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Ten Cong ty: Cong ty cô phn co din Uông Bi- Vinacomin 

Nám báo cáo: 2020 

I- THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 

- Ten giao djch: Cong ty C phn Co din Uông BI — Vinacomin. 

- Giy chirng nh.n dàng k doanh nghip s& 5700 526 340 

- Von diêu 1: 24.38 1.000.000 \ND 

- Vn du tu cüa chi:i s& hth.i: 24.38 1.000.000 VND 

- Dja chi: T 13, Khu 8, phix&ng Bc Son, Uông BI, Quáng Ninh 

- S diên thoai: 02033 854 392 

- S fax: 02033 854 358 

- Website: codienuongbi.vn 

- Ma cô phiu : UEM 

- Qua trInh hInh thành và phát trin: 

Vic thành 4p: Cong ty c phn co din Uông BI - Vinacomin là mt Doanh 
nghiêp ducc thành 1p ti'r vic chuyên dôi Co phân hóa Nhà may co din Uông BI, 
don vj trirc thuc Cong ty than Vàng Danh. Cong ty hoçit dng theo Giây chimg 
nhtn däng k kinh doanh so 22.03.000336 ngày 3 1/12/2004 do Sâ Kê hoich và Dâu 
tu' tinh Quàng Ninh cap. Trong qua trInh hott dng, các thay dôi ye chirc nàng kinh 
doanh, thay dôi ten cong ty và diêu chinh von diêu 1 cüa cong ty cUng dä ducic S 
Kê hoch va Dau tu tinh Quãng Ninh chuân y tai các däng k thay dôi tir lan 1 ngày 
18/8/2005 den thay dôi lan 9 ngãy 19/3/20 18. Theo do so giây chirng nhn dàng k 
kinh doanh duçiC thay dôi bang ma so doanh nghip so 5700 526 340 trong dàng k 
thay dôi Ian thir 5 ngày ngày 29/4/2010. 

Can cir theo Thông báo s 1020/TB-SGDHN ngày 15/9/2015 và Thông báo 
so 779/TB-SGDi-IN ngày 25/7/20 18 cOa S giao djch chtrng khoán Ha Ni. Co 
phiêu cOa Cong ty âà dUçYC dua vào giao djch trên thj tmng Upcom vôi nhcthg ni 
dung sau: 

+ Ten chirng khoán: C phiu CTCP Co din Uông BI— Vinacomin. 

+ Loai chimg khoán: C phiu ph thông. 

+ Mnh giá: 10.000 dông. 

+ S lucing chi1rng khoán däng k giao djch: 2.438.100 Co phiêu. 



+ Tng giá trj chirng khoán giao dlch: 24.38 1.000.000 dông. 

- Các sir kin khác: Không có. 

2. Ngành ngh và da bàn kinh doanh 

- Ngành ngh kinh doanh: Theo giy chirng nhn däng k' kinh doanh so 
5 700526340 do Sâ kê hoach ya Dâu tu Tinh Quàng Ninh cap lan thi'x 5 ngày 29 
tháng 4 nãm 2010, cap thay dôi lan 9 ngày 19 tháng 3 näm 2018 thI ngành, nghê 
kinh doanh cüa Cong ty là: "Gia cong ccr khi, xtr l,i và tra'ngpht kim logi; S&a chü'a 
may móc thiêt bj; Szra chü'a thiêt bj din; San xuát thiêt bj din khac; san xuât toa 
xe den 30 tan; San xuát phtwng tin và thiét bj vn tái khác; Kiêm tra và phán tIch 
kjY thut; Vn tái hang hóa bang dic&ng b5; Hogt dng kiên tric và ttr van pháp lu4t 
cO lien quan..." 

Dn ngày 31/12/2020, tang s can b nhân viên hin dang lam vic ti Cong 
ty là 202 ngi.thi, trong do can b quân l là 25 ngthi. Vth di ngü can b, cong nhân 
có kinhnghim, bàn linh và trInh d; vOi trên 10.000 rn2 nhà xu&ng san xuât và trên 
140 thiêt bj gia cong ca khI cac loai. Hang nàm, Cong ty luôn hoàn thành vut rnirc 
kê hoch, chat luçmg san phâm ngày càng ducic coi tr9ng và nâng cao. San phâm 
cüa Cong ty cci ban dáp 1rng và cung cap cho ngành khai thác mó than nhu: Xe 
goông chà than tü 1 - 3 tan; Ghi dumg sat; Máng cào tãi than MC8O/15; Sang than 
800 tan / giO; Toa xe chi than den 30 tan; Tàu din phOng no 5-8 tan; Toa xe châ 
nguâi dàng giá chuyên; Dc bit là May xüc dá phOng no XD.0,32 dung trong ham 
lô là san phâm d?t  giâi san phãm tiêu bieu 1000 näm Thàng Long - Ha Ni và duqc 
Ciic s hru trI tu cap bang dc quyên kiêu dáng cong nghip... BInh quân hang 
nàm, Cong ty san xuât và tiêu th 1.000 tan thiêt bj và 3.300 tan ph tüng các 1oi 
phiic v11 cho khai thác, chê biên, 4n tài than. 

