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TT TÊN TÀI LIỆU TRANG

1 Danh mục tài liệu 01

2 Chuông trình Đại hôi

<N)

3 Dụ thào Quy chế tổ chúc Đại hội

ó

4 Báo cáo kết quà SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD 2020 0 7 - 3 4

5 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 3 5 - 4 1

6 Báo cáo tham tra báo cáo tài chính năm 2019

tT)

7 Báo cáo của BKS về hoạt động quân lý của HĐQT và ban 
Giám đốc 4^ cr\ (Vi

8 Tò trình lụa chọn Công ty kiểm toán 5 6 - 5 7

9 Bảng cân đối kế toán tóm tắt 5 8 - 5 9

10 Tò trình Phuong án chi trả cổ túc và trích lập các quỹ năm 
2019 60

11 Tò trình phân phối thù lao 2019 và kế hoạch thù lao 2020 6 1 - 6 3

12 Tò trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh 64

13 Thông báo thay đổi cổ đông lón của CTT (VMC) 65
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7ìk- <%00 7 ̂ //2020
TT Nội dung Nguôi thục hiệu

1 Đăng ký cổ đông, phát thẻ biểu quyết Ông Nguyễn Quang Huy 
TP. TC-HC

2 Ôn định tổ chúc, Chào cò hát quốc ca Ông Nguyễn Quang Huy 
TP. TC-HC

3 Đọc lòi khai mạc Đại hội và giói thiệu đại biểu Ông Nguyễn Quang Huy 
TP. TC-HC

4 Mòi Chú toạ lên điều hành Đại hội Ông Nguyễn Quang Huy 
TP. TC-HC

5 Đề củ Ông Phạm Minh Tuán đồng Chú tọa điều 
hành Đại hội

6 Củ Thu ký Đại hội, tổ giúp việc thu ký và đề củ 
Ban kiểm tra tu cách cổ đông.

Ông Nguyễn Vãn Tú 
Chủ tịch HĐQT

8 Trình bày Quy chế, chuông trình làm việc của 
Đại hội.

Ông Nguyễn Quang Huy 
TP. TC-HC

9 Biểu quyết thông qua Quy chế, chuông trình 
Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Tú 
Chủ tịch HĐQT

10 Ban thám tra tu cách c ổ  đông đọc báo cáo thẩm 
tra tu cách cổ đông. Ban Kiểm tra tu cách CĐ

11
Trình bày Báo cáo két quả sản xuát kinh doanh 
năm 2019 và phucng huóng, nhiệm vụ năm 
2020.

Ông Phạm Minh Tuấn, 
TV HĐQT- GĐ Công ty

12
Trình bày Báo cáo công tác quản trị của Hội 
đồng quản trị và việc giám sát Giám đéc điều 
hành, cán bộ quản lý năm 2019,

Ông Nguyễn Văn Tú 
Chù tịch HĐQT

13 Trình bày Báo cáo thẩm định báo cáo Tài chính 
năm 2019 đã đuọc kiểm toán .

Ông Hoàng Mạnh Hùng 
TB Kiểm soát

14

Trình bày Báo cáo của Ban kiêm soát vê hoạt 
động quân lý Công ty của Hội đồng quản trị, 
Ban giám đốc; Báo cáo hoạt dộng của BKS 
năm 2019

Ông Hoàng Mạnh Hùng 
TB Kiểm soát

15 Trình bày Tò trình lụa chọn đon vị kiểm toán 
độc lập thục hiện kiểm toán báo cáo tài chính

Ông Hoàng Mạnh Hùng 
TB Kiểm soát
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năm 2020 của Côn^ ty.

16 Trình bày Báng cân đéi kê toán tóm tát; Tò trình phtrong 
án chi trả co tác và phân phối lại nhuận năm 2019.

Bà Phạm Thu Hucng; 
Ke toán truảng

17 Trình bày Tò trình phuong án chi trâ cổ túc và 
trích lập các quỹ năm 2019.

Bà Phạm Thu Huong; 
Kế toán truỏng

18

Trình bày Tò trình phân phối thù lao của thành 
viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch 
phân phối thù lao của thành viên HĐQT, Ban 
kiểm soát năm 2020.

Bà Phạm Thu Huong; 
Kế toán truòng

19 Trình bày Tò trình bổ sung ngành nghề kinh 
doanh của Công ty

Ông Nguyễn Văn Tú 
Chù tịch HĐQT

20

Trình bày thông báo về ngày trỏ thành co đông 
lón của Công ty TNHH Đầu tu xây dụng và Xuất 
nhạp khau Hải Đăng và ngày không còn là cổ 
đông lòn của Công ty Co phần Chúng khoán Hái 
phòng đối vói Công ty cổ  phần Chế tạo máy -  
VINACOMM.

Ông Phạm Minh Tuấn, 
TV HĐQT- GĐ Công ty

21 Thảo luận của các cổ đông về các nội dung do 
HĐQT, BKS và KTT trình bày

Ông Nguyễn Văn Tú 
Chú tịch HĐQT

22 Y kiên của của Chú tọa Đại hội vê tiêp thu các 
ý kiến của các cổ đông

Ông Nguyễn Văn Tú 
Chú tịch HĐQT

23 Biểu quyết thông qua các nội dung do HĐQT, 
BKS và KTT trình bày

Ông Nguyễn Văn Tú 
Chù tịch HĐQT

24 Trình bày Dụ thảo biên bân, nghị quyết Đại hội Thu ký

25 Thảo luận và Biểu quyết thông qua Biên bản, 
Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Văn Tú 
Chù tịch HĐQT

26 Be mạc Đại hội Ông Nguyễn Văn Tú 
Chù tịch HĐQT

AW nAận
- Website: www.ciietaomav.com.vn:
- Cổ đông cùa Công ty (e-copy);
- HĐQT,BKS (e-copy);
- BGĐ, KTT (e-copy);
- Luu VT, T.ký Công ty.
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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HÓI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
,  T H ^ J G I O Á N G  SÀN VIỆT NANI ' Độc lập-Tụ-do-Hạnh phúc

CÔNGTYCPCHÉTẠOMÁY-VĨNACOMIN * ' _______ ;________

DỤ THẢO QUY CHÉ
Tổ chúc Đại hội đồng cổ đông thuàng niên năm 2020 

Công ty Cổ phần Chế tạo máy -  VINACOMIN

I. TRẬT TTf CÚA ĐẠI HỘI
1. Co đông tru'ó'c khi Đại hội phải gạp Ban kiểm tra tu cách cổ đông để 

nhận thẻ biểu quyết và vị trí ngồi. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vục do ban tổ chúc 
quy định. Tuyệt đoi tuân thú việc sắp xếp của Ban to chúc.

2. Không mang các vật nguy hiểm, chất độc hại, chất nổ, chất dễ cháy và 
không hút thuốc lá trong phòng Đại hội

3. Trang phục đi dụ Đại hội: Trang trọng, lịch sụ, không đuọc đi dép lê, 
đội mũ vào Đại hội.

4. Không nói chuyện riêng, không sủ dụng điện thoại di động trong lúc 
diễn ra Đại hội. Tất cà các điện thọai di động phải tắt hoặc để ỏ chế độ im lặng.

5. Thục hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19:
- Kiểm tra thân nhiệt 100% đại biểu tham dụ và nguôi tham gia các nhiệm 

vụ, phục vụ đại hội; khai báo tình trạng súc khóe, nai cu trú và khu vục đi qua 
trong vòng 14 ngày vào phiếu kiểm tra y tế của Bộ y tế gủi ban tổ chúc Đại hội; 
không bố trí vào tham dụ Đại hội đối vói đại biểu, nguôi tham dụ có dấu hiệu 
nhiễm dịch bệnh, đồng thòi báo cáo Ban chi đạo và ca sả y tế để có biện pháp xủ 
lý tiếp theo;

- Sát khuẩn tay bằng nuóc sát khuẩn;
- Đeo khẩu trang trong suốt quá trình Đại hội đồng cổ đông.
II. BIỂU QUYÉT THÔNG QUA CÁC VÁN ĐÈ TẠI ĐẠI HỘI
1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chuông trình nghị sụ của Đại hội 

đều phải đuạc thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thúc gia thè biểu quyết 
của tất cả cổ đông có mạt tham dụ Đại hội. Mỗi cổ đông đuạc cấp 1 thẻ biểu 
quyết, trong đó ghi mã so cổ đông, số cổ phần sả hũu hoậc đại diện theo uỷ 
quyền của cổ đông Công ty cổ  phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

2. Cách biểu quyết: cổ  đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có 
ý kiến) một vấn đề bằng cách gia thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết một vấn đề bằng 
thẻ các cô đông đồng ý sẽ thục hiện gia thê biểu quyết theo huóng dẫn của Chú 
toa Đai hôi.
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3. Thể lệ biểu quyết
Mỗi cổ phần sỏ hũu (hoặc đại diện) úng vói 1 đon vị biểu quyết.

3.1. Đại hội cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm  quyền bằng hình 
thúc biểu quyết tại Đại hội.
3.2. Nghị quyết cua Đại hội đồng cổ đông đối vói các vấn đề sau đây phải đuọc thông 
qua bằng hình thúc biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng co đông:

a) Sủa đổi, bổ sung các nội dung cùa Điều lệ Công ty;
b) Định huóng phát triển Công ty (kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn);
c) Loại co phan và tong so co phan của tùng loại;
d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
đ) Quyết định dầu tu, bán tài sàn cùa Công ty có giá trị tù 35% trả lên tổng giá 

trị tài sản của Công ty đuọc ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã đuọc kiểm toán;
e) Quyết định việc góp von, mua co phần của doanh nghiệp khác vói tong giá trị 

góp vốn, mua co phan tù 35% trả lên tong giá trị tài sản của Công ty đuọc ghi trong báo 
cáo tài chính gan nhát đã đuọc kiểm toán;

g) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm đã đuọc kiểm toán;
h) Các hình thúc tố chúc lại, giải thể, phá sản Công ty.
3.3. Nghị quyết về các nội dung sau đây đuọc thông qua khi có tù 65% tổng số 

phiếu bầu của các cố đông có quyền biểu quyết có mặt trục tiếp hoặc thông qua đại diện 
đuọc ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng co đông:

a) Loại co phần và tổng số cổ phần đuọc chào bán của tùng loại;
b) Thay đoi ngành nghề và lĩnh vục kinh doanh;
c) Thay đoi co cấu to chúc quản lý Công ty về mô hình hoạt động quy định tại 

Điều 134 Luật Doanh nghiệp;
d) Quyết định đầu tu, bán tài sản của Công ty có giá trị tù 35% trỏ lên tổng giá 

trị tài sản cùa Công ty đuọc ghi trong báo cáo tài chính gần nhát đã đuọc kiểm toán;
đ) Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác vói tổng giá trị 

góp vốn, mua co phần tù 35% trỏ lên tổng giá trị tài sản của Công ty đuọc ghi trong báo 
cáo tài chính gần nhất đã đuọc kiểm toán;

e) Các hình thúc tổ chúc lại, giải thể, phá sán Công ty;
g) Sủa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty.
3.4. Nghị quyet về các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ 

đông đuọc thông qua (trù các nội dung quy định tại Mục 3.3) khi có tù 51% tổng số 
phiêu bâu của các co đông có quyền biểu quyết có mạt trục tiếp hoặc thông qua đại diện 
đuọc úy quyền có mặt tại Đại hội dồng cổ đông.

3.5. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội dồng Quản trị và Ban Kiểm soát đuọc 
thục hiện theo phuong thúc bầu dồn phiếu duọc quy dinh tại Điều 39 Điều lệ Công ty.

III. PHÁT BIỂU Ý KIÉN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: c ổ  đông tham dụ Đại hội khi m uốn phát biểu ý kiến thảo 
luận phải đăng ký nội dung phát biểu và đuọc sụ đồng ý của Chủ toạ.

2. Cách thúc phát biểu
Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào nhũng trọng tâm cần trao đối, 

phù họp vói chuông trình nghị sụ đang diễn ra theo đúng chuông trình nghị sụ đã



đuọc Đại hội thông qua. Chú toạ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thú tụ đăng 
ký, giải đáp các thắc mắc của các cổ  đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CŨA CHŨ TOẠ
1. Điều hành Đại hội theo đúng chuông trình nghị sụ, các thể lệ quy chế đã 

đuọc thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết 
định theo đa so.

