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BIÊN BÂN
ĐẠI HỘI ĐÔNG CÔ ĐÔNG THUÒNG NIÊN NĂM 2020

Tên Công ty: Công ty cổ phần Chế tạo máy -  VINACOMIN.
Trụ sả chính: số 486, Đuòng Trần Phú, phuòng cẩm Thúy, cẩm Phả, Quảng Ninh.
Giấy Chúng nhận ĐKKD: số 5700495999 do sỏ Kế hoạch và Đầu tu 

tinh Quàng Ninh cấp, đăng ký lần đầu ngày 31/03/2008 và đăng ký thay đổi lần 
thú 08 ngay 01/11/2016.

Thòi gian: 8 giò 00 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2020.
ĐỊa điểm: Hội truòng Công ty cổ phần Chế tạo máy -  VINACOMIN, số 

486 đuòng Trần Phú -  phuòng cẩm Thuỳ - thành phố cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh.
PHÀN I: GIÓI THIỆU KHAI MẠC cuộc HỌP
I. Giói thiệu Đoàn Chủ tịch, Thu ký
1. Đoàn Chủ tỊch
1) Ông Nguyễn Văn Tú Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2) Ông Phạm Minh Tuấn Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
2. Thu ký
Chủ tọa Đại hội đã củ ông Nguyễn Quang Huy, Thu ký Công ty làm Thu 

ký Đại hội.
Đại hội nhất trí thông qua Thu ký Đại hội vói tỷ lệ biểu quyết tán thành: 

3.991.148 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
II. Bầu Ban kiểm tra tu cách cổ đông
Đại hội đã bầu ban kiểm tra tu cách đại biểu gồm các ông bà sau:
1) Ông Nguyễn Văn Bốn - Truỏngban;
2) Bà Bùi Thị Mỹ - Uỷ viên;
3) Bà Duong Thị Thủy - Uỷ viên.
Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm tra tu cách 

cổ đông vói tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.991.148 cổ phần, chiếm 100% tổng số 
cổ phần tham gia biểu quyết.

III. Trình bày chuông trình và quy chế Đại hội
Sau khi nghe đọc toàn văn Chuông trình và Quy chế Đại hội đồng cổ đông 

thuòng niên năm 2020.
Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chuông trình, Quy chế Đại hội 

vói tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.991.148 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần 
tham gia biểu quyết.

IV. Báo cáo kiểm tra tu cách cổ đông



- Nguôi báo cáo: Ông Nguyễn Văn Bốn -  Chúc vụ: Truông ban Kiểm tra 
tu cách đại bieu

- Nội dung báo cáo:
+ Tổng số cổ đông mòi tham dụ: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách 

cổ đông chốt ngày 12/3/2020, sỏ hũu 4.697.651 cổ phần có quyền biểu quyết 
của Công ty cổ  phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

+ Theo danh sách tham dụ tính tói thòi điểm 8h00' ngày 17/4/2020 
ĐHĐCĐ thuòng niên 2020 có sụ tham dụ cùa: 17 cổ đông và nguòi ủy quyền 
dụ họp đại diện cho 3.991.148 cổ phần, chiếm 84,97% tổng số cổ phần có quyền 
biểu quyết của Công ty.

+ Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông 
thuồng niên năm 2020 của Công ty cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN đủ 
điều kiện để tiến hành Đại hội.

PHÀN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI
1. Nội dung trình bày
1.1. Ông Phạm Minh Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc diều hành 

trình bày Báo cáo số 780/BC-VMC ngày 27/3/2020 về kết quà hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và phuong huóng, nhiệm vụ năm 2020.

1.2. Ông Nguyễn Văn Tú - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 781/BC- 
VMC ngày 27/3/2020 về công tác quàn trị của HĐQT và việc giám sát đối vói 
Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý năm 2019 và định huóng công tác quản trị 
năm 2020.

1.3. Ông Hoàng Mạnh Hùng -  Truông Ban kiểm soát Công ty trình bày:
- Báo cáo số 783/BC-BKS-VMC ngày 27/3/2020 về báo cáoThẩm định 

báo cáo tài chính đã đuọc kiểm toán năm 2019.
- Báo cáo số 784/BC-BKS-VMC ngày 27/3/2020 về hoạt động quản lý 

Công ty của HĐQT, Ban Giám đốc, Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.
- Tò trình số 785/TTr-BKS-VMC về việc lụa chọn đon vị kiểm toán độc 

lập thục hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần - Chế 
tạo máy VINACOMIN.