- Dja bàn kinh doanh: Cong ty hot dng kinh doanh chü yu trong tinh 
Quàng Ninh và các tinh lan can,  cung cap san phâm cho ngành Than, ngành Din, 
ngành Thép... và các ngành khai khoáng khác. 

3. Thông tin v mô hInh quãn tr, t chirc kinh doanh và b may quail 1 

a) Mo hInh quàn trj 

- Hi dông quán trj, ban kim soát do Dai  hi cô dông bAu ra. 

- Ban Giám dc diu hành: Gm có Giárn dtc, các phó giám dc và Kê toán 
tnthng do HDQT bô nhim. 

b) Ca cu b may quàn l 

Gm có: 

03phông chi'c náng: 

(1)- T chirc hành chinh; 

(2)- K toán-K hoach; 

(3)- K5 thuât - Ca din 

02 phán xu'àng san xuát to chz'c san xud't theo cong ngh: 
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(1)- Phân xithng A2: Gia cong ct got kim loai,  si:ra chra ca, l.p rap thit bj. 

(2)- Phân x1Iyng A3: Gia cOng kt cu, düc, rèn dp kim loai, sra chüa din. 

c) Các cOng ty con, cOng ty lien kt: Không có. 

4. Bnh bu'óng phát triên 

- Các miic tiêu chü yu cüa Cong ty: Tip tic hoàn thin ca cut chüc quãn 
l, nhanh chóng hoàn thành và dim vào si. ditng các dir an dâu tu nhât là các hang 
mic dâutu doi mi cong nghê, dOi mth thiêt bj hin dai,  nâng cao nãng suât lao 
dng, chat luang san phâm. Day cao san luqng san xuât, tiêt kim chi phi, cãi thin 
diii sOng và diêu kin lam vic cho ngi.thi lao dng; 

- Chin hrçic phát trin trung và dài han:  Dim Cong ty tth thành mt trong 
nhitng dan vi hang dâu cüa ngành ca khI Vit Nam chuyên chê tao  các thiêt bj 
phông nO, thiêt bj chuyên dung trong ham lô phiic vii cho ngành khai thác than, 
khoáng san, tham gia sâu vào chui giá trj trong nén kinh tê quOc dan; 

- Các miic tiêu di vOi mOi trithng, xâ hi và cong  dng cüa Cong ty: Thirc 
hin tot nghia vi cüa doanh nghip. 

5. Các rüi ro 

Phii thuc vào thj tru&ng ngành Than- Khoáng san Vit Nam. 

II-T!NH HINH HOAT DQNG TRONG NAM 

1. TInh hInh ho,t dng san xut kinh doanh 

- Kt qua hot dng san XULt kinh doanh trong näm: Tng Doanh thu dat  177,8 
t dông bang 109% so vói nam 2019, bang 127% ké hoach näm; Lçii nhun tnrc thuê 
nàm dat  4.325 triu dOng; so v&i nàm 2019 dat  105%; so vi kê hoach  näm  dat  144%; 

- Các chi tiéu du dat và vuot so vOi kê hoach. C 

2.Tôchfrcvànhãnsu' \J 

a) Danh sach Ban dieu hanh 

Tom tt l' ljch cüa các cá nhân trong Ban diu hành: 

(1,)- Giám dc 

HQ và ten: Lê Van Tun - Sinh ngày 12/6/1962 

Dan tc: Kinh - Quôc tich: Viêt Nam. 

Qué quán: Dng Thanh, Kim Dng, Hung Yen. 

No'i a: T 5, khu 2, Thanh San, Uông BI, Quâng Ninh. 

TrInh d ngh nghip: Dai  hc kinh t cong nghip. 

Bc luung: 2/2; Mrc luang: 13.5 13.000 d 

T 1 sa h1ru c phAn có quyên biêu quyét: 3,0% 

(2)- Phó Giám dó'c 

HQ và ten: PhanVãn Sung - 5mb ngày 25/8/196 1 
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Dan tc: Kinh - Quôc tjch: Vit Nam. 

Quê quán: Bmnh Xá, Tin Phong, An Thi, Hung Yen. 

Noi i: To 23, Phü Thanh Dông, phuing Yen Thanh, Uông BI, Quàng Ninh. 

TrInh d ngh nghip: K5 six ch tao  may. 

Bc luong: 2/2; Mirc luong: 12.86 1.000 d. 

T' 1 sô hcru c phn có quyn biu quyt: 0,7% 

(3)- Phó Giám dc 

H9 và ten: Nguyn Minh Tarn - Sinh ngày 15/6/1978 

Dan tc: Kinh - Quc tjch: Vit Nam. 

Quê quán: Ha Trung-Thanh Hóa. 