2. Huóng dẫn Đại hội thảo luận, láy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm 
trong chuông trình nghị sụ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại 
hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình Đại hội

V. TRÁCH NHIỆM CÙA BAN THU KÝ VÀ B ộ  PHẬN GIÚP VIỆC
1. Ghi chép đầy đủ, trung thục toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và 

nhũng vấn đề đã đuọc cổ  đông thông qua hoặc còn luu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản Đại hội, Nghị quyết về các vấn đề đã đuọc thông 

qua tại Đại hội

VI. TRÁCH NHIỆM CŨA BAN KIÉM PHIÉU
Xác định kết quá biểu quyết của cổ  đông về các vấn đề thông qua tại Đại 

hội, nhanh chóng thông báo cho Ban thu ký kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐÔNG CÓ DÔNG
Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải đuạc Thu ký ghi vào 

Biên bân họp Đại hội đồng cổ đông thuòng niên năm 2020. Biên bân phải đuọc 
đọc và thông qua truóc khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thuòng 
niên Công ty c ổ  phần Chế tạo máy -  VINACOMIN năm 2020. Mọi cổ  đông đến 
dụ Đại hội phải tuân thủ sau khi Quy chế trên đuọc Đại hội thông qua./.

MHnAỘH
- Website: www.chetaomav.com.vn:
- Cổ đông của Công ty (e-copy);
- HĐQT,BKS (e-copy);
- BGĐ, KTT (e-copy);
- Luu VT, T.ký Công ty.
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BÁO CÁO
KÉT QUÂ SẢN XUÁT KINH DOANH NĂM 2019 

PH1ÍONG HGÓNG, NHIỆM v ụ  NĂM 2020 
(Tại Đại hội đồng cổ đông thuùng niên năm 2020)

Thục hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thuòng niên ngày 25/4/2019 
đã quyết nghị, Công ty đã triển khai đạt đuọc các kết quâ nhu sau:

I. ĐẶC ĐIÉM TÌNH HÌNH
1.1. Thuận lọi
Công ty triển khai thục hiện kế hoạch năm 2019 trong điều kiện có 

nhũng thuận lọi co bản:
- về việc làm: Tập đoàn TKV sóm thông qua kế hoạch phối họp kinh doanh 

và kế hoạch đầu tu; Các đon vị thành viên thục hiện nghiêm túc kế hoạch phối 
họp kinh doanh tạo điều kiện cho Công ty nhận đuọc các thiết bị vào sủa chũa 
tuông đối đều ngay tù đầu năm; Công ty đã ký kết đuọc các họp đồng chế tạo phụ 
tùng, thiết bị vói các nhà máy cán thép của Tập đoàn Hòa Phát, chế tạo thiết bị phụ 
tùng cho Dụ án Nhà máy sàng tuyển Khe Chàm.

- Sụ phối họp chỉ dạo nhất quán của Đảng ủy, HĐQT; Sụ phối họp đồng 
bộ giũa Ban Giám đốc vói các tổ chúc đoàn thể quần chúng Công đoàn, Thanh 
niên, Hội cụu chiến binh tạo ra súc mạnh tổng họp, khối đoàn kết thống nhất 
trong hệ thống chính trị, đồng thuận, tin tuỏng của nguòi lao động đã thục hiện 
tốt các chi tiêu về sản xuất kinh doanh và đòi sống.

- Công ty ban hành các giải pháp điều hành, các biện pháp tiết kiệm chi 
phí ngay tù đầu năm để các bộ phận triển khai thục hiện.

1.2. Khó khăn
Công ty tiếp tục gặp nhũng khó khăn ngày càng gay gắt hon:
- Lục luọng lao dộng lành nghề giảm sút;

- Phần lón máy móc thiết bị đã hoạt động lâu năm, độ chính xác và năng 
suất thấp, chất luọng sản phẩm không cao;
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- Tình hình tài chính đã đu'ọ'c cài thiện tuy nhiên vẫn còn gạp nhiều khó 
khăn trong quá trình sàn xuất;

- Thị truòng các sản phẩm co khí trong và ngoài ngành vẫn diễn ra cạnh 
tranh gay gắt, trong lúc đó khả năng cạnh tranh của Công ty còn thấp; Giá cả 
vật tu, nguyên nhiên vật liệu đầu vào tiếp tục có sụ biến động.

II. KÉT QLÀ THỤC HIỆN MỘT SÓ CHÍ TIÊU CHÙ YÉI XĂM 2019
2.1. Các chí tiêu tổng họp theo nghi quyết Đại hội đồng cổ đông

thuòng niên 2019
_____ Tóm tắt kết quá sân xuất kình doanh

Tỷ)ệ%

TT Chì tiêu Đ.vi tính Thục hiên KHĐại hội Thục hiện So vói So vói
2018 cổ đông 2019 năm 2019 TH KH

2018 DHCĐ
2019

7 2 3 4 5 7 3% 35

7 Tổng doanh thu Tr.đ 1.485.314 1.285.000 1.501.300 101 117
2 Tổng giá tộ sán xuất Tr.đ 504.147 413.200 525.067 104 127

2 Lọi nhuận truóc thuế Tr.đ 9.898 9.000 14.219 144 149
4 Lọi nhuận sau thuế Tr.đ 7.902 7.012 89

3 Tỷ suát lại nhuận thục 
hiện sau thuế/vốn CSH % 13,42 11,95 89

Tỳ suát lọi nhuận thục
6 hiện sau thuế/vốn Điều

lệ
% 16,82 14,9 89

7 Nạ ngăn hạn Tr.đ 533.732 413.660 78
- Trong đó: Vay và nạ 
ngan hạn. 176.229 174.405 99

3 Nọ dài hạn Tr.đ 22.238 23.929 108
- Trong đó: Vay và nọ 
dài hạn. 18.065 20.320 112

Hệ số khả năng thanh
p toán nạ đến hạn 

(-TSNH/NNH)
0,77 0,71 92

70 Tổng quỹ tiền luong Tr.đ 94.105 78.778 98.707 105 125

77 Lao động bình quân trong 
danh sách Ng 882 860 860 98 100

72 Thu nhập b/q theo LĐ 
trong danh sách Tr.đ/ng/th 8,891 7,634 9,564 108 125

73 Cổ túc % 10 9 10 100 111



2.2. Đánh giá việc thục hiện các chì tiêu chú yếu

2.2.7. c/ủ vd gM tí*/

- Doanh thu đạt 1.501,3 tỷ đồng/KH điều chỉnh 1.367 tỳ đồng, bằng 
110% KH và bằng 117% kế hoạch đầu năm 1.285 tỷ;

- Giá trị sàn xuất thục hiện 525,066 tỷ đồng/KH điều chinh 452,0 tỷ 
đồng bằng 116% kế hoạch điều chỉnh và bằng 127% KH đầu năm.

Kết quà đạt doanh thu và giá trị sản xuất vuọt so vói kế hoạch đầu năm 
do: (i) trong năm 2019 sân phẩm Than của Tập đoàn Công nghiệp Than -  
Khoáng sân Việt Nam tiêu thụ tốt cho nên các khâu dịch vụ sản xuất Co khí 
của Công ty cũng có nhiều thuận lọi tăng theo; (ii) Công ty đã ký kết đuọc các 
họp đồng vói Công ty cổ  phần Thép Hòa Phát, Dụ án nhà máy sàng tuyển Khe 
Chàm để chế tạo các thiết bị tạo nhiều việc làm cho các phân xuỏng Co khí, kết cấu 
xây lắp; (ui) Việc thục hiện công tác điều hành quyết liệt cùng các giải pháp đồng 
bộ và phối họp tốt các tổ chúc chính trị; (iv) Cán bộ, Công nhân, Nguòi lao động 
hăng hái thi đua lao động sán xuất, tăng ca, thêm giò trong năm 2019.

2.2.2. về sân phẩm chủ yếu

*  áMY? c/íMYí A / V(? m á y ;

Tổng số thiết bị sủa chùa hoàn thành trong năm 2019 đạt 66 máy/KHĐC 59 
máy, bằng 112% KHĐC năm, bằng 116% so vói cùng kỳ năm 2018.

Nhìn chung, công tác sủa chũa thiết bị đều đạt vuọt múc so vói kế hoạch đề ra 
do các đon vị đua vào sủa chũa theo đúng kế hoạch, tạo việc làm ổn định cho các phân 
xuòng sủa chũa.

Tổng khối luọng chế tạo thiết bị năm 2019 đạt 1.695 tấn/KHĐC 1.650 
tấn, bằng 103% KHĐC năm^

* c/m  p/iKC Aồ/pAụ /MMg;

- Chế tạo vì lò: Đạt 30.535 tấn/KH 29.500 tấn, bằng 104% KH năm, 
bằng 105% thục hiện cùng kỳ 2018;

- Cán thép vì lò: Đạt 75.142 tấn/KHĐC 69.000 tấn, bằng 109% KHĐC 
năm; trong đó bán ra đạt 47.092 tấn/KHĐC 39.500 tấn, bằng 119% KH năm.

- Chế tạo phụ tùng ngành than: Đạt 402 tấn/KHĐC 400 tấn, bằng 101% KH
năm;

- Phục hồi phụ tùng: Đạt 500,8 tấn/KH 500 tán, bằng 100% KH năm;
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- v ề  chế tạo phụ tùng cho ngành khác: Đạt 802,8 tấn/KHĐC 750 tấn, đạt 
107% kế hoạch.

Công tác chế tạo, phục hồi phụ tùng đã đạt vuọt múc sàn luọng kế hoạch 
đe ra là sụ cố gắng rát lón góp phần hoàn thành vuọt múc chi tiêu doanh thu kế 
hoạch năm 2019.

2.2.3. Zọ7/i/íMạM.*

Đạt 14,219 tỳ/KH điều chỉnh 9,8 tỳ đồng, bằng 145% kế hoạch điều 
chinh; đạt 158% kế hoạch đầu năm (9 tỷ đồng) và Nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông năm 2019.

2.2.4. và

Công ty đã thục hiện tinh giảm lao động để đám bảo ổn định việc làm và 
nâng cao thu nhập cho nguòi lao động. Lao động bình quân 850 nguòi/định 
múc 860 nguôi bằng 99%; Tiền luông bình quân đạt 9.564.000/KH 7.634.000 
đồng/nguòi/tháng, đạt 123% kế hoạch và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
năm 2019. Năm 2019 Công ty tiếp tục thục hiện tái co cấu, tinh giản biên chế 
lục luọng lao động trong danh sách. Cụ thể:

- Công tác định biên: Đã duy trì và hoạt động hiệu quà mô hình tố chúc 
07 phòng; 08 phân xuỏng, 01 Chi nhánh; giảm số luọng lao động quản lý, lao 
động phục vụ, phụ trọ là 10 nguôi.

- Công tác xã hội hóa: Tiếp tục thuê Công ty TNHH bào vệ Hồng Hà 
thục hiện dịch vụ bảo vệ vòng ngoài, đảm bảo tốt về an ninh, an toàn tài sàn 
trong Công ty.

- Áp dụng các hình thúc vận động, chuyển đổi nghề nghiệp, tùng buóc 
tinh giản lao động gián tiếp, phục vụ, phụ trọ, đồng thòi thục hiện đào tạo lại để 
nâng cao năng lục của cán bộ, công nhân, nguòi lao động để phù họp vói sụ 
thay đổi.

HI. ĐÁNH GIÁ THỊÍC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC

3.1. Cáng 7ÚC 7/ù /hán VÍ6C íà/71

Tiếp tục làm tốt, đẩy mạnh công tác phát triển thị truòng: giũ vũng và 
phát triển thị truòng trong TKV, đẩy mạnh phát triển thị truòng ngoài ngành, 
đáp úng nhu cầu việc làm ỏ múc cao cho toàn thể nguôi lao động.

Đối vói thị truòng trong TKV: đã duy trì, ổn định nhũng sản phẩm thế 
mạnh của Công ty (sủa chũa thiết bị mỏ, sản xuất thép vì lò, vì chống lò,...;), 
trúng thầu công trình mói (Dụ án Nhà máy sàng tuyển Khe Chàm); Nắm bắt co
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hội, tăng năng lục sán xuất khi các đon vị trong TKV tăng nhu cầu sủ dụng sản 
phẩm co khí,.. .w .

Đối vói thị truòng ngoài TKV: Tiếp tục ký kết đuọc các họp đồng chế tạo 
phụ tùng, thiết bị vói các nhà máy cán thép của Tập đoàn Hòa Phát và một số 
khách hàng nhỏ.