1.4. Bà Phạm Thu Huong - Ke toán truỏng Công ty trình bày:
- Báo cáo số 782/BC-VMC ngày 27/3/2020 về báo cáo tóm tắt kết quả tài 

chính năm 2019.
- Tò trình số 786/TTr-VMC ngày 27/3/2020 về việc Phuong án chi trá cổ 

túc và trích lập các quỹ năm 2019.
- Tò trình số 787/TTr-VMC ngày 27/3/2020 về việc phân phối thù lao 

năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020.
^5̂ —



1.5. Ông Nguyễn Văn Tú - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:
- Tà trình số 788/TTr-VMC về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cùa 

Công ty Cổ phần Chế tạo máy -  VINACOMIN, có nội dung:
+ Mã ngành: 7730;
+ Phạm vi kiểm định: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hũu hình 

khác không kèm nguòi điều khiển.
- Thông báo số 840/TB-VMC ngày 03/4/2020 về việc thay đổi cổ đông 

lón của Công ty.
PHÀN HI: Ý KIÉN CÚA CÓ ĐÔNG
6Cn AM/Ig có .ý Ar/c/;)

PHÀN IV: CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYÉT
Sau khi nghe nội dung các Báo cáo - Tò trình, Đại hội đã thảo luận và biểu 

quyết nhất trí thông qua nghị quyết vói các nội dung nhu sau:
Nội dung 1. Thông qua nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT, Giám 

đốc điều hành và Ban kiểm soát; Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán và 
đuọc Ban kiểm soát thẩm định; và Phuomg án phân phoi lọi nhuận năm 2019 
của Công ty cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN (VMC) vói một số chỉ 
tiêu co bản nhu sau:

1. Kết quả hoạt động sàn xuất kinh doanh năm 2019

Chi tiêu Đon vị tính Thục hiện năm 2019

1. Doanh thu Triệu đồng 1.501.300
2. Giá trị sản xuất Triệu đồng 525.067
3. Tong quỹ tiền luông Triệu đồng 98.707

4. Thu nhập bình quân Triệu đồng 
/nguòi/tháng 9,56

5. Lọi nhuận truóc thuế Triệu đồng 14.219
6. Giá trị đầu tu Triệu đồng 29.463

2. Phuong án chi trả cổ túc và trích lập các quỹ năm 2019

TT Chì tiêu Năm 2019 Ghi chú
1 Tổng lọi nhuận sau thuế 7.012.269.647
2 Chi trả cổ túc năm 2019 4.697.351.000 10% vốn điều lệ
3 Trích lập các quỹ năm 2019 2.314.918.647

3.1 Quỹ đầu tu phát triển sản 
xuất 694.475.594 30% sau khi chi trả cổ túc

3.2 Quỹ thuỏng VCQL 173.400.000 Bằng 1 tháng luong thạc hiện của 
VCQL trong năm 2019

3.3 Quỹ khen thuỏng 1.012.930.137
70% số còn lại sau khi trích quỹ 
đầu tu phát triển và quỹ thuỏng 
VCQL

3.4 Quỹ phúc lọi 434.112.916
30% só còn lại sau khi trích quỹ 
đầu tu phát triển và quỹ thuòng 
VCQL



Phần biểu quyết:
-Tánthành:3.991.148 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dụ họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dụ họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dụ họp.
Nội dung 2. Thông qua phuong huóng, nhiệm vụ năm 2020 vói nội dung 

chính sau:
- Mục tiêu chung !à: AN TOÀN -  ĐÓI MÓI -  PHÁT TRIỂN.
- Mục tiêu điều hành ìà: Tạo việc làm ổn định để đảm bảo hoàn thành các 

chì tiêu ke hoạch chủ yếu; không ngùng nâng cao chát luọng sản pham, dịch vụ; 
tiếp tục hoàn thiện tái co cấu to chúc và lao động; hoàn thiện co che quản lý, 
tăng năng suất, chất luọng, giảm chi phí, nâng cao súc cạnh tranh của sản pham; 
đâm bảo tăng truỏng họp lý, hiệu quả, bền vũng; cài thiện tiền luong, diều kiện 
làm việc và phúc lọi cho nguòi lao động, đậc biệt là đội ngũ lao động cán bộ kỹ 
thuật, cán bộ quản lý giỏi, công nhân lành nghề.

1. Một số chi tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2020:
TT Chi tiêu ĐVT Kế hoạch
1 Doanh thu Triệu đồng 1.389.000
2 Chi phí sản xuất Triệu đồng 1.378.700
3 Giá trị sản xuất Triệu đồng 466.000
4 Lao động định múc Nguòi 870
5 Tong quỹ tiền luong Triệu đồng 86.742
6 Thu nhập bình quân nguòi/tháng Triệu đóng 

/nguòi/tháng 8,309
7 Lọi nhuận truóc thuế Triệu đồng 10.300
8 Cổ túc % 10
9 Giá trị các dụ án đầu tu Triệu đồng 17.278.