Nai a: So nhà 20, to 4, khu Nam Son, P. Nam Khê, Uông BI, Quãng Ninh. 

TrInh d ngh nghip: K six chê tao  may. 

Bc luong: 1/2; Müc luong: 12.133.000 d. 

T' l sà hUu c phân có quyên biêu quyêt: 0,72%. 

(4)- KI toán trithng 

H9 và ten: Pham Van Chung - Sinh ngày 08/7/1974 

Dan tôc: Kinh - Quôc tich: Vit Nam. 

Qué quán: Nam Sách -Hâi Duang. 

Noi a: T 15, khu 5B, phuang Quang Trung, TP Uông BI, Quàng Ninh. 

TrInh d nghê nghip: Ci:r nhân k toán. 

Bc lixo'ng: 1/2; Mi'rc luong: 11.466.000 d. 

T 1 s& hCru c phn có quyn biu quyêt: 0,48% 

b) Nhüng thay di trong ban diu hành: Không 

- S lucng can b, nhân viên: Tong so CBCNV tai  ngày 3 1/12/2020 là 202 
nguai. Các chinh sách dôi vai ngi.rri lao dng thirc hin theo quy djnh hin hành 
cüa Nba nuOc. 

3. TInh hInh du tu', tInh hInh thyc hin các dy an 

a) Các khoân du tu iOn: Co 01 dr an du tu dugc thirc hin trong nãrn 

b) Các cong ty con, cong ty lien k&: Không có. 

4. TInh hInh tài chInh 

a) TInh hInh tài chInh 

Chi tiêu Näm 2019 Näm 2020 % tang (+) 
giãm (-) 

Tong giá trj tài san 62.064.397.468 75.730.854.129 22,0 
Doanh thu thuân 162.569.114.149 177.583.546.407 9,2 
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Lçi nhun tr hoat ctng kinh doanh 3.997.676.802 4.187.637.3 15 4,7 
Lçinhuânkhác 110.195.130 138.209.166 25 
Lciinhuântruàcthuê 4.107.871.932 4.325.846.481 5,3 
Lcyi nhuân sau thuê 3.273.093.169 3.711.079.560 13,3 
T' lê loi nhuân trã cô ti:rc 10% Du kiên 10% 

b) Các chi tiêu tài chInh chü yu 

Các chi tiêu Nãm 2019 Nám 2020 Ghi 
chü 

1. Chi tiêu ye khá nãng thanh toán 
+ H so thanh toán ngn hin: TSNFJINçi ngn han 1,53 1,32 
+ H so thanh toán nhanh: (TSNH - Hang tn kho) 0,85 0,91 

/Nçngänhn 
2. Chi tiêu ye cci cdu von 
+ H s Nç/Tng tài san 0,55 0,62 
+ He so N/Vn chü s hfru 1,38 1,66 
3. Chitiêuvênãnglcchogtd5ng 
+ Vông quay hang thn kho: 6,59 7,34 
Giá von hang ban /Hàng ton kho bInh quân 
+ Doanh thu thun1T6ng tài san 2,62 2,34 
4. Chi tiêu ye k/ia náng sin/i l&i 
+ He so Lii nhuân sau thu/Doanh thu thuAn 0,02 0,02 
+ He s Lçi nhuân sau thu/Vn chü sâ hU'u 0,132 0,130 
+ H s Lçii nhu.n sau thu/Tng tài san 0,053 0,049 
+ He s Lcii nhuân tCr HD KD/Doanh thu thun 0,02 5 0,024 

5. Co cu c dông, thay di vn du 

a)Cph.n 

- Tng s c phiu theo tl'rng loai (c 

Tong so cOphiêu: 

ttr cüa chü s& hü'u 

phiu th1.rrng, c phiu ixudäi...) 

31/12/2019 31/12/2020 
2.438.100 2.438.100 

+ CO phiêu phó thông 2.438.100 2.438.100 
+COphiêuirudâi 

SO 1i.rçng cô phiêu dang km hânh 2.438.100 2.438.100 
+ Co phiêu phO thông 2.438.100 2.438.100 

Trong do: C'huyên nhtrcing tr do: 2.438.100 2.438.100 
Hgn chê chuyên nhztcrng: 

Mnh giá cô phiêu dang hru hành: 10.000 VND 

b)Ccicucdong 

- C dOng/thành viên gop vn Nba nuâc: Thông tin chi ti& v cc cu cô 
dông/thành viên gop von Nhà nuâc: 

Ttp doân Cong nghip Than - Khoáng san Vit Nam. 

Ma s doanh nghip: 5700 100 256. 
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Tri s&: 226 Lé Duân; Dng Da; Ha Ni. 

S lucing c phn ntrn giü: 862.3 06 chim t' 1: 3 5,37% vn Diu 1. 