Tuy nhiên, công tác thị truòng, tìm kiếm việc làm cũng còn không ít hạn 
chế: chua có giải pháp hiệu quả đế khắc phục giảm thị phần cột chống, giá 
khung; nguy co giảm thị phần sủa chũa thiết bị; chua có thêm công trình dụ án 
lón để tạo cân đối việc làm trung hạn nhu các năm truóc,...vv.

3.2. c#77g /úc c/77 ãf?cM /77777/7 37777 X7777/, /7C77 7/?ụ S7777

Trong năm 2019, Công tác chi đạo, điều hành sản xuất đã có sụ chuyển 
biến mạnh mẽ, quyết liệt, tù đó đã thục hiện tốt tiến độ, chất luọng sản xuất và 
tiêu thụ các sản phẩm trọng tâm: vì chống lò, cán thép lò, sủa chũa thiết 
bị,...w.

Trong quá trình điều hành đã thục hiện kiểm điểm, đánh giá cụ thể và 
giải quyết các công việc chậm trễ, tồn đọng, nâng cao hiệu quả họp giao ban 
sản xuất, tạo sụ chuyển biến tích cục trong điều hành.

Tuy nhiên, kết quà công tác chì đạo điều hành một số hạn chế:

- Tiến độ sủa chũa một số thiết bị mó bị chậm, làm tăng chi phí đi lại, chi 
phí vận chuyền, nâng tài, làm giâm hiệu quả sán xuất.

- Công tác điều hành, phoi họp công việc nội bộ có lúc còn lúng túng, đã 
có nhũng giải pháp quyết liệt nhung hiệu quả đạt đuọc chua cao, chua phân 
định rõ trách nhiệm khi công việc bị chậm hoặc không đạt kế hoạch điều hành, 
nhất là trong công tác điều hành vật tu, kỹ thuật.

3.3. Cồ/Ig /77C %777777 (ý cM / /MỴTVig 37777 / 7/777777

- Chất luọng của sản phẩm đã đuọc kiểm soát chặt chẽ tù khâu đầu vào, 
các nguyên công trong quá trình sản xuất, khâu bao gói xuất xuỏng, tiếp nhận 
thông tin và giải quyết hài hòa các khiếu nại của khách hàng liên quan đến lĩnh 
vục chất luọng sản phẩm. Tiếp tục duy trì, đảm bào tính hiệu lục, tính liên tục 
của hệ thống quản lý chất luọng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- Tuy nhiên công tác chất luọng chua thục sụ ổn định làm ảnh huỏng 
tiến độ, uy tín, hoạt động SXKD của Công ty.

3.4. Cd/Ig /úc Ạỹ 7/iHạ/ và c/íc / # 0  37777 /7/777777 777777
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Công tác Kỹ thuật - Công nghệ đã đuọc quan tâm đúng múc, làm co sỏ 
nền tàng để phát triển sàn xuất. Một số giải pháp chù yếu đã thục hiện:

- Chế tạo thép vì lò: Trên co sỏ "Giải pháp tổng họp nâng cao hiệu quả 
sàn xuất, khai thác tối đa năng lục Dây chuyền cán thép vì lò, thép hình u, I, L 
đặc chủng phục vụ khai thác hầm lò" đã ban hành theo Quyết định số 
1788/QĐ-VMC ngày 15/6/2017 của Giám đốc Công ty, bổ sung, cải tiến về 
công nghệ và thiết bị ỏ các khâu, do đó đã on định sản xuất và có sụ tăng 
truỏng mạnh đáp úng nhu cầu về số luọng, chất ltrọng, chủng loại thép chống 
lò.

- Sản phẩm đúc: Tiếp tục triển khai thục hiện các nội dung trong "Giải 
pháp nâng cao trình độ công nghệ, năng lục sân xuất và chất luọng sản phẩm 
đúc" bằng các biện pháp kỹ thuật, tăng cuòng kiểm soát ỏ tất cả các nguyên 
công trong QTCN để nâng cao chất luọng sản phẩm đúc và xây dụng chuông 
trình đầu tu đổi mói về phần mềm mô phỏng quá trình đúc nhằm loại bỏ các 
yếu tố gây sai hóng ảnh huỏng đến chất luọng sản phẩm đúc.

- Công tác đề tài KHCN: Tổ chúc triển khai thục hiện đề tài cấp TKV: 
"Nghiên cúu Công nghệ, chế tạo thủ nghiệm 01 bánh răng m30Z144 máy xúc 
3KT 10m  ̂thay thế nhập khẩu".

- Hqp tác vói các đon vị tu vấn, vói các hãng trong và ngoài nuóc (hãng 
FAMUR, BECKER - Ba Lan) để nghiên cúu, triển khai các sản phẩm máy móc 
thiết bị phục vụ khai thác hầm lò, phụ tùng các nhà máy tuyển khoáng, nhiệt 
điện, xi măng,.. .w .

- Công tác sáng kiến cải tiến và họp lý hóa sản xuất: Trong năm 2019 số 
sáng kiến đuọc duyệt 90/107 sáng kiến vói số tiền thuỏng là 176.700.000 đồng; 
Có nhiều sáng kiến mang lại lọi ích kinh tế cao và tạo ra sụ hăng hái trong thi 
đua lao động sáng tạo.

7/ạn cM về cóng túc Ay t/ĩMạt - Cóng ng/?ẹ.'

- Chua làm chú phần mềm trong khâu hiệu chình các thiết bị thủy lục khi 
sủa chũa.

- Việc kiểm tra, giám sát thục hiện các quy trình công nghệ, phuong án 
thi công còn có lúc chua chật chẽ, ảnh huỏng đến chất luọng sản phẩm.

3.5. Cong túc đđM  <?M7?g, ?/íMC /ÙCM cúc Ú n

Công ty đã thục hiện công tác đầu tu xây dụng theo đúng kế hoạch dã 
đuọc ĐHĐCĐ phê duyệt và đàm bảo các quy định quản lý dầu tu.
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Giá trị thục hiện năm 2019 đạt: 29.463 / 30.636 triệu đồng, tuong úng đạt 
96% kế hoạch, trong đó:

- Chi phí thiết bị: 29.297/30.246 triệu đồng, đạt 97% kế hoạch năm;
- Chi phí xây lắp: 0 đồng;
- Chi phí khác: 166/390 triệu đồng, đạt 43% kế hoạch năm;

Tổng số các hạng mục đầu tu theo kế hoạch đã thục hiện đạt 100%.

Các dụ án đầu tu của Công ty đàm bảo đúng mục đích, các thiết bị đầu tu 
đua vào sủ dụng đã phát huy đuọc hiệu quà, góp phần nâng cao năng suất, chất 
luọng sân pham; mả rộng quy mô sàn xuất, cải thiện điều kiện môi truòng làm 
việc, nâng cao múc độ tụ động hóa, đồng bộ hóa các thiết bị trong dây chuyền 
sàn xuất và đáp úng nhu cầu thị truòng trong và ngoài ngành.

3.6. /úc vạ/ /íf, A/n? /ùng

Công tác vật tu năm 2019 đã đáp úng đuọc yêu cầu phục vụ sản xuất.

Giá trị tồn kho vật tu cuối kỳ giảm so vói đầu kỳ. Tổng tỷ lệ tồn kho cuối 
kỳ so vói tổng nhu cầu sủ dụng năm là 3,6%; trong đó múc tuong úng đối vói 
vật liệu là 3,8%.

Việc tổ chúc mua sắm, cung úng vật tu đuọc thục hiện theo đúng quy 
chế, quy định về quản lý công tác vật tu. Các vật tu đuọc cấp phát đuọc căn cú 
vào nhu cầu thục tế của sản xuất, vật tu nhập đến đâu đuọc đua vào sủ dụng 
ngay đen đó, không để tồn kho kéo dài.

Mậc dù khối luọng vật tu luân chuyển qua các kho rất lón, nhung việc 
quản lý vật tu ả  các kho đuọc thục hiện khá tốt, trong năm không có hiện tuọng 
hu hỏng, thất thoát vật tu.

3.7. Công /úc CG77, 77977, 77777 và /ý //úc/ 6/

- Công tác CGH, THH, TĐH: Trên co sỏ Quyết định số 1782/QĐ-VMC 
ngày 05/7/2019 về Chuông trình úng dụng Tụ động hóa, Tin học hóa trong hoạt 
động sàn xuất kình doanh của Công ty CP Chế tạo máy - VINACOMIN giai doạn 
2019-2025, tầm nhìn đến năm 2035, đã thục hiện việc nâng cao trình độ tụ động 
hóa ỏ các khâu trong dây chuyên cán thép; Gan liền việc đau tu vói tăng cuòng áp 
dụng Tin học hóa, Tụ động hóa nhằm tùng buóc hiện đại hóa thiết bị, công 
nghệ, nâng cao trình độ tụ động hóa và úng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin 
trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công tác quàn lý thiết bị: đã thục hiện tốt các quy định về quản lý, vận 
hành, sủa chũa thiết bị đảm bảo duy trì năng lục thiết bị huy động phục vụ sản
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xuất. 100% các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đuọc kiểm tra, kiểm 
định định kỳ đảm bảo an toàn sản xuất.

- Thục hiện ké hoạch sủa chũa thiết bị:

TT N ộ ĩ DUNG ĐVT

NĂM 2019

T ỷ l ệ%
(TH/KH)

KH TH

1 Sủa chũa thuòng xuyên Tr đồng 13.185 29.400 223

2 Sủa chũa đột xuất Tr đồng 2.100 1.880 89,5

3 Sủa chũa cấp trung tu Tr đồng 13.998 7.437 70

4 Sủa chũa cấp phục hồi Tr đồng 8.813 8.638 98

Giá trị SCTX tăng do cao so vói kế hoạch do Công ty thục hiện Ke 
hoạch quy hoạch nhà xuòng N-01, N"02 số 1851/KH-VMC ngày 15/7/2019 và 
sủa chũa nâng cao chát luọng, đảm bảo hoạt động ổn định của Dây chuyền cán 
trong năm 2020 theo Ke hoạch số 3472/KH-VMC ngày 28/11/2019.

- Công tác quản lý năng luọng:

(i) Công ty tổ chúc tốt việc định kỳ sủa chũa, bảo duõng và kiểm định 
các thiết bị cung cấp điện theo đúng kế hoạch. Năm 2019 đã thục hiện việc sủa 
chũa, kiểm định định kỳ các thiết bị đo đếm và bảo vệ của hệ thống đuòng dây 
35 kV.

(ii) Tình hình cung cấp điện năng năm 2019: Tổng sản luọng điện tiêu 
thụ là 11.296.430 kWh, trong đó:

-------- + Điện dùng cho sản xuất:------1-1.106.118 kWh.—

+ Điện dùng cho sinh hoạt: 190.312 kWh.

+ Tổng số giò mất điện: 40 giò 38 phút.

+ Tổng số lần mất điện: 99 (do luói điện 95 lần = 27 giò 48 phút,

nội bộ 04 lần = 12 giò 50 phút).

(iii) Tình hình cung cấp nuóc năm 2019:
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+ Nuóc sạch mua ngoài (TH/KH): 116.462/159.740 m .̂

+ Nuóc qua hệ thống tuần hoàn: 430.559 mh

Nhận xét: Tổng số các hạng mục sủa chũa thiết bị co điện theo kế hoạch 
đã thục hiện đạt 100%; công tác vận hành sủa chũa thiết bị, duy trì năng lục 
hoạt động của thiết bị đáp úng đầy đủ cho nhu cầu sản xuất của Công ty. Đạc 
biệt, trong năm đã tập trung sủa chũa hoàn thành nhu: Cài tạo hệ thống xủ lý 
nuóc thải sau mạ (thuộc hệ thống mạ điện); Sủa chũa thay thế các tú đóng cắt 
phân phối 6 k v  loại hiện đại cho Máy biến thế 10.000 kVA TDHC 35/6-2; cải 
tạo, nâng cấp Máy doa ngang 2A635 và Máy tiện 165.

Hạn chế: Công tác sủa chũa thuòng xuyên nhu tiểu tu, bảo duõng có thòi 
điểm chua đàm bảo theo kế hoạch đã đề ra; Công tác giám sát, quán lý vận 
hành thiết bị chua chặt chẽ nên vẫn còn có thiết bị hu hóng đột xuất.