2. Các nhóm giải pháp thục hiện:
i) Nhóm giải pháp về tiếp tục đổi mói co cấu tổ chúc và nguồn nhân lục, 

mà trọng tâm là nâng cao chất luọng lao động công nghệ và đội ngũ cán bộ quản 
lý chú chốt

ii) Nhóm giải pháp về kỹ thuật -  công nghệ - thiết bị.
ni) Nhóm giải pháp phát triển thị truòng.
iv) Nhóm giải pháp về nâng cao hiệu quả các mật quàn lý -  điều hành, tiết 

kiệm chi phí, nâng cao chất luọng, giảm giá thành sản phẩm.
v) Nhóm giải pháp chăm lo đòi sống vật chất, tinh thần đối nguòi lao động.
3. Đại hội đồng cổ đông úy quyền cho Hội đồng quản trị chi đạo thục hiện 

kế hoạch năm 2020 theo Điều lệ Công ty và điều chinh kế hoạch khi điểu kiẹn 
sản xuất kinh doanh thay đổi (nếu có).

Phần biểu quyết:
—



-Tánthành: 3.991.148 cổ phần, chiếm ! 00% số CP có quyền biểu quyết dụ* họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyá dụ họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dụ họp.
Nôi dung 3. Thông qua Báo cáo số 783/BC-BKS-VMC ngày 27/3/2020 về 

báo cáo'thẩm định báo cáo tài chính đã đuọc kiểm toán năm 2019 
Phần biểu quyết:
-Tánthành:3.991.148 cổ phần, chiếm ì 00% số CP có quyền biểu quyết dụ họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dụ họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dụ họp.
Nộí dung 4. Thông qua nội dung Báo cáo số 784/BC-BKS-VMC ngày 

27/3/2020 về hoạt động quân lý Công ty của HĐQT, Ban Giám đốc, Báo cáo 
hoạt động của BKS năm 2019 

Phần biểu quyết:
-Tán thành: 3.991.148 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dụ họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dụ họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dụ họp.
Nội dung 5(3). Thông qua Tò trình số 785/TTr-BKS-VMC ngày 27 tháng 

3 năm 2020 về việc lụa chọn đoiì vị kiểm toán độc lập thục hiện kiểm toán Báo 
cáo tài chính năm 2020 của Công ty 

Phần biểu quyết:
-Tánthánh:3.991.148 cổ phần, chiếm 100% sốCPcóquyền biểu quyàdụ họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dụ họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dụ họp.
Nội dung 6. Thông qua nội dung trong Báo cáo tóm tắt kết quả tài chính 

năm 2019.
Phần biểu quyá:
-Tánthành:3.991.148 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyá dụ họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyá dụ họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dụ họp.
Nội dung 7. Thông qua nội dung trong Tò trình số 786/TTr-VMC ngày 

27/3/2020 về việc Phuong án chi trả cổ túc và trích lập các quỹ năm 2019 
Phần biểu quyết:
-Tánthánh:3.991.148 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dụ họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dụ họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dụ họp.
Nội dung 8. Thông qua nội dung Tò trình số 787/TTr-VMC ngày 27 

tháng 3 năm 2020 về phân phối thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020. 
Phần biểu quyết:
-Tánthành:3.991.148 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dụ họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyá dụ họp.



- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dạ họp.
Nội dung 9. Thông qua các nội dung:
1. Tò trình số 788/TTr-VMC ngày 27 tháng 3 năm 2020 về việc bổ sung 

ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Chế tạo máy -  VINACOMIN.
Phần biểu quyết:
-Tánthành:3.991.148 cổ phần, chiếm ì 00% số CP có quyền biểu quyết dụ họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dụ họp.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dụ* họp.
2. Văn bản thông báo số 840/TB-VMC ngày 03/4/2020 về việc Ihay đổi cổ đông lón của 

Công ty.
PHÀN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN c u ộ c  HỌP
Nguòi trình bày: Ông Nguyễn Quang Huy đọc biên bản cuộc họp
Đại hội cổ đông thuòng niên nhất trí thông qua toàn vãn Biên bản cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông thuòng niên năm 2020 vói 3.991.148 cổ phần tán 
thành bằng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này đuọc lập thành 04 bản và đuọc luu tại Công ty cổ phần Chế 
tạo máy - VINACOMIN

Đại hội kết thúc 11 giò 45 phút cùng ngày./.
THU KÝ ĐẠI HỘI TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUANG HUY
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