé Irong tarn sau:
1.Clii dao, diu hành các phung an t chCrc san xuAt kinh doanh dam báo hoàn thành k
hoach SXKD näm 2021, dam bão lçii nhun, cô tirc cho các cô dong cüa Cong ty.
2. Tip t11c thirc hin cong tác tái c cu t chirc b may và lao dng theo dam báo tinh gçn,
hiu qua. Rà soát, tinh giàn lirc krcnig lao dng và c eáu 1ai lao dng darn bâo sCr dig hiu qua
nguOn nhãn lirc.
3. Rá soát, b sung, ban hành các quy ch quan trj cUa Cong ty phü hcip vài các quy dnh cUa
Nhà nux9c và TKV dê dam bão cho b) may quãn l, diêu hânh can Cong ty hot dng 11th hoat, hiu qua.
4. Chi dao quãn trj chat chë các clii tiêu k thut cong ngh; trin khai thrc hin các giãi pháp
tO chCrc san xuât hcip l dê tang thai gian lam vic hCiu Ich can thiêt bj, tang näng suât lao d)ng.
5.Chi dao, thirc hin các giái pháp di mài cong ngh, ap diing hiu qua cong ngh thông tin
tiên tiên trong quãn 1', diêu hành Cong ty. Thirc hin cht ch các giái pháp tit kim chi phi d
giám giá thành san xuát.
6. C d&,t6 chirc thirc hin hiu qua các dir an dAu tt.rnärn 2021. Clii do dAy nhanh tin d
diêu chinh và quyêt toan D an dâu ti.r xây dmg cOng trinh mó than Ccc Sáu-COng ty cô phân Than
Cc Sáu-TKV.
7. Quãn trj và diu hành hoat dng can Cong ty dat hiu qua, dam bao an toàn tài chInh; gifI
vOTlg cOng tác an toân, an ninh trot flr.
8.Quan tam, chia sé và bao v quyn lçii hçip pháp can các nhà dAu tr, c dông can Cong ty;
chãm lo, cái thin diêu kin lam vic, dOi sOng vt chat và tinh than, to dU vic lam, nâng cao thu
nhp cho nguai lao dng.
9. Phi hçp chat ch giUa b may diu hãnh, Ban kirn soát, vâi các t chCrc chinh trj trong
Cong ty dê phát huy sCrc mnh tOng h trong qua inh san at kinh doanh.
V. QUAN TR! CONG TY,
1.Hidngquãntr
a. Thành viên, co' cAu
1.Ong Pham Cong Ht.rng ChU tjch HDQT
2. Ong Nguyn Van Thun Thành viên HDQT, Giám dc Cong ty;
Thành viên HDQT (Dn ht ngàyl5/05/2020)
3. Ong VU Van KhAn
Thành viên HDQT (Tcr ngàyl6/05/2020)
4. Ong Nguyn Van Tir
5. Ong Nguyn Tn Long Thánh viên HDQT, PhO GD COng ty;
6. Ong Trân DCrc Kha
Thành viên HDQT, PhO BI thi.r dãng uy Cong ty