Cá/íg /ác %Mả/? (ý 777MC, /ao íẠ?/ig, /m/? /?7W?g

ạ )  C d n g  /á c  <7/7?/? 77? M*c

Năm 2019 thục hiện tốt công tác định múc bằng việc xây dụng bộ đon 
giá tiền luong, định múc tổng họp cho các sản phẩm, công việc thục hiện trong 
Công ty theo Quyết định số 1556/QD-VMC ngày 21/6/2019 là co sỏ cho toàn 
bộ việc tính toán đon giá tiền luong, định múc phù hqp vói sản xuất, khách 
quan, minh bạch tạo đuọc sụ ổn định cho sàn xuất, ổn định tu tuỏng cho nguòi 
lao động và kịp thòi định múc cho các mặt hàng mói dáp úng tiến độ sản xuất.

z?) Co77g /dc %MỎ7? /ý /co <7ộ??g

- Thuòng xuyên tiến hành rà soát lại toàn bộ lục luọng lao động theo 
tùng ngành nghề của các phân xuỏng, phòng trong Công ty để cân đối, điều 
động linh hoạt lao động đáp úng cho sản xuất.

- Công tác tái co cấu, đổi mói quản trị nội bộ: Thục hiện chi đạo và
huóng dẫn của TKV, năm 2019 Công ty tiếp tục thục hiện tái co cấu, tinh giản 
biên chế lục luọng lao động trong danh sách. Cụ thể;_______________________

+ về công tác định biên: Duy trì ổn định mô hình tổ chúc là 07 phòng, 
08 phân xuỏng, 01 Chi nhánh; giảm tuyệt đối số luọng lao động quản lý, lao 
động phục vụ, phụ trọ là 10 nguòi.
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+ về công tác xã hội hóa: Tiếp tục thuê Công ty TNHH bào vệ Hồng Hà 
thục hiện dịch vụ bảo vệ vòng ngoài, đảm bảo tốt về an ninh, an toàn tài sản 
trong Công ty.

+ Tổng họp lao đông tăng, giảm trong năm 2019 nhu sau:

TT Danh mục

Lao động 
đầu năm 

2019 
(Nguôi)

Lao động 
đến cuối 

năm 2019 
(Nguôi)

Lao động 
tăng, giảm 
trong năm 

2019 (Nguòi)

Tỷ tệ tao 
động cuối 
năm 2019

(%)

Ghi
chú

7 2 3 4 3=4-3 3 7

1 Lao động quản lý 135 130 -05 16,53

2 Lao động phục vụ, phụ trọ 85 80 -05 10,17

3 Lao động công nghệ 581 576 -05 73,30

Tổng: 801 786 -15 100

ụ) Cóng rác tyadn (ý, đZCM AànA tyạỹ ?ZC7? /tcong

Công ty đã quản lý tiền luông đúng theo quy chế, quy định đảm bảo tái 
sản xuất và nâng cao đòi sống vật chất cho nguòi lao động (NLĐ), kích thích 
NLĐ nâng cao năng suất lao động. Việc trà luông đảm bảo đuọc sụ công bằng 
họp lý giũa nhũng NLĐ công khai minh bạch, quán triệt trên nguyên tắc phân 
phối theo lao động, làm việc gì, giũ chúc vụ gì thì trả luong theo công việc và 
chúc vụ đó.

Ket quả thục hiện quản lý lao động, tiền luong:

TT Ch! tiêu Đ.vị tính Thục hiện 
năm 2018

KH
năm
2019

Thục
hiện
năm
2019

Tỳ tệ%

So vó t KH 
PHKD 

năm 2019

So vái 
TH 
năm 
2018

Lâ0 đôiì§ bình Quân
1 trong danh sách Nguôi 882 860 860" 100,00- - 9 7 ^ -

2 Tiền luông theo GTSX Tr.đ 94.105 85.996 98.707 114,78 104,9

3 Tiền lucng bình quân 1 OOOđ/ng/th 8.891 8.333 9.565 114,78 107,6

3.1 Lao (?ộng cóng Hg/tệ 1 OOOđ/ng/th 8.252 7.500 9.480 126,40 114,9
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TT Chỉ tiêu Đ.vị tính Thục hiện 
năm 2018

KH
năm
2019

Thục
hiện
năm
2019

T ỷlệ%

So vói KH 
PHKD 

năm 2019

So vói 
TH 
năm 
2018

3.2 lOOOđ/ng/th 6.290 5.500 7.177 130,49 114,1

3.3 z<30 <?Ộ72g VM lOOOđ/ng/th 5.100 5.023 6.774 134,86 132,8

4

Năng suất lao động bình 
quân (theo Doanh thu trù 
chi phí chua có tiền 
luong)

Tr.đ /ng/th 117,92 111,39 131,31 117,88 111,4

Công ty tiếp tục duy trì ca chế khuyến khích trả luong cho các thọ đầu 
ngành (chuyên gia), khuyến khích thêm tiền luông hàng tháng bằng 01 tháng 
luông co bản đối vói thọ đạt danh hiệu bàn tay vàng.

* TTiạr /liệu c/iế <7ọ cA/n/i vói /ao <7ộwg

- Nọp BHXH và quyết toán vói co quan BHXH cấp trên kịp thòi, chính 
xác theo đúng quy định. Thục hiện giải quyết đầy đủ các chế độ huru trí, ốm 
đau, thai sân, điều duõng, bồi duõng độc hại, bồi duõng ca 3 cho các dối tuọng 
theo đúng quy định của BHXH và quy định của Công ty.

- Công ty thục hiện các giải pháp tăng cuông cải thiện điều kiện làm 
việc, tổ chúc tuyên truyền nâng cao nhận thúc và chăm sóc súc khỏe cho nguôi 
lao động, tuyên truyền để nắm rõ tác hại về bệnh nghề nghiệp, cách nhận biết 
phòng tránh bệnh nghề nghiệp, nâng cao ý thúc để bảo vệ mình tốt hon. Công 
ty đã phối họp vói Bệnh viện Than - Khoáng sàn tổ chúc khám bệnh định kỳ, 
kiểm tra súc khóe cho CB, CN, NLĐ và phân loại súc khỏe cho nguòi lao 
động, lấy đó làm co sỏ phân công bố trí công việc phù họp.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất luọng bũa ăn giũa ca, bảo đảm tuyệt 
đối ATVSTP, tăng cuông các biện pháp đảm bảo súc khóe cho nguòi lao động 
làm việc tại công truòng trong thòi tiết nắng nóng.

/ù/ c/íái/i M  /OÚM-----------------------------------------------------------

Ngay tù đầu năm, Công ty đã xây dụng kế hoạch tài chính để đâm bảo 
cho việc thục hiện kế hoạch phối họp kinh doanh và đầu tu phát triển sân xuất. 
Tuy nhiên trong năm còn một số đon vị có số du nọ phải thu lón, kéo dài làm 
ảnh huỏng tói tình hình tài chính của Công ty.

Tình hình tài chính
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* Vay ngắn hạn

Số du vay ngắn hạn ngày 01/01/2019: 149,8 tý đồng 
Vay trong năm: 427,6 tỳ đồng

Trà trong năm: 418,4 tỷ đồng

Số du vay ngắn hạn ngày 31/12/2019:158,9 tỷ đồng; tăng 9,1 tỷ đồng so 
vói đầu năm.

* Vay dài hạn

Số du ngày 01/01/2019: 44,5 tỷ đồng

Vay trong năm: 18,8 tỷ đồng

Trá trong năm: 27,6 tỷ đồng

Số du ngày 31/12/2019: 35,7 tỳ đồng; giảm 8,8 tỷ đồng so
vói đầu năm.

* Tình hình thanh toán nụ phải thu

Năm 2019, công tác thu công nọ đuọc cải thiện tốt hon năm 2018. số  

tiền thu hồi công nọ đuọc 1.742,5 tỳ đồng/1.647,8 tỷ đồng nọ phải thu.

Số du phải thu khách hàng ngày 01/01/2019: 295,5 tỳ đồng.

Số du phải thu khách hàng ngày 31/12/2019: 200,8 tỷ đồng, giảm 94,7 tỷ 
đồng so vói đầu năm.

Các khách hàng có số du nọ lón: Công ty CP Co khí mỏ và Đóng tàu -  
TKV: 39,3 tỷ đồng, Công ty Xây lắp mỏ TKV:54,7 tỷ đồng.

* Nọ phải thu khó đòi: Các khoản khó đòi nhu khoản nọ của dụ án 
nhiệt điện Son Động không thay đổi do các nhà thầu vẫn chua quyết toán xong 
vói tổng thầu HPE Trung Quốc vói số tiền: 9,3 tỷ đồng, số nọ của Công ty than 
Nam Mau vay hàng hóa tù năm 2015 số tiền 19,2 tỷ đồng, các khoản nọ này đã 
đuọc Công ty trích lập dụ phòng phải thu khó đòi.

* Tình hình thanh toán nọ phải trả:

Số du phải trà nguòi bán ngày 01/1/2019: 310,7 tỷ đồng

Tổng tiền mua vật tu, hàng hóa trong năm: 1.408,1 tỷ đồng

Tổng tiền trả nguòi bán trong năm: 1.522,6 tỳ đồng

Số du phải trả nguòi bán ngày 31/12/2019: 187,2 tỷ đồng; giảm 132,5 tỷ
đồng so vói đầu năm, trong đó nọ Tổng Công ty Khoáng sản TKV: 14,3 tỷ 
đồng, Công ty CP Khoáng sản và TM Thái Nguyên: 45,3 tỷ đồng.



* Tình hình thuc hiện nghYa vụ vái Nhà nuóc, thanh toán tiền lmyng 
cho CBCNV:

Năm 2019 Công ty nộp ngân sách Nhà nu'ó'c đúng thòi hạn, đú về số 
luọng tổng số tiền: 34,3 tỳ đồng, trong đó:

- Thuế đất: 2,3 tỷ đồng;

- Thuế Giá trị Gia tăng: 23,9 tỷ đồng;

- Thuế Thu nhập doanh nghiệp: 5,2 tỳ đồng;

- Thuế Thu nhập cá nhân: 0,7 tỷ đồng;

- Thuế khác: 2,1 tỷ đồng;

Thu xếp thanh toán tiền luông hàng tháng, chi các khoản thuỏng, phân 
phoi lại tiền luong và các khoản mang tính chất luông theo đúng thòi hạn quy
định Công ty vói số tiền: 103,6 tỷ đồng. 

* Các chì tiêu tài chính chủ yếu

C á c  c h ỉ t iêu N ă m  2 0 1 8 N ă m  2 0 1 9 G h i ch ú

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:
(T$* ngắn /zạn/7ong nọ ngun Aạn) 0,78 0,71

+ Hệ so thanh toán nhanh:
7(TN ngắn Aạn - 77ZKy7ong nọ ngnn Aạn/ 0,57 0,51

2. Chì tiêu về co cáu vốn

+ Nọ phải trả/Tong tài sản 0,9 0,88

+ Nọ phải trả/vốn chủ sỏ hũu 9,43 7,4

3. Chi tiêu về năng lục hoạt động

- Vòng quay hàng tồn kho:
+ Giá von hàng bán/Hàng tồn kho bình quân 
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản

7,01
2,41

14.2
3.02

4. c /ủ  n'ên ve năng Vu/? /ò/
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C á c  c h ì tiêu N ă m  2 0 1 8 N ă m  2 0 1 9 G h i ch ú

+ Hệ số Lọi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 0,005 0,004

+ Hệ số Lại nhuận sau thuế/vén chù sỏ hũu 0,13 0,106

+ Hệ số Lọi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0,013 0,013

+ Hệ so Lọi nhuận tù hoạt động kinh 
doanh/Doanh thu thuần 0,075 0,091

3.7t/. Cong tác on n/n/t, an /oán, (/MOM SM* * ^noc p/tòng; Cong tác p/tòng 
cAống ntnn Mo, Mo vc nío/ trnò/tg

* Cóng tóc ^r-KSZD, PCCC

Kế hoạch AT-VSLĐ năm 2019 gồm 5 nội dung vói tổng giá trị là 6.505 
triệu đồng, kết quả thục hiện kế hoạch AT-VSLĐ năm 2019 là 7.099/6.505 
(triệu đồng) tuông úng đạt 109,13 % kế hoạch năm.

Ngay tù đầu năm, Công ty đã tổ chúc kiện toàn bộ máy, xây dụng kế 
hoạch, ban hành nghị quyết liên tịch và các quy chế, quy định về công tác AT- 
VSLĐ, PCCC; mặt khác, tiếp tục triển khai hiệu quá các Chuông trình hành 
động Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh.