- C dông/thành viên gop von sang l.p 

- Thông tin chi tit v cci cu c dông/thành viên sang lap: 

TT 
Loi 

cô dôn 
S hrqng 
cô phân 

T 1 
närn gifr (%) 

1 Nhà nuâc: Tp doãn CN Than - Khoáng san Vit 
Nam 

862.306 35.37 

2 Co dong khác (the nhân) 1.575.794 64.63 
3 Cophiêuqu5' 0 0 

Tong 2.438.100 100 

- C6 dônglthành viên gop von nuOc ngoài (Khong co) 

c) TInh hInh thay dôi von dâu tu cüa chü s hüu: Không có. 

d) Giao djch c phiu qu5: Không có. 

e) Các chirng khoán khác: Không Co. 

6. Báo cáo tác dng lien quan dn môi trurng và xã hi cüa Cong ty 

6.1. Quán nguón nguyen vçt lieu 

a) Tng luvng nguyen vt lieu duçrc si:r ding d san xut và dOng gOi các san 
phâm và djch vii chInh cüa to chO'c trong nàrn. Trong nàrn sir dung 6.248 tan vt lieu 
(Chü yêu là sat thép và phii tüng bang kim loai) vOi tong giá trj là: 127,3 t' dông. 

b) Báo cáo ti l phn tram nguyen vt lieu dixçc tái ch dixçic s1r ding d san 
xuât san phâm và djch vi chInh cOa to chirc. Mt t' l rat nhô là sat thép phê !iu 
duc dàng dê dOc các chi tiêt san phâm Ca khI. Tong giá trj thu hôi 125 triu dOng 
bang 0,09% giá trj si.r dung. 

6.2. Tiêu thy nàng lu'cing 

a) Nãng 1uçng tiêu thii tnrc tip và gián tip: Cha yu din näng. Tng luçing 
din nãng sà diing trong nãrn là 1.395.645 kw; Chi phi sir diing náng 1ixcng trong 
nàm là 2,6 t dông. 

b) Nàng luqng tit kim duçic thông qua các sang kin sr diing nàng lucing 
hiu qua. (Khong co) 

c) Các báo cáo sang kin tiM kirn näng luçng (cung cp các san phm va 
djch v1i tiêt kim nãng hxçmg ho.c sir dçing nãng lijçing tái tao);  báo cáo kêt qua cüa 
các sang kiên nay. (Không co) 

6.3. Tiëu thy nu'ác (mirc tiêu th nithc cOa các hoat dng kinh doanh trong nàm) 

a) Ngun cung cp nuc và hzgng nuóc sir ding: Dugc cung c.p b&i Xi 
nghip nrnc Uông BI, Tong luçmg nuOc sr diing trong nãm là 6.181 m3 vâi tOng 
giá trj cã phi nithc thai là 86,7 triu dông. 

b) T I phn tram và tng luqng nuc tái ch và tái sir diing: Không có. 
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6.4. Tudn thi pháp lut ye' báo v rnói tru&ng 

a) S ln bj xr ph.t vi phm do không tuân thu 1ut pháp và các quy djnh v 
môi trtrYng: Không. 

b) Tng s tin do bj th pht vi phm do không tuân thu lut pháp và các quy 
djnh ye môi tnthng: Không. 

6.5. ChInh sách lien quan dé'n ngu'&i lao dç3ng. 

a) S krçing lao dng, m1rc hrang trung bInh di vói ngu?i lao dng: s hrçmg 
lao dng có mitt ti 3 1/12/2020 là 202 ngllôi. Lao dng bInh quân sii'r diing trong 
nàm là 202 nguii. Mirc luang bInh quân là 9,839 triu dông!ngui-tháng. 

b) ChInh sách lao dtng nhtm dam bão sirc khôe, an toàn và phüc igi cüa 
ngithi lao dng. 

- Ch do lam viêc: 

+ Thai gian lam vic: Cong ty ti chirc lam vic 8hlngãy, 6 ngày/tun, nghi 
tnra 60 phüt. 

+ Nghi phép, nghi l, Tt, nghi m thai san: theo quy djnh cüa B lut lao dng. 

± Diu kin lam vic: Van phông lam vic, nhà xithng khang trang, thoáng 
mat. Dôi vâi 1irc lixgng lao dng trrc tiêp, Cong ty trang bj day di'i các phi.rang tin 
bâo h lao dng, v sinh lao dng, các nguyen täc an toàn lao dng dugc tuân thu 
nghiêm ngt. 

- Chinh sách hrang, thithng và phüc lçi: 

+ ChInh sách luGng và this&ng: Cong ty áp ding chInh sách tin hxcng theo 
nãng suât và hiu qua kinh doanh. Tiên thu&ng cOng dugc xác djnh trén ca s& ket 
qua kinh doanh cüa Cong ty và hiu qua lam vic cüa tüng nhãn viên. 

+ Bào him và phüc lvi: Vic trIch np bào him xã hi, bão him y té dugc 
Cong ty trich np ding theo quy djnh cüa pháp lut. 