Cãc thành viên HDQT dêu &rçic phân cong phi trách, theo dOi tCrng Iinh vrc quãn 1,
san xuât kinh doanh ci the phü hçp vài nang 1irc, kinh nghim cüa mInh. Hi dng quãn trj
Cong ty Co phân than CQc Sáu - Vinacomin hoat dng theo hinh thirc kiêm nhim, HDQT
d van dung linh hot cac hInh thirc dixçc qui djnh trong 1ut doanh nghip vâ trong diêu 1
Cong ty, quyêt djnh kjp thai các van dê thuc thâm quyên quân 1 và diêu hành san xut kinh
doanh càa Cong ty &rVc thông suôt.
HDQT dâ théng nht Nghj quyt mO hInh t chCrc san xut t chirc b may diu hãnh
Cong ty vài quy mO hçip !, phát huy di.rçic sir chü dng sang tao và sir lien két phôi hcip gi&a
các cá nhân và bO phn.
HDQT dä ban hânh cac qui ch& qui djnh, quy& djnh phc vi vic quãn 1, diêu hành
các mt hoat dng cüa Cong ty.
b. Cäc tiu ban
Các phong ban trong Cong ty &rc giao nhim vit dOng th?i làcác tiêu ban giüp
vic cho HDQT Cong ty, tham mixu giüp HDQT chi dao b may diêu hành thrc hin
SXKD dUng lust pháp, scr dung Lao dng hp l, hiu qua.
c. Hot dng cüa HDQT
HDQT d t chirc h9p thixông k' theo quy dlnh và các cuc h9p dt xuât khác dê
nghe cac thành viên HDQT báo cáo tInh hInh hoat dng SXKD cUa Cong ty và tháo lun dê
kjp thi di.ra ra các quyêt djnh phU hqp vâi diêu kin thirc tê SXKD cUa Cong ty, ci the:
Näm 2020, HDQT COng ty dâ h9p 35 phiên qua hInh thcrc h9p trirc tip và h9p giãn
tiêp; ban hành 219 nghj quyêt, quyêt djnh và van ban theo thãm quyên. HDQT thirc hin
nghiêm cOng tác quãn trj, giám sat b may diêu hành Cong ty nhäm triên khai thirc hin
dUng nghj quyêt, quyêt djnh ban hành cUa HDQT.
Thrc hin t6t ch d báo cáo djnh kS', cOng b6 thông tin dUng quy djnh, Cong khai,
mirth bach.
Näm 2020, HDQT d thirc hin tht chcrc nang, nhirn vii, quyn hn theo quy djnh
cUa pháp Iut, Diêu l Cong ty; triên khai thrc hin Nghj quyêt Dai hi dOng cO dOng thung
niên näm 2020; các thành viên HDQT COng ty da hoat dng dUng chic trách, hoân thành tot
nhim vii di.rqc giao mt cách trung thirc, cn trQng, minh bach, vi lqi ich cUa các cO dong vâ
cUaCongty.
Chi dao thirc hin hoat dng san xut kinh doanh: Hi dng quán trl da trien khai thirc
hin Nghj quyêt Dai hi dOng c dOng nàm 2020, chi dao, giám sat bO may diêu hãnh quán
I' cOng ty cci bàn hoàn thãnh kê hoach SXKD näm 2020 theo kê hoach diêu chinh.
d. Hoat dng cüa các thành viên HDQT dc 1p
Trong HDQT có 03 thành viên khOng tham gia trrc tip diêu hành san xuât, các thàn.h
viên tham gia day dU các phiên h9p và &rçlc giao nhim vi theo các mt hoat dng san xuât
kinh doanh phU hcip vài nang 1irc, trinh d chuyên mon cUa mOi nguii, cá 3 thành viên
HDQT dc I.p dêu hoàn thành chcrc trách nhim vii dixçc giao.
e. Ban Kim soát
+ Thành vién Ban kim soát Cong ty c phAn than Ccc S - Vinacomin gm 03
thành viên và hoat dung dc 1p và kiêm nhim.
- Tnrâng ban;
1- Ong Nguyn Van HUng
2- Ba Trán Thi Diép
- U)> viêfl
3- Ba Vu Thiën Thãnh
- Uy viên.

Ban kirn soát cüa Cong ty throng xuyen giám sat các hot dng cüa Hi dngquán
trj Cong ty thông qua vic thrc hin nghj quyët Di hi dông cô dông, các ngh quyet các
kS' hçp cüa HDQT, các quy chê, qui djnh do HDQT ban hành.
Giám sat hoat dng cüa Giám dc diu hành thông qua vic thirc hin các nghj
quyêt cüa HDQT, cac nghj quyet cüa Giám dôc trong linh virc thuOc quyên han cüa Giárn
dôc di.rcc qui djnh trong diêu I cüa Cong ty.
2/ Thu nhp cüa các üy viên HDQT, Ban kim soát, ngu'm quãn l' Côn tv
STT

Chtrc danh

I

Hi dng quán trj và viên chirc quán 1

2

Ban kim soát
lông cng

Tin 1irong

Thu lao

1.685.245.000

27 1.920.000

33 1.320.000

102.840.000

2.016.565.000

374.760.000

VI. BAO CÁO TA! CH!NH
1.'Y kién cüa Kim toán:
Theo kin chüng tôi, xét trên cac khIa canh tr9ng yu, Báo cáo tài chInh kern theo
dä phán ánh trung thirc và hçp ! tinh hinh tài chInh vào ngây 31 tháng 12 näm 2020, két
qua hoat dng kinh doanh và tInh hInh li.ru chuyên tiên t trong näm tài chInh kt thüc
cüng ngày cüa Cong ty Co phân Than C9c Sáu - Vinacomin, và &rçic 1p phU hcp vâi các
chuân rnuc ké toán Viét Nam, chê d ké toán doanh nghip Vit Nam hin hành và các
quy djnh pháp 1 cO lien quan den vic Ip và trinh bay báo cáo tài chInh.
Báo cáo tài chInh nArn 2020 càa Cong ty dâ dirc kirn toán b&i Cong ty TNHH
PKF Vit Nam. Cong ty dä dang báo, gcri báo cáo tài chInh kiêm toán Len Uy ban chüng
khoán Nhà rnràc, Sâ giao djch chirng khoán Ha NOi theo ding quy djnh.
Website cüa Cong ty dang tái báo cáo tài chInh là: www.Cocsau.com
/

Nii nhân:
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