Công ty đã tổ chúc huấn luyện an toàn định kỳ cho 100% cán bộ, công 
nhân; huấn luyện, cấp thẻ an toàn cho trên 600 nguòi lao động làm nghề có yêu 
cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ (nhóm 3), 65 An toàn vệ sinh viên (nhóm 6) 
theo đúng quy định.

Công ty đã trang bị đầy đủ, kịp thòi các phuong tiện bảo vệ cá nhân cho 
nguòi lao động theo quy định hiện hành, tổng giá trị thục hiện đạt 
1.491/1.199,39 (triệu đồng), đạt 124% kế hoạch năm

_____Năm 2019, Công ty không xảy ra TNLĐ nghiêm trọng, không xảy ra su
cố thiết bị loại I, loại II. Tuy nhiên vẫn còn xảy ra 08 vụ TNLĐ nhẹ làm 8 
nguòi bị thuong (so vói cùng kỳ năm 2018 giảm 07 vụ = 7 nguòi). Các truòng 
họp TNLĐ đều đuọc Công ty tổ chúc điều tra xác định rõ nguyên nhân và 
nguyên nhân chú yếu do sụ chú quan của nguòi lao động nhu: Truọt ngã, va 
đập, thiếu quan sát, thục hiện sai quy trình,...

* Cóng tóc an n/'n/? trạ/ tạ- vá an toàn tàt yản
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- Công ty tiếp tục thục hiện xã hội hóa thuê dịch vụ bảo vệ, phối họp 
cùng vói lục luọng bào vệ của Công ty thục hiện tốt: các kế hoạch bảo vẹ an 
ninh trật tụ, an toàn tài sàn và sẵn sàng trục chiến đấu trong các ngày Lễ, Tốt. 
Thục hiện việc giám sát xuất, nhập vật tu, hàng hóa ra vào Công ty đàm bảo an 
ninh, an toàn tài sản trong Công ty, công truòng và trên địa bàn.

- Duy trì công tác tiếp dân theo quy định; các ý kiến, kiến nghị của 
CB,CN, NLĐ đuọc giải quyết kịp thòi nên không có đon thu kiếu nại tố cáo.

* Công ídc yụ* ^/zòng

Tham gia đầy đú các đọt tập huấn, huấn luyện, bồi duõng kiến thúc quốc 
phòng do Tập đoàn, Ban CHQS thành phố triệu tập. Thục hiện nghiêm công tác 
bàn giao công dân tham gia nghĩa vụ quân sụ theo chỉ tiêu phân bổ của Ban 
CHQS thành phố cẩm  Phả (03 chiến sỹ).

* Cong tóc PAbng cAong 772M13 Mo -  7?ủo vẹ 77307 t7*M*òng

- Công tác Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cúu nạn (PCTT-TKCN): 
Công ty xây dụng kế hoạch và thục hiện đạt giá trị 2.118,8/1.873 (triệu đồng) 
bằng 113,1% so vói kế hoạch năm. Công ty luôn phối hqp chặt chẽ vói địa 
phuong trong việc tổ chúc phòng chống mua bão và PCTT- TKCN; tổ chúc tốt 
việc theo dõi diễn biến thòi tiết khi có thiên tai, triển khai các biện pháp phòng 
ngùa, bố trí lục luọng, phuong tiện, dụng cụ úng trục sẵn sàng 24/24h.

- Công tác Bảo vệ môi truòng: Công ty xây dụng kế hoạch và thục hiện 
đạt giá trị 2.601/1.912 (triệu đồng) bằng 136% so vói kế hoạch năm. Công ty 
thục hiện nghiêm túc công tác thu gom, phân loại và xủ lý chất thải; duy trì vận 
hành các công trình bảo vệ môi truòng, xủ lý chất thải đàm bảo đạt tiêu chuẩn 
khi xâ thải ra môi truòng. Đạc biệt, Trạm xủ lý nuóc thải sau mạ (công đoạn 
mạ điện) đuọc sủa chũa, cài tạo lụa chọn công nghệ xủ lý tiên tiến để tụ động 
hóa việc châm pha hóa chất đâm bào ổn định chất luạng nuóc thải sau xủ lý 
theo Quy chuẩn Việt Nam.

3.77. Công Mc /rị, /7C/ A7í?Mi c/íig/íí'

Triển khai nghiêm túc chuông trình thục hành tiết kiệm, chống lãng phí 
theo các văn bản chỉ đạo của các cấp, Công ty đã ban hành Quyết định số 
4068/QĐ-VMC ngày 31/12/2018 về việc ban hành Ke hoạch chi tiết thục hiện 
các biện pháp tiết kiệm chi phí năm 2019, Quyết định số 1482/QĐ-VMC ngày 
12 tháng 6 năm 2019 về việc Ban hành "Chuông trình thục hành tiết kiệm chống
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lãng phí năm 2019". Tù* đó, công tác quàn trị chi phí, thục hành tiết kiệm, chống 
lãng phí đuạc kiện toàn, triển khai đồng bộ trên tát cà các lĩnh vục, đến tát cà các 
đon vị trục thuộc và đến các tổ đội sàn xuất, nguòi lao động. Tù kết quả tiết kiệm 
chi phí, Công ty đã đáp úng yêu về tiết giảm chi phí, góp phần giảm giá thành 
sản xuất. Lọi nhuận đạt 14,219 tỷ đồng/KH điều chỉnh 9,8 tỷ đồng đạt 145%. 
Các biện pháp tiết kiệm chi phí góp phần tăng lọi nhuận trong năm 2019.

Tuy nhiên, trong quá trình thục hiện còn nhiều chỉ tiêu của các Phân 
xuỏng chua đạt đuọc kế hoạch do Công ty giao, chua phát huy đuọc nhiều sáng 
kiến cài tiến để họp lý hóa sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí. Giá trị hàng hóng 
năm 2019 theo thống kê khoảng 290 triệu đồng, chủ yếu ỏ là hàng Đúc, ảnh 
huỏng không nhó đến kết quà chung về tiết kiệm chi phí của Công ty.

3.72. Các cđ/ig rúc M ác

Phong trào văn hoá - thể thao của Công ty tiếp tục đuọc duy trì. Công tác 
thi đua tuyên truyền luôn đuọc quan tâm bằng việc rà soát hiệu chinh Quy chế 
thi đua, khen thuỏng phù họp vói các quy định hiện hành, hoạt động thi đua 
tuyên truyền luôn bám sát hoạt động SXKD của Công ty, kịp thòi có tin bài trên 
đài truyền thanh và các phuong tiện thông tin khác cho các ngày lễ lón của đất 
nuóc, Nghành, Công ty góp phần quảng bá hình ảnh tốt đẹp, nâng cao uy tín 
của Công ty vói các đối tác, vói chính quyền và nhân dân địa phuong.

Nhân dịp kỷ niệm 84 năm ngày Truyền thống Công nhân vùng Mò - 
Truyền thống ngành Than, Công ty đã tổ chúc tôn vinh 3 Phân xuỏng, 36 tổ đội 
về truóc kế hoạch, 69 công nhân có bàn tay vàng, 08 ky su giỏi. Kết quả xét 
danh các hiệu thi đua năm 2019: 710/786 nguòi đạt LĐT; 115 nguòi đạt CSTĐ 
cấp co sỏ, 65/77 tổ đội LĐTT, 45/77 tổ đội LĐXS; đề nghị xét 25 cá nhân đạt 
CSTĐ cấp Tập đoàn; 10 bằng khen ù y  ban quản lý vốn Nhà nuóc tại Doanh 
nghiệp cho 06 cá nhân, 02 tổ, 02 phân xuỏng; Bằng lao động sáng tạo cho 05 cá 
nhân; Bằng khen Thú tuóng cho 02 cá nhân; Huân chuông lao động hạng 3 cho 
01 cá nhân.

Ngoài ra, trong năm 2019 Công ty đã tổ chúc các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, thể thao, chào mùng các ngày lễ lán: các giải nội bộ (Giải cầu lông, hội 
diễn văn nghệ, Hội thi ATVSV...), tổ chúc các trận giao hũu bóng đá, thể thao, 
các giải thi đấu thể thao của Tập đoàn TKV và của địa phuong. Các hoạt động 
văn hóa, thể thao đã góp phần làm phong phú đòi sống vật chất, tinh thần và
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gắn bó, đoàn kết nguôi lao động tạo không khí vui tuoi phấn khỏi, động viên 
CB, CN, NLĐ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Công ty đã thục hiện hoàn thành đồng bộ, vuọt múc toàn diện các chỉ 
tiêu sân xuất, kinh doanh, thi đua tù 5^63% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019.

- Thục hiện tốt công tác An toàn - VSLĐ, PCCN và bào vệ môi truòng 
vói mục tiêu " An toàn - Đổi mói - Phát triển";

- Đẩy mạnh các hoạt động VHTT trong CNVC - LĐ tạo khí thế thi đua 
sôi nổi, không ngùng nâng cao đòi sống văn hoá tinh thần cho NLĐ.

- Thục hiện tốt các hoạt động Công đoàn, đâm bảo các chế độ chính sách 
liên quan đến quyền lọi NLĐ năm 2019;

- Thục hiện tốt các cam kết giũa NSDLĐ vói NLĐ theo thỏa uóc LĐTT, 
nội quy, quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại noi làm việc;

- Trích lập, sủ dụng các quỹ đúng quy định;... vv.

* Năm 2019, Công ty đã chú động, tích cục ban hành và thục hiện các 
giải pháp chú yếu điều hành thục hiện nhiệm vụ SXKD trong năm, do đó thục 
hiện vuọt múc đồng bộ các chi tiêu, ổn định việc làm, tăng thu nhập cho nguôi 
lao đọng, không ngùng cải thiện điều kiện làm việc, tạo sụ đồng thuận cao 
trong Công ty. Tuy nhiên, trong việc tổ chúc điều hành SXKD còn có nhũng 
hạn chế, đòi hói Công ty phải tiếp tục có nhũng giải pháp, phuong án khắc 
phục đe phấn đấu hoàn thành kế hoạch của năm 2020./.

BC
K

tn
 Q

UẢ
SX

K
D2

01
9,

N 
M

ỆM
 V

Ụ2
(B

0



PHI/ONG HLÓNG NHIỆM v ụ  NĂM 2020

I. CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM vụ CHŨ YÉU
1.1. Mục tiêu
Mục tiêu điều hành là: Tạo việc làm ổn định để đàm bào hoàn thành các ! 

chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu; không ngùng nâng cao chất luạng sân phẩm, dịch ! 
vụ; tiếp tục hoàn thiện tái co cấu tổ chúc và lao động; hoàn thiện co chế quản [; 
lý, tăng năng suất, chất luọng, giảm chi phí, nâng cao súc cạnh tranh của sàn 
phẩm; đảm bảo tăng truỏng họp lý, hiệu quả, bền vũng; cải thiện tiền luong, 
điều kiện làm việc và phúc lọi cho nguòi lao động, đặc biệt là đội ngũ lao động 
cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý giói, công nhân lành nghề.

Mục tiêu chung là: AN TOÀN -  ĐÔI MÚI -  PHÁT TRIỂN. 
1.2. Các chi tiêu chủ yếu:

TT C hí tiêu Đ V T K e hoạch G hi chú

1 Doanh thu Tr.đ 1.389.000
2 Giá trị sản xuất Tr.đ 466.000
3 Lao động định múc Nguòi 870
4 Tong quỹ tiền luong Tnđ 85.278
5 Thu nhập bình quân nguòi/tháng Tr.đ/ng/th 8,307
6 Lọi nhuận truóc thuế Tr.đ 10.300
7 Cổ túc % 10
8 Giá trị các dụ án đầu tu Tr.đ 29.463

(Gác c/iỉ %1677 vầ Au/ioục/i (SXR24 D7AD 7X37712020 tOeo P/iM Ạvc đ%i/i Áàii)

II. CÁC GIÁIP1 1ÁP CHÙ YÉU THỤC HIỆN KH SXKD NĂM 2020

2.1. Nhóm giải pháp về tiếp tục đổi mói co cấu tổ chúc và nguồn 
nhân lọc, mà trọng tâm là nâng cao chất loạng lao động công nghệ và đội 
ngũ cán bộ quản lý chủ chốt

- Công tác tuyển dụng: Có các chính sách, biện pháp thu hút, tuyển dụng 
đủ số luọng, đàm bảo chất luọng lao động, trong đó uu tiên nhóm thọ co khí và 
sủa chũa thiết bị.