+ ChInh sách d& vOi ng.rôi lao dng: Cong ty luôn thuc d.rgc nhân lirc là 
yêu to quyêt djnh cho six thành cong cüa Cong ty. Cong ty th&ng xuyên sap xêp bO 
tn nguOn nhân lirc theo yêu câu cOa tmg giai doan  phát triên cüa Cong ty cho phO 
hgp, Iuôn dam báo cho ngithi lao dng có cong an vic lam on djnh lâu dài dê h9 
gàn bó vói Cong ty. COng ty thiiô'ng xuyên to chüc bôi duông, dào to dê mOi ngithi 
có the lam vic chuyên nghip, phát huy dugc näng lirc Ca nhân và biêt hgp tác cüng 
dông nghip. Cong ty tiêp nhn lao dng mâi theo mt quy trmnh vâ có chInh sách 
thu hut lao dng có trmnh d cao, có nhiêu kinh nghim yà uy tin, Co chInh sách trà 
luang dam bâo di sOng cho CBCNV. Cong ty luôn dung qu5 phuc lgi cho các hot 
dtng nâng cao th ch.t, giái trI, nghi ngoi, tang crng van hoá doanh nghip. Day 
mnh phong trào thi dua, phát huy sang kiên cãi tiên k thut, khOng ngrng tang 
näng su&t lao dng d ngày càng on djnh thu nhp cho ngithi lao dng. 

c) Hot dng dào tio ngithi lao dng 

- S gR dào to trung bInh mi nam: 12 giOingui. 
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- Các chucing trInh phát trin k5' näng và h9c t.p lien tVc d h trg ngui lao 
dng darn bão có vic lam và phát triên sir nghip: Chü yêu theo chiio'ng trinh cüa 
T.p doàn Cong nghp Than - Khoáng san Vit Narn 

6.6. Báo cáo lien quan dIn trách nhiçrn dli vâi c7ng dng d/a phuong 

Các hott dng d.0 tis cong  dng và hoit dng phát trin cong  dng khác, bao 
gôrn ho trg tài chInh nhäm phic vi cong  dông: Không. 

6.7. Báo cáo lien quan dIn hogt dç3ng hf trwàng yIn xanh theo hu'&ng dan 
cza UBCKWN 

III- BAO CÁO VA DANH GIA CUA BAN GIAM DOC (Ban Giám dc 
báo cáo vã dánli giá v tInh hInh mci mt cüa Cong ty) 

1. Dãnh giá kêt qua ho,t dng san xuãt kinh doanh 

- Kt qua hoat dng san xut kinh doanh trong näm: Tng Doanh thu dat  177,8 
t dông bang 1 0?% so vi näm 2019, bang 127% kê hoach; Li nhun tnrôc thué nãm 
dat 4.325 triu dông; so vâi närn 2019 dat  105%; so vi kê hoach nàm dat  144%. 

- Các chi tiêu du dat  và vizcit so vth k hoach. 

- Nh&ng tin b Cong ty dâ dat  d.rc: Nhng cài tin v ca cu th chüc, chInh 
sách, quán l: Dã ducic tang cuông và áp ding có hiu qua trong san xuât kinh 
doanh. 

2. TInh hInh tài chInh 

a) TInh hInh tài san 

- Tng tài san tai  ngày 31/12/2020 là 75.730 triu dng, tang so vi du närn 
22% trong do: Tài san ngän han  62.232 triu dông chiêrn 82,2%; Tài san dài han 
13.498 triu dông chiêm 17,8%. 

- T' suit lçii nhun truc thu / Tng tài san = 5,7%. Dat  cao so vói các dan 
vj cüng ngành nghê trong nên kinh tê. 

- Không có nçi phái thu xu. 

b) Tinh hInh nq phãi trã 

- Tng nçi phãi trã tai  ngày cui närn là 47.288 triu dng. Trong do: nçi ngn 
han 47.288 triu dông chiêm 100 %. 

- Không có ng phãi trã xu, không có ãnh huô'ng chênh 1ch cüa ti l giá hi 
doái, ãnh huâng chênh 1ch lãi vay den kêt qua hoat dng san xu.t kinh doanh cüa 
Cong ty. 

3. Nhüng cãi tin v co cu t chüc, chInh sách, quãn 1 

Luôn &rc tang cu&ng và áp diing có hiu qua trong san xu.t kinh doanh. 

4. K hoch phát triên trong tuong Iai 

8 



Tang cithng nghiên ci'ru ch to san phm rnâi. Dua Cong ty tth thành dcm vj 
hang dâu trong vic san xuât các thiêt bj phông no dung trong ham là phiic vçi cho 
ngành khai thác than, khoáng san Vit Nam. 

0 ., Ic Ic .......Ic .A Ic , 5. Giai trinh cua Ban Giam doe doi vo'i y kien kiem toan (neu co) - (Trircing 
hQp) kiên kiêm toán khôngphái làj. kiên chap thun toànphán). Không có. 