- Công tác đào tạo, bồi duõng nguồn nhân lục: Tăng cuòng công tác đào 
tạo, bồi duõng, nâng cao năng lục và ý thúc trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, 
công nhân, nguòi lao động trong Công ty. Triển khai thục hiện các nội dung 
trong Quy chá quàn lý cán bọ đuọc ban hành theo Quyết định so 2816/QĐ- 
VMC ngày 08/10/2019 của Hội đồng quản trị và Quy định tổ chúc đánh giá



năng lục cán bộ đuọc ban hành theo Quyết định số 2876/QĐ-VMCngày 
11/10/2019 của Giám đốc Công ty. Chú động linh hoạt trong công tác đào tạo, 
kèm cặp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên và tay 
nghề cho CBCN; kèm cạp nghề 2 đối vói nhũng ngành nghề khó tuyển dụng và 
đâm bảo cân đối giũa các ngành nghề để bố trí công việc.

- Công tác bố trí, sủ dụng lao động: Chú động nghiên cúu, cải tiến quy 
trình sản xuất, tổ chúc sản xuất và điều phối nhân lục họp lý, làm tốt công tác 
chuẩn bị sản xuất để tăng thòi gian làm việc hũu ích trong ca của nguòi lao 
động; Thục hiện nghiêm kỷ luật lao động, chấm dút họp đồng lao động đối vói 
các đối tuọng vi phạm hoặc không đâm bảo chất luọng công tác, đồng thòi 
khuyến khích, động viên, có chính sách phù họp đối vói nguôi lao động tích 
cục học tập, nâng cao trình độ và thục hiện tốt nhiệm vụ. Bố trí sủ dụng lao 
động quản lý, phục vụ, phụ trọ theo định biên tại tùng giai đoạn một cách linh 
hoạt kết họp vói việc tùng buóc nâng cao chất luọng nguồn nhân lục.

- Tiếp tục thục hiện tinh giản biên chế, tiếp tục co cấu lại lao động theo 
kế hoạch trong lộ trình 2020 -  2025.

2.2. Nhóm giải pháp về kỹ thuật -  công nghệ - thiết bỊ:
- Đẩy mạnh Co giói hóa -  Tụ động hóa -  Tin học hóa, tùng buóc đau tu 

hiện đại hóa thiết bị, công nghệ, nâng cao trình độ tụ động hóa và úng dụng 
mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tất cà các hoạt động sx , kinh doanh.

- Công tác công nghệ sản xuất: Ban hành đầy đủ QTCN, Biện pháp thi 
công, chuẩn bị đồ gá, dao cụ,...đáp úng sản xuất; Bám sát, làm chủ công tác 
sủa chũa thiết bị mỏ, nhất là quá trình lập Biên bản giám định ky thuật buóc 2 
và dụ toán sủa chũa;

- Công tác nghiên cúu, thiết kế, chế tạo sản phẩm mói: Tăng cuòng việc 
áp dụng các phần mềm trong tính toán, thiết kế; Phát triển, mỏ rộng công năng, 
phát triển các sàn phẩm mói trên nền các sản phẩm truyền thống của Công ty 
(máy đào lò, máy xúc lật hông,...); Nghiên cúu sản xuất các sân phẩm mói, đạc 
biệt trong lĩnh vục khai thác hầm lò;

- Đối vói hệ thống cán thép: Tiếp tục thục hiện hệ thống các biện pháp 
tổng họp nâng cao hiệu quả sản xuất dây chuyền cán thép nhằm ổn định sản 
xuất và khai thác tối đa năng lục dây chuyền cán thép đáp úng nhu cầu về số 
luọng, chủng loại thép chống lò cùa thị truòng; nghiên cúu để phát triển sản 
xuất các loại thép hình, thép ray trên nền dây chuyền cán thép vì lò. Triển khai 
đồng bộ thục hiện các nội dung trong "Giải pháp nâng cao trình độ công nghệ, 
năng lục sàn xuất và chất luọng sản phẩm đúc" đã đuọc ban hành.
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ĐHĐCĐTHUÒNG MÊN XĂM 2<)20 CÔNGTYCÓPHÀNCHÉTẠOMÁY-VÍNACOMIN

- Công tác quản lý chất luọng: Kiểm soát chặt chẽ quá trình sân xuất và 
chất luọng sàn phẩm xuất xuỏng. Bổ sung đầy đủ các thiết bị phân tích, đo 
kiem, thủ nghiệm để kiểm soát chất luạng tù các yếu tố đầu vào và trong quá 
trình công nghệ sản xuất đến thành phẩm. Áp dụng toàn diện các nội dung của 
hệ thống quàn lý chát luọng ISO 9001: 2015,.. .w  trong quản lý chất luọng. 
Tăng cuông xây dụng và đăng ký tiêu chuẩn co sỏ, đăng ký bào hộ độc quyền 
sân phẩm.

- Công tác đầu tu: Thục hiện tốt kế hoạch đầu tu xây dụng, sủ dụng có 
hiệu quà thiết bị đã đầu tu.

- Công tác co điện và sủa chũa nội bộ: thục hiện đúng các chế độ sủa 
chũa, bảo duõng thiết bị; cải tạo hệ thống nhà xuỏng; Dụ phòng vật tu, phụ 
tùng thiết yếu cho các dây chuyền, thiết bị trọng tâm (dây chuyền cán thép,..). 
Điều hành thục hiện kế hoạch sủa chùa tài sản các cấp đảm bảo đồng đều giũa 
các quý trong năm.

- Công tác môi truòng: Thục hiện nghiêm túc các qui định pháp luật 
BVMT, Kiên trì thục hiện quàn lý văn minh, tụ giác theo tiêu chí 5S; Tiếp tục 
triển khai quyết liệt các nội dung trong chuông trình Xanh - Sạch - Đẹp - Văn 
minh đã ban hành. Quan tâm xủ lý chất thải, khí thải, nuóc thải đạt các tiêu 
chuẩn, qui chuẩn về môi truòng (đạc biệt nuóc thải sau mạ, khí thải và bụi tại 
PX Cán thép, PX Đúc,.. .w ).

2.3. Nhóm giải pháp phát triển thí trtròng:
Giũ vũng, đồng thòi nắm bắt co hội để phát triển mỏ rộng sản phẩm và 

thị truòng trong TKV, đồng thòi phát triển mạnh mẽ thị truòng ngoài ngành.

2.3.7. Dổ/ VÚỲ ?/íị 77ÍTK*
- Các đon vị khai thác lọ thiên, sàng tuyển, chế biến than: Duy trì việc 

chế tạo chế tạo phụ tùng, thiết bị, thục hiện tốt kế hoạch PHKD trong việc sủa 
chũa TĐT thiết bị cho các đon vị ngành Than, đặc biệt là đảm bảo tiến độ và 
chất luọng theo quy định;

- Các mó khai thác than hầm lò: Đảm bảo cung cấp đầy đủ các chủng 
loại thép chống lò, vì chống lò; Giũ vũng và tăng sản luọng, số luọng, chủng 
loại các sản phẩm thiết bị, phụ tùng phục vụ khai thác hầm lò.

VMC

2.2?.2. 77%/ %*MW%g MgY?#/ 77TK'

- Nghiên cúu tham gia sâu các dụ án, công trình và cung cấp hàng hóa 
cho nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện thép Cao Bằng, khu vục Lào Cai, khu 
vục Tây Nguyên. Đồng thòi tăng cuòng họp tác, liên kết, liên danh vói các 
Viện khoa học để đấu thầu các dụ án lón của Tập đoàn, kể cà hình thúc đấu
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thầu EPC, trong đó chú trọng tham gia các dụ án đầu tu các nhà máy sàng 
tuyen, che biến, vận chuyển than; liên danh hên kết chế tạo thiết bị cho các nhà 
máy tuyển quặng khoáng sàn nhu Bô - xit, sắt, than, đồng, ...w .

- Phát trien các thị truòng ngoài TKV, đạc biệt trong các lĩnh vục sàn 
xuất thép, điện, xi măng, chế biến khoáng sàn, ...: Giũ vũng ổn định các thị 
truòng hiện có, các sản phẩm mà truóc đây Công ty đã tùng sàn xuất, đồng thòi 
tăng cuông công tác tiếp thị mỏ rộng thị truòng.

2.4. Nhóm giải pháp về nâng cao hiệu quả các mật quản lý -  điều 
hành, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lirọng, giâm giá thành sân phẩm để 
không ngùng nâng cao súc cạnh tranh trên thi truxmg.

- Thục hiện tốt co chế chỉ đạo, phối họp giũa tổ chúc Đảng úy, HĐQT, 
Ban điều hành, Công đoàn Công ty nhằm phát huy súc mạnh của cả hệ thống 
chính trị vì mục tiêu chúng;

- Tiếp tục siết chạt, nâng cao chất luọng, hiệu quả các mạt quản lý; Có 
biện pháp kiểm soát, đánh giá, nâng cao chất luọng công tác các phòng chuyên 
môn, nghiệp vụ.

- Tiếp tục nghiên cúu, cập nhật, xây dụng, ban hành các quy chế, quy 
định làm công hũu hiệu trong các mật quản lý;

- Thục hiện nghiêm kỷ luật, kỳ cuông trong quàn lý, điều hành thục hiện 
nhiệm vụ.
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2.5. Nhóm giải pháp chăm lo đòi sống vật chất, tinh thần đối nguôi 
lao động

- Chú động nắm bát kịp thòi các chủ truong chính sách của Đảng và Nhà 
nuóc, của Tập đoàn để xây dụng, sủa đổi bổ sung hoàn thiẹn các Quy chế, quy 
định về tiền luong, tiền thuỏng, các chế độ, chính sách đối vói nguòi lao động 
trong Công ty.

- Thục hiện tốt quy chế dân chủ co sỏ, xây dụng tinh thần đoàn kết, 
tuong trọ, giúp đõ lẫn nhau, phấn đấu vì mục tiêu chung. Thục hiện các hình 
thúc khen thuỏng về vật chất và tinh thần; tạo môi truòng làm việc an toàn, văn 
minh, xây dụng tác phong làm việc công nghiệp, hiện đại.

- Phát động các phong trào thi đua, nâng cao đòi sống tinh thần cho 
CBCNV; Đa dạng hóa các hình thúc biểu duong khen thuỏng để động viên, 
khuyến khích nguòi lao động, thúc đấy các mạt của sàn xuất kinh doanh.

m . TÔ CHÚC T H Ụ t HIỆN
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Căn cú mục tiêu, nhiệm vụ chú yếu của kế hoạch 2020, duói sụ lãnh đạo, 
chỉ đạo của Đảng ủy và HĐQT Công ty, các tổ chúc, đon vị trong Công ty cần 
tăn g  c u ô n g  sụ  ch i đạo  củ a  các cáp ủy  Đ ảng , sụ  phố i h ọ p  ch ạ t chẽ g iũ a  chuyên

môn và các đoàn thể để chú động xây dụng kế hoạch, giải pháp chi tiết triền khai 
thục hiện kế hoạch năm 2020 nhằm phát huy tối đa súc mạnh của cả hệ thống 
chính trị, phát huy tiềm năng, thế mạnh và truyền thống Công ty, thục hiện thắng 
lọi và toàn diện kế hoạch năm 2020 vói mục tiêu AN TOÀN -  ĐÔI MÓI -  
PHÁT TRIỂN.

Các tổ chúc trong hệ thống chính trị cần đẩy mạnh công tác truyền thông, 
tuyên truyền, huóng dẫn, trao đổi đến nguòi lao động để mọi nguôi hiểu rõ, tạo 
sụ đồng thuận, phối họp thục hiện đạt hiệu quả cao trong tất cả các mặt sản xuất, 
công tác./.

VMC

7t/íận
- Website: www.chetaomav.com.vn:
- Cổ đông của Công ty (e-copy);
- HĐQT,BKS (e-c^y);
- BGĐ, KTT (e-copy);
- Lun VT, T.ký Công ty.
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P hụ ìục 01: KÉT QUẢ T H Ụ t HIỆN CÁC CHÌ TĨÊU CHÚ YÉU NĂM 2019

TT Chì tiêu Đon vỊ 
tính

Kế
hoạch
năm
2019

Kế
hoạch

Đ/c
năm
2019

Thục
hiện
nám
2018

Thục
hiện
năm
2019

So sánh %

Ghi
chú

So
sánh
KH
năm
2019
(%)

So
sánh
KH
Đ/c
năm
2019
(%)

So
cùng
kỳ

nãm
2018
(%)

7 2 2 4 3 8 7 8=7% P=Z3 7P=7% 77
1 Sân phẩm chủ yếu

n
Sủa chùa thiết bị xe

-Máy_____________ 51 59 57 66 129 112 116

1 XegạtD85A,ldiác cái 8 6 9 6 75 100 67

2
MăyxúcEKG5Ạ
EKG4,6,8u cái 9 9 9 9 100 100 100

3 Măyxúcnbò cái 8 15 7 19 238 127 271

3
MÈ/Mioanxo^cài
CBm cái 8 10 9 9 113 90 100

4 M^khoancácbại cái 2 2 1 2 100 100 200

6
Xemáycácthiàbị
Hiác cái 16 17 22 21 131 124 95

12 ChếtạothiàbỊ tấn 1500 1650 1X33 1.695 113 103 92
1 TiiàbỊncánhthan tấn 700 450 545 546 78 121 100

Ttaigđá:
* 32 30 74S 30 V4R 296 100 493

* í%ỳz 30 70 - -
* cột 7.000 3.660 6334 3.&S6 84 118 90
* MýjaícbM3566 /7K2y 2 2 2 2 100 100 100

2
Qiếtạothiàbìtheodụ
ánĩtoigTKV tấn 400 400 337 347 87 87 103

3 Thlàbịn^nhkhác tán 400 800 951 802 201 100 84

13
Chế tạo, phục hồi phụ 
tùn̂ 1300 1.650 95593 1.706 131 103 2

1
Chétạophụtùngn^nh
Aan tấn 500 400 320 402 80 101 125

2
Chếtạophụtùngngình
Miác tấn 300 750 1.070,1 802,80 268 107 75

3 Hiụchồiphụtùng tán 500 500 617 500,79 100 100 81
4 Sânxuà\ìdi&igb tán 29500 29500 29.014 30535 104 104 105
5 Thép cán\ìb tấn 65.000 69.000 64572 75.142 116 109 116

%ã&' 33.000 39.309 39.466 470924 135 119 120

14
Sản xuất và kinh 
doanh khác trá 10.000 21000 14.985 47.161 472 214 315

Sãnxuâvậtliệuxây
dụng tr.đ 2500 1500 3585 1893,84 116 193 81

Kinh doanh vậttníáà 
bị trJ 6.000 19.000 9.796 42802,06 713 225 437

Sănxuàô^Mtu tr.đ 1500 1500 1.604 1.464,66 98 98 91
n Doanh thu tr.đ 1285.000 1367.000 1.485314 1501301 117 110 101

m
Doanh thu săn xuất co 
khí tr.đ 1374X00 1344.800 1.469X27 1.453.640 114 108 99

Bántmngngànhthan tr.đ 1244300 1289.800 1399397 1398373 112 108 100
Bánngoàii#nhAan tr.đ 30500 55.000 70.429 55267 181 100 78

112
Doanh thu sân xuất và 
dichvụkhác lr.đ 10.000 21000 14.985 47.161 472 214 315

ĩ
XDCBtụĩàmvàvật
liậix^dụng tr.đ 2500 1500 3585 2894 116 193 81
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TT Chì tiêu Đon vị 
tính

K ế
hoạch
năm
2019

K ế
hoạch

Đ/c
năm
2019

Thục
hiện
năm
2018

Thục
hiện
năm
2019

So sánh %

Ghi
chú

So
sánh
K H
năm
2019
(% )

So
sánh
KH
Đ /c
năm
2019
(% )

So
cùng
kỳ

năm
2018
(% )

2
Kinhdoanhvậttutthià
bị tr.đ 6.000 19.000 9.796 42.802

713 225 437

3 Sànxuàôxy,N ìty tr.đ 1.500 1300 1.601 1.465 98 98 91

IL3
Doanh thu tài chính, 
khác tr.đ 200 200 502 500 250 250 100

m Giá ván ìr.đ 871.600 914.800 980.665 973734 112 107 99

1
G iáv&  phôi thép và 
th ép d iấig b tr.đ 866200 896.750 966321 940303

109 105 97

2
Giá v&ì kinh doanh vật 
tu;thiábỊ+thuêngoài lr.đ

3.400 18.050
8.147 35.430

656 196 435

IV Giá trị sản xuất tr.đ 413200 451000 504.147 523066 127 116 104

1

SánxuàcoH ií(ỊitâTg
baagồm gìátrỊthq)
chấigb) lr.đ 408.400 448.050 503306 513336

126 115 102

2
Sàixuâtvàdịchvụ
khác lr.đ 4.600 3950 6.838 11.730

255 297 172

2.360 7.360 3.335 2397 116 193 81

600 930 7.679 7322
1229 776 447

+5!ăM3&á'ôxM Mí'/ty ýtc? 7.300 7.360 7.607 7.765 98 98 91

V
T&  ̂chì phí sản xuất 
trong kỳ tr.đ 1275.917 1357203 1.475.779 1.487.082 117 110 101

v . l Chi phí trung gian tr.đ 1.146969 1.191.736 1321348 1331720 116 112 101
V2 Giá trị gia tăng tr.đ 111.888 131.148 137.610 139240 124 106 101

1 n ầ ib o n g tr.đ 78.778 85.996 95340 98.707 125 115 104

1.914 1924 2073 2081
109 108 100

2
Bảohiàĩixãhội,ytẹ,
BKIN,KPCĐ trrì 11.110 11.990 11.772 12229

110 102 104

3 KHTSCĐ tr.đ 22.000 33.162 30.498 28301 129 85 93

V3
Chì phí hoạt động tàì 
chính khác tr.đ 17.060 34319 16821 13122 89 44 90

*
K áchuym CPdòdang
v àh t^^ tg tồ n H x ) <r.đ

VI Lọi nhuận trd 9.000 9.797 9335 14219 158 145 149

VII Các chì hêu về tao 
động tiền tuông

1

Đcmgiátiầituong
((LlOOOđãátrịSO 186 186 185 186

100 100 101

2
Lao đ^tgbình quàn 
theođỊnhmúc Nguòì 860 860 882 860

100 100 98

3
Tĩầitnongbìnhquài 
nguòi tao động

lOO&hgt

hg 7.634 8204 8.872 9.429
124 115 106

VII
1

Kà quả thục hiện 
QTCP
Q ií]h íK H đ à i chinh 1r.đ 1345358
Chíphílbnctế Tr.đ 1.471960
n àk iậ n + ,b ộ ith i- 1r.đ - 2769

IX Nộp I^n sách Theo qcy định hiậi hành
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Phụ lục 02: CÁC CHỈ TIÊU KÉ HOẠCH NĂM 2020
STT Chì tiêu ĐVT KH2020 Ghi chú

1 Sản phẩm chú yếu
1 Sủa chũa thiết bỊ xe máy 56

- Sủa chũa xe gạt D85A, D7R... Máy 8
- Máy xúc EKG 4,6-5 A, 81,10U Máy 9
- Máy xúc thuỳ lục các loại, máy xúc đá 

trong lò Máy 11

- Máy khoan xoay cầu Máy 9
- Máy khoan thủy lục các loại Máy 1
-Sủa chũa thiết bị khác Máy 18

2 Chế tạo thiết bí Tấn 1.500
- Ché tạo thiết bị ngành than Tân 600
Trong đó:
+ CAế tạo to<3 xe 36 - 35T Ae -

+ CAê tạo gió cAụyêM huÚMg 36T CọM! -

+ Chế tạo 77?óy XMC /ột hÓMg EMC A/ụy 2
+ DÒM chốMg thMỷ /ục t/ỘMg DÒM 50
+ Cột chÓMg thí/ỷ /ục Cột 6.000
+ Chế tọo xe goÒMg 3T Ae 50
- Chế tạo TB các dụ án trong TKV Tán 400
- Chế tạo thiểt bị ngành khác Tấn 500

3 Chế tạo, phục hồi phụ tùng Tấn 1.600
- Chế tạo phụ tùng ngành than Tán 600
- Chế tạo phụ tùng ngành khác Tấn 500
- Phục hồi phụ tùng Tẩn 500

4 Chế tạo, cán thép SVP
- Chế tạo vì lò Tán 30.000
- Cán thép vì chổng lò Tán 71.000

íroMg <7ó.' DÓM ro 7oM 40.500
5 Sản xuất và kình doanh khác Tr.đ 27.020

Sàn xuát vật liệu xây dụng Tr.đ 2.500
Kinh doanh vật tu thiết bị Tr.đ 23.020
Sân xuát ô  xy - Ni to Tr.đ 1.500

11 Doanh thu Tr.đ 1.389.000
1 Doanh thu sản xuất sản phẩm cu khí Tr.đ 1.360.700

- Bán trong ngành than Tr.đ 1.323.000
- Bán ngoài ngành than Tr.đ 37.700

2 Doanh thu SX và kinh doanh khác Tr.đ 27.020
Sàn xuất vật liệu xây dụng Tr.đ 2.500
Kinh doanh vật tu thiết bị Tr.đ 23.020
Sàn xuát Ô xy - Ni to Tr.đ 1.500

3 Doanh thu hoạt động TC & khác Tr.đ 1.280
111 Gíá vốn Tr.đ 921.720

- Giá von phôi thép cán Tr.đ 900.081
- Giá vốn KD vật tu, thiết bị và hoạt 

động tài chính Tr.đ 21.639

IV Giá trí sản xuất Tr.đ 466.000
Giá hộ XỎM xuất co* A/ú Tr.đ 460.619



M " 32

STT Chi tiêu ĐVT KH2020 Ghi chú
Xá/! xuất, í$c/! vụ AAÚC Tr.đ 5.381

+ Sân xuất VLXD Tr.đ 2.500
+ Kình doanh vật tu thiểt bị Tr.đ 1.381
+ Sân xuát Ô xy, ni to Tr.đ 1.500

V TÓng chi phí sán xuất trong kỳ Tr.đ 1.378.700
v .l Chi phí trung gian Tr.đ 1.238.453

Nguyên vật liệu Tr.đ 1.088.341
Nhiên liệu Tr.đ 40.954
Động lục Tr.đ 26.342
Chi phí khác Tr.đ 63.670
Chi phí thuê ngoài Tr.đ 19.146

V.2 Giá trì gia tăng (GDP) Tr.đ 123.233
Kháu hao tài sán Tr.đ 21.818
Tiên luông Tr.đ 86.742

Trong đo.' M 7.P30
Bảo hi ém xã hội, ytế, công đoàn Tr.đ 14.673

V.3 Chênh lệch đầu cuối kỳ Tr.đ -

V.4 Chí phí hoạt động TC Tr.đ 17.014
VI Lọi nhuận Tr.đ 10.300

Ty /c LAỹcCXTT % 17,38

VII Lao động, thu nhập và đoT! giá tiền 
luung

1 Lao động định múc nguòi 870
7rong<?o(TC04) nguôi d

2 Tiền luong bình quân doanh nghiệp 7000<rr?g/TA 8.309
77cn /nong &<7 ngMÒÝ /oo <Tọng T 000<nhg/tA &Td0
nền /uong T060đ/77g//A 26.306

Đon giá tiền luong (đ/lOOOđ giá trị SX) đ/1000 đgtsx 182
(Không 

bao gồm 
VCQL)

VIII Cổ túc % 10
IX Nộp ngân sách 25.176
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Phụ lục 3: BÁO CÁO THỤC HIỆN KÉ HOẠCH ĐÀU TU XÂY DỤNG NĂM 2019
^ ^ „___________________ _________________________________________ ______________ D PT; 7/*iệw

Kchoạd!nãm2019TKV^a&mMigqua (!iaogẩncảphầíìđìđầ!dM n!H)ồsu!^ 
đ í đupcTKV p!ìC(h!^(,á!ÔnRqna) ThụcltpnămTOM

TÊNDt/ÁN
C&cm\áidántLr N&ầiván Coáuvéndầutr N aầivếti

TT
Tongsố

Quải Vcndìisáhũu
H tclpi Quànlý,

tuấn,
Vạy

thuaig
mậ

Vcndâs&hũu
H y

O ta
Xáy

H iábỊ
%tr

len g
số

Tìmgđá
HBH

Tcngsố X ỹ
'lliábị Tẩig

số

'hon^A'):
Ven

KH1SCĐ

- giải
dụng vấl,

M tc.
v á i

KHHSCĐ TKV
Đ ai
vỊ

dụì^ GFMH
khá: 1KV

Đ ai
vì

đ ỳg
khtB

ngh

1 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21 25 26 27 28 29 30 31 32

TÙN G SÓ H +BK ) 30636 - 30216 390
20.778 9357

9857 - - - 29463 - 29297 166 14375 9486 9486 - - - 5602

A Tră ])Q !d)éi tmom [)})[)) ti)6c - -

B 'llM)kếlx)!x4)t3;x)Hxl)igl<'x)(HI+lC) 30636 - 30216 390
20778 98S7 9857 - - - 29463 - 29297 166 14375 9486 9486 - - - 5602

B) KclxạdìllMỊchy]) 30396 - 30216 350
20778 9817

9817 - - - 29463 - 29297 166 14375 9486 9486 - - - 5602

! (<*mgtiĩn)idìir\mtif]) 6336 - 6136 2Ũ0 4295
2011

2011 6186 - 6136 50 4295 1891 189! - - - -

* Dụ án [4)00) c 6336 - 6136 200 4295
2011 2011 - - - 6186 - 6136 50 4295 1891 1891 - - - -

1
Đnit)rAỊylhplidtiiấisàiX)[ónă)i20l7-
20[8

6336 - 6136 200 4295
2011

2M1 - - - 6.186 - 6136 50 4295 1.891 1.891 - - - -

H G3)C hìnli klxii o < c  I)x')i 21260 - 21310 190
16483 7.776 7.776 - - - 23277 - 23161 116 10080 7395 7395 - - - 5602

* Dụ!Ì])n))ún)C 21260 - 21310 150
16483 7.776 7.776 - - - 23277 - 23161 116 10080 7395 7395 - - - 5602

1 D )rá)D t)cliũitasàicóẠ li[áìi2019 8813 8813 6.059
2755

2755 8.665 8636 29 4.615 2787 2787 1233

2
!ẠráiĐà)trájyt]ipliăttr)ấisà)xuà
2019-2020

6006 6.006 4.038
1968 1968 5.691 5.654 40 2193 606 606 2895

3
DạáiNă)gccnS))gk)csă)X)Ákài3u
O ó )

599! 5991 - 4.077
1913 1913 5977 5918 29 3242 1261 1261 1.474

4 Oếtạ3náyxúc)ẠhâigVMCE500 3.450 3300 150 2310
1.140

1.140 291! 2923 18 2941 2941

B2 0)uẩ[)hi(lụán 40 - - 40 - 40 40

* Dụă))nlxí)nC 40 - - 40 - 40 40 -

1
lẠ ráĩĐ ántrliiậiẠ )) Itn íiìàb Ị câig 

____________ -
40 40 - 40

40 - - - -

c ]!ốs))])gngi]ì)ike))ũọd)gnofl))ô)^hio
(nếticó) - -



VMC

Phụ lục 4: Ki: ][()Ạ( H ( HI IIỊ.m i ( n ụ \  1)1 l)AI I I \Ã^]2<)2t!

TT Tên công hình
Đon

vì
Khái
luọng

Kế hoạch năm 2020

Tổngsố

C ocấuvốnđầutu Nguồnvốn

Xây
dụng

T hiáb ị

Quản
iý tu
vấn,

G PM R
khác...

Góp
vốn

Ngân
sách

Vay
thuong

mại

Vốn
chù
sõ*

hũu

7 2 3 4 3 6 7 3 9 79 77 72
Tổngsố(A+B+C) 26723 25953 770 21002 572K

A TRÀ XỌMtÓHTQNGNĂM TRUÚC
B KÉHOẠCHNĂ312020 19723 18953 770 15402 4321

R I KÉ HOẠCH THỤC HIỆN DỤ* 
ÁN(H1Ĩ) 19523 18953 570 15402 4121

1 Công hình chuyển tiếp 19523 18953 570 15402 4121
L3 Dụ án nhóm c 19323 18953 570 15402 4121

1
Dụ án Đầu tu duy h ì phát hiển 
săn xuất 2019-2020 7263 6963 300 5810 1453

1.1

M ạyíiậiCNC (duòngktnhqua 
băng máy400rnm,ldx)ângcádi 
dicngtâmlOOOmm) Mạy 1 1870 1870 1496 374

12 Xeôtôtụ(B15-18tán Xe 1 1650 1650 1320 330
13 Xetàilhùng20tán Xe 1 2420 2420 1936 484
1.4 N&/náiMTÍ22kW Măy 1 233 253 202 51
13 MaynáiHaí 132kW Măy 1 770 770 616 134

1.6
Chi phí kiểm toán, thám tra, phê 
dụyệtqụyátoán 300 300 240 60

2
D ụánN ângcaonãnglụcsản 
xuất k à  cấu thép 150

2.1
Chí phí k iàn  to&i, hẩm  tra, phê 
(iyâq ry á tũ án 150 150 150

n Công hình khói công mói
112 Dụ án nhóm B
113 Dụ án nhóm c

1
D ụ án Đ ầu tu  h ìệnđạìhóath ìà  
bị công nghệ 12110 11990 120 9592 2518

1.1
T H àbịnh iâli^ ibềm ặpcông
su&250kw HT 1 1100 1100 880 220

12
Hệtháng quàn Ịýnhân lục ({hần 
mầnvàthiábịkiànsoáttụ<Ẹng) HT 1 440 440 352 88

13 H iầnm ànhiàkcc& Tgn^iêdác Gói 1 1320 1320 1056 264
1.4 càiđah ình25-30tấn Cái 1 7150 7150 5720 1430
13 Mậy phát điậtcóbộ ATS Mạy 1 1980 1980 1584 396

1.6
Chi phí k íàn  kán, Ibám tra, phê 
dụ^ệtqcyàtcán 120 120 120

R 2
ĐtLtrtRCKHXOSXTQLy
HOẠtHOIUÂNBỊDỤAN 200 200 200

m Dụ án nhóm c 200 200 200

1
Dụ án Năng cao năng lục thiết 
bị dây chuyền cán thép

200
200 200

LậpBáocáoKT-KTdụán 200 200 200
c D Ụ PH Ò N G 7000 7000 5600 1400

1 Dụ án Nâng cao năng lục th iá 
bịdàychuyầicán

7000 7000
5600 1400

1.1 H iầniãàbị HT 1 7000 7000 5600 1400
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VMC ĐHĐCĐTHUÔNGNIÊNNĂ!\12Q20 CÔNG 71 có  PHÀN CHẼ TẠO MÁY-NTNACOVUN
VM

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM
T H ^ -K H O Á N G  SÀN VIỆT NAM ' Dộc l ậ p -T y  do-Hạnh phúc

CÔNGTYGPCHÉTẠOMÁY-VINACOMIN ' * _______

s ố : ^ f /  /QC-VMC Ah-z/?, Mgụĝ -?/zÚ7!ĝ  2020

BÁO CÁO
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÙA HỘI ĐÒNG QUẢN URỊ 

VÀ VIỆC GIÁM SÁT GIÁM ĐÓCĐÌỀU HÀNH, CÁN BỌ QUẢNLÝNÃM2019

Kính thu a: Quý vị đại biểu, Cổ đông Công ly Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.

Thục hiện Điều lệ tổ chác và hoạt động của Công ty c ổ  phần Chế tạo máy - 
VINACOMIN, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thuòng niên năm 2019, Hội đồng 
quản trị báo cáo vói Đại hội đồng cổ đông 2020 về tình hình hoạt động của Hội đồng 
quân trị Công ty cổ  phần Chế tạo máy - VINACOMIN năm 2019 và định huóng hoạt 
động năm 2020, nhiệm kỳ 2018-2023 nhu sau:

I. HOẠT ĐỘNG CÙA HĐQT NĂM 2019 TRONG NHIỆM KỲ 2018-2023 
1. Nhân sụ Hội đồng Quản trị
Tại Đại hội đồng cổ đông thuòng niên năm 2018, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 

2018-2023 đuọc Quý cổ đông tín nhiệm bầu chọn gồm có 5 thành viên và đến hết năm 
2019 không có thay đái về nhân sụ, chúc danh, co chế hoạt của HĐQT, cụ thể nhu sau:

TT HỌ VÀ TÊN CHÚ*C DANH CO CHÊ HOẠT 
ĐỘNG

1 Nguyễn Văn Tú Chú tịch HĐQT Kiêm nhiệm
2 Phạm Minh Tuấn Thành viên HĐQT -  GĐ Công ty Kiêm nhiệm
3 Bùi Xuân Hạnh Thành viên HĐQT -  PGĐ Công ty Kiêm nhiệm
4 Lê Viềt Sụ Thành viên HĐQT- PGĐ Công ty Kiêm nhiệm
5 Nguyễn Anh Chung Thành viên HĐQT Kiêm nhiệm

2. Hoạt động của Hội đông quân trị
- Hội đồng quàn trị hoạt động theo Điều lệ tổ chúc và hoạt động Công ty 

Cổ phần Chế tạo máy -  VINACOMIN đuọc Đại hội đồng cổ đông thành lập 
thông qua ngày 27/2/2008 đã đuọc sủa đổi bo sung và thông qua tại Đại hội đồng 
cổ đông thuòng niên 2018 vào ngày 26/4/2018.

- Hàng năm HĐQT đã báo cáo Đại hội co đông thuòng niên về hoạt động 
của HĐQT, cụ thể về việc giám sát của HĐQT đối vói Giám đốc điều hành trong 
năm tài chính.

II. THỤC HIỆN NHIỆM v ụ  CÙA HĐQT NĂM 2019
1. Ket quả hoạt động sàn xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 
Trên co sỏ Ke hoạch sàn xuất kinh doanh năm 2019, Hội đồng quân trị 

Công ty đã nhận thúc đúng đan các thuận lọi và khó khăn ngay tù đầu năm 2019, 
đua ra nhũng quyết sách đúng theo tùng thòi đi em, tình hình cụ the, tận dụng toi 
đa lọi the trong thục hiện Họp đồng phoi họp kinh doanh trong nội bộ Tập đoàn
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A .VMC

Công nghiệp Than -  Khoáng sân Việt Nam, chú động áp dụng kịp thòi chì đạo 
thục hiẹn đồng bộ các giải pháp về quân lý

Hội đong quán trị Công ty đã phân công công việc cụ thể ỏ tùng nội dung, 
lĩnh vục công tác cho các thành viên, chi đạo sâu sát đối vói hoạt động ban Giám 
đốc Công ty.

Kết quà sàn xuất kinh doanh đạt đuọc mục tiêu của Ke hoạch điều chỉnh đề 
ra. Von của co đông đuọc bảo toàn, bảo đảm chi tiêu lọi nhuận, ổn định đòi sống 
nguòi lao động, cụ thể: ______________________________________________

KHĐ ì̂ 
hội cổ

Tỳ lệ%
T T Chi tiêu Đ. vị tinh Thục hiện Thụchì̂ n So vói 

TH
So vói 
KH !2018 đông

2019
năm 2019 2018 ĐHCĐ

2019
1 2 3 4 5 7 7/4 7/5
7 Tổng doanh thu Tr.đ 1.483.314 1285.000 1301301 101 117

2 Tong giá trị sán xuất Tr.đ 304.147 413200 525.066 IM 127

3 Lọi nhuận truóc thuế Tr.đ 9.898 9.000 14219 144 149

^ Lọi nhuận sau thuế Tr.đ 7.902 7.012 89

Tỷ suat lọi nhuận thục hiện sau 
thuế/VốnCSH % 13,42 11,95 89

Tỷ suất loi nhuân thuc hiên sau %d thuế/VốnĐiềulệ
16,82 14,9 89

7 Nọ ngắn hạn Tr.đ 533.732 413.660 78

- Trong đó: Vay và nọ ngan hạn. 176.229 174.405 99

3 Nọ dài hạn Tr.đ 22.238 23.929 108

- Trong đó: Vay và nọ dài hạn. 18.065 20320 112

p Hệ so khả năng thanh toán nọ 
đen hạn

0,77 0,71 92

70 Tong quỹ tiền luông Tr.đ 94.105 78.778 98.707 103 125

77 Lao động bình quân trong danh 
sách Ng 882 860 860 98 100

72 Thu nhâp b/q theo LĐ trong danh 
sách

Tr.đ/ngth 8,891 7,634 9,561 108 125

73 Cổ túc % 10 9 10 100 111

2. Đánh giá tình hình thục hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thuòng 
niên tù 2019

Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động tuân thủ Điều lệ Công ty, tuân thủ 
Pháp luật, tuân thủ các