6. Báo cáo dánh giá lien quan dn trách nhim v môi trtrông và xã hi 
cüa cong ty 

a) Dánh giá lien quan dn các chi tiêu môi trung (tiêu thii nuâc, nàng hxçing, 
phát thai...). Dam bão dung quy djnh. 

b) Dánh giá lien quan dn vn d ngi.thi lao dng: Dam báo dung quy djnh. 

c) Dánh giá lien quan dn trách nhim cüa doanh nghip di vâi cong dng 
dja phuang: Thrc hin day dii 

IV- DANH GIA CUA HDQT yE HOAT DQNG CUA CONG TY 

1. Dánh giá cüa Hi d1ng quãn tr v các mt hoit dng cüa Cong ty 

Cong ty dâ và dang hoat dng san xut kinh doanh có hiu qua. Dam bão t& 
nghia vii dôi vói môi tru&ng và xâ hi. 

• 0 A• A • A A 9 V Ic , 2. Danh gia cua H9i dong quan trl ye hoit d9ng cua Ban Giam doe cong ty 

Ban Giám dc dâ th1xc hin, trin khai kjp thi Co hiu qua các nghj quyêt cüa 
Hôi dông Quân trj và thu?ing xuyên trao dOi, xin ' kiên Hi dông quãn trj các van 
dê phát sinh trong vic triên khai diêu hành san xuât kinh doanh; 

3. Các k hoch, dnh htrrng cüa Hi ding quãn trl 

Dy mnh cong tác giám sat boat dng cüa ban Giám dc và các b phn quãn 
l khác nhAm dam bão hoàn thânh miic tiêu san xuât kinh doanh tháng, qu, nám. 

V- QUAN TR! CONG TY 

1. Hi dung quãn trl 

a) Thành viên và cci cu cüa Hi dung quân trj: 

TT HQ VA TEN 
T'1 SHCP CO

1 
 

quyen bieu quyet 
GHI CHU 

1 Büi Hông Quang 3 5,37 Chü tich, Thành viên di din von Nhà 
rnxâc ti Cong ty (TKV) 

2 Lê Van Tuân 3,0 Thành viên, Giám doe 

3 Phan Van SUng 0,7 Thành vién, Phó Giám doe 

4 Nguyn Minh Tarn 0,72 Thành viên, Phó Giám doe 

5 Büi Xuân Tiên 0,41 Thành viên, TP Kê toán-Kê hotch 

b) Các tiu ban thuc Hi dung quãn trj: Không có. 

c) Hoat dng cüa Hi dung quãn trj: Näm 2020, Hôi dng Quan trj Cong ty 
dâ thgre hin dung và day dU chüc trách, nhim vi cüa mInh theo quy djnh cüa Lut 
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và Diu 1 Cong ty: T chirc h9p và giâi quyt tng th cac vic lien quan den vic 
chi do diêu hành SXKD và các cong vic lien quan den giao djch cO phiêu cüa 
Cong ty trên san UPCOM. Các kS'  hp HDQT dêu duçic chuân bj k5 ye ni dung, 
dam báo trInh tr, diing nguyen tãc, barn sat tInh hInh thi;rc té SXKD cüa Cong ty dê 
dua ra các quyêt djnh kjp thai cho Giám doe Cong ty triên khai thi;rc hin nhàm dt 
dugc các mi;ic tiêu Dai  hi dông cô dông dê ra. 

- Kt qua các cuc hop: Trong näm 2020, HDQT dã tin hành 06 phiên hop, 
Các cuc hçp dêu din ra vói tinh than khân tnrclng và trách nhim. HDQT dâ tháo 
1un và biêu quyêt thông qua các ni dung theo quy djnh và ban hành day dü ni 
dung biên ban, nghj quyêt cuc hp dê Ban Giám dôc triên khai thirc hin. Ni dung 
nhirng van dê dugc ban hành bao gOm: 

TT S NQ/BB Ngày Ni dung 

Biên bàn So 
01/2020/BB-HDQT 

04/01/2020 

1. Thông qua kêt qua S)(KD näm 2019; 
phucmg huâng nhim vi;i qu 1/2020 và giao 

k hoch nãm 2020. 

2. Du kin phuang an phân phôi 1çi nhun 

närn 2019. 

3. Thông qua phê duy Báo cáo kinh t - k 
thut di;r an: D.0 tu thit bj, nâng cp cái to 
nhà an cong nghip phi;ic vi;i san xut näm 

2020. 

4. Thông qua H thng thang hxcing, bang 

luang cUa COng ty. 

5. Thông qua Quy ch thi;rc hin dan chU ô ca 
sO tii Cong ty. 

2 
Biên bàn 

02/2020/BB-HDQT 
11/3/2020 

1. Thông qua k& qua SXKD qu 1/2020; 

phuong huàng nhim vi;t qu 11/2020. 

2. Thông qua k hoach chi trã thU lao cho 
HDQT, BKS närn 2020. 

3. Thông qua các tài 1iu và ho so Di hi Dong 
c dông ththng niên nárn 2020. 

Biên bàn 
03/2020/BB-HDQT 

08/4/2020 
Thông qua H thng thang luong, bang krccng 
cUa Cong ty. 

Bien ban so 
04/2020/BB-HDQT 

22/4/2020 

1. Thông qua Quy ch lam vic cUa HDQT 
Cong ty C ph.n Ca din Uông BI- 
Vinacornin. 

2. Thông qua vic bô nhim thu k Cong ty. 
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TT S NQ/BB Ngày Ni dung 

5 

Biên bàn s 
05/2020/BB-HDQT 01/7/2020 

1. Thông qua kêt qua SXKD qu 11/2020; 
phuang hixng nhim vi qu 111/2020. 

2. Thông qua Quy ch quán 1 tài chInh áp 
diing tir näm 2020. 

6 

Biên bàn s 
06/2020/BBHDQT 29/9/2020 

1. Thông qua kt qua SXKD qu 111/2020; 
phucmg hi.rng nhim vi qu IV/2020. 

- Thirc hin nhim vii Dai  hi dông cô dông giao: 

+ Nàm 2020, Cong ty trin khai thrc hin k hoach  SXKD trong bi cãnh 
tInh hInh kinh té trénthê giOi ánh hi.thng ntng né do dai  djch Covid-19, tInh hInh 
chInh trj the giói bat on cting dã ánh hiiO'ng không tot den nên kinh tê cüa dat nithc 
nói chung và cüa ngânh than nói riêng. 

+ Tinh hInh SXKD cüa Cong ty con nhiu khó khän, thách thirc ló'n do sir 
ctnh tranh trên thj tri.thng Ca trong vá ngoái ngành ngày càng quyêt 1it han ... song 
vâi sij chi do cüa 1-JDQT c1ng vâi sr näng dng, sang tao  và có nhiêu kinh nghim 
trong diêu hânh SXKD, vâi truyên thông k lut vâ dông tam, doãn kêt vuçt khó, 
phát huy sic manh tong hçp cüa câ h thông chInh trj, drçic sir lãnh dao,  chi  dao 
cia Tp doàn Cong nghip Than — Khoáng san Vit Nam, sIr phôi hçip cong tác có 
hiu qua cüa các bn hang, Cong ty dä n hrc phân dâu, tirng buOc viJçit qua khó 
khan, thir thách hoàn thành xuãt sac, toàn din nhim vi SXKD nàm 2020 do Tp 
doan và Dai  hi dông cô dOng giao, di song vic lam cüa CBCN lao dng on djnh, 
nguôn vOn kinh doanh thrçc bão toàn và phát triên. 

- Thirc hin nhim vi giám sat: 

+ Hi dng quãn trj giám sat boat dng cüa can b quãn 1 COng ty (Giám 
doe, Phó Giám doe, Kê toán tru&ng...) thông qua vic giám sat chap hành các quy 
djnh cüa pháp lu.t, thirc hin các nghj quyêt, quyêt djnh cüa HDQT, Di hi cô 
dOng dê ra. 

+ Ngoài vic giám sat can b quãn l nói trên, trong qua trinh hot dng cüa 
mlnh, Hôi dOng quãn trj Cong ty dä thi.r0ng xuyen nghiên ciru Quy chê quân trj 
Cong ty theo mu cüa các ca quan quãn I Nhà ntthc, tham khào mô hInh tO chirc 
và phuang thirc quãn trj tiên tiôn dê xây dirng và cho áp di.ing Quy chê ni b ye 
quân trj cong ty nhàm tirng buc ehuân boa cOng tác quàn l, diêu hânh, han  che 
nhng rai ro trong boat dng SXKD, dông thi dam bâo tInh minh bach  và  tao  diêu 
kin thun lqi dé CO dông và các nhà dâu t.r cUng nhu các ca quan quân 1 có the 
thirc hin tOt duqc chüc nàng giám sat, thanh tra kiêm soát. 

d) Hoat dng cüa thành viên Hi dng quãn trj dc l.p. Hoat dng cüa các 
tiu ban trong Hi dàng quãn trj: (dánh giá hoat dng cüa các tiêu ban thuc Hi 
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dng quân trj, nêu cii th s luçmg các cuc hçp cüa t1rng tiu ban, ni dung và kt 
qua cüa các cuc h9p). 

e) Danh sách các thành viên Hi dng quán trj có chirng chi dào tto v quãn 
trj cong ty. Danh sách các thành viên Hi dông quãn trj tham gia các chi.xcing trInh 
ye quãn trj cong ty trong nãm. 

2. Ban Kiêm soát 

a) Thành vien vàca cu cüa Ban kirn soát (danh sách thành viên Ban kim 
soát, t 1 s hu cô phân có quyên biêu quyêt vã các chirng khoán khác do cong ty 
phát hành) 

TT HQVATEN 
A 

T l SHCP Co quyen 
bieu quyet 

GHI CHU 

1 Nguyn Thj Thanh Huyn - Tnthng ban 
2 Nguyn Trong Thanh 0,55 Thành viên 

3 TrAn HUu Doàn 0,25 Thành viên 

b) Hot dng cüa Ban kirn soát: To chrc 4 cuc h9p và thirc hin nhim vv 

theo chüc näng Diêu i Cong ty quy djnh. Ni dung kêt qua nhu sau: 

(1)- Cuc hQp vâ lam vic ngày 19/3/2020: Thrn djnh BCTC nãm 2019 Va 

kiêm soát hoat dng cia HDQT, Ban Giám dôc, B may quân 1 Cong ty. 

(2)- Cuc h9p và lam vic ngày 12/5/2020: Kiêm soát hott dng quân l diêu 
hành SXKD và BCTC qu 1 nãm 2020. 

(3)- Cuc h9p và lam vic ngày 31/7/2020: Kim soát hoat dng quán l diu 
hành SXKD và thâm djnh BCTC 6 tháng nàm 2020. 

(4)- Cuc hçp và lam vic ngày 26/10/2020: Kim soát hoat dng quân 1) 
diêu hành SXKD và thârn djnh BCTC 9 tháng nãm 2020. 

3. Các giao djch, thà lao và các khoãn Jçi Ich cüa Hi dung quãn trj, Ban 
giám dôc và Ban kiêm soát 

a) Luong, thithng, thu lao, các khoãn lqi Ich 

TT HQ và ten Chfrc vy S tiên (ding) 

1 Büi Hông Quang Chü tjch HDQT 61.680.000 

2 NguynThjThanhHuyên TrithngBKS 54.960.000 

3 Lê Van Tun Thành viên HDQT - Giárn dc 468.040.687 

4 Phan Van Sirng Thành viên HDQT - P. Giám déc 42 1.847.424 

5 Nguyn Minh Tam Thành viên HDQT - P. Giám dc 42 1.403.423 

6 Phm Van Chung Thânh viên HDQT - KT truâng 
(Mien nhim ngày 17/4/2020) 

377.833.138 

7 BUi Xuân Tiên Thành viên HDQT - TP K toán- 
Kê hoach (Bô nhirn 17/4/2020) 

39.420.000 

8 Nguyn Tr9ng Thanh Thành viên Ban kirn soát 36.000.000 
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XAC NHIN CÜA DiJ DIN THEO 
PHAP LUiT CUA CONG TY 

AM DOC 

    

9 Trân Htru Doân Thành viên Ban kirn soát 36.000.000 

    

    

b) Giao djch c phiu cüa c dông ni b 

TT 
Ngu*i thic hiên 

giao dlch 

Quan h Vol CO 

dông ni b 

So 

CP 

SH 
, 

dau 

k' 

T lç 

duk 

So 

CPSH 

cuôi k' 

T1 

Cuoi 

k' 

L'do 

tang, 

giãm 

Không có giao djch 

c) Hcp dng hotc giao djch vâi c dông ni b: Không 

d) Vic thirc hin các quy djnh v quãn trj cong ty: Dam bâo tuân thu dung 
quy djnh. 

VI- BAO CÁO TA! CH!NH 

1. V kin kiêm toán 
r , •, A A A' Trw/i Bao cao kiem loan d9c 4ip so 86/2021/BGKT-BDO ngay 18 I/lang 3 

,thm 2021. "Theo kiê'n cia ching tôi, báo cáo tài chInh kern theo dâ phán ánh 

trung thyv và hcrp lj, trên các khIa cgnh trQng yeu tlnh hlnh tài chInh cia Cong ty 

c phá'n cci diçAn  UOng BI - Vinacornin tgi ngày 31/12/2020, cüng nhit kit qua hogt 

dçäng kinh doanh và tlnh hInh 1uu chuyJn tin t cho nàrn tài chInh kit thzc ci?ng 
ngày, phI hçtp vái chudn rnc ki toán, ché' d5 ké' toán doanh nghip Vit Narn và 

các quy djnh phOp l,i CO lien quan din vic 1p và trinh bay báo cáo tài chInh ". 

DEli din Cong ty TNJIII kim toán BDO 

Phó tng giám dc: Büi Van Viscing (Dã k và dóng du) 

2. Báo cáo tài chInh du'o'c kiêm toán 

Báo cáo tài chInh nàm dã dl.rçlc kim toán bao gm: Bang can di k toán; 
Báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh; Báo cáo lixu chuyên tiên t; Bàn thuyêt minh 
Báo cáo tài chInh theo quy djnh pháp Iut ye kê toán và kiêm toán. Duçc dãng tái 
tai website: http//codienuongbi.vn 

Nd nliân: 
- UBCK Nhà nuó'c; 
- S6 giao djch CK Ha Ni; 
- Lt.ru VP. 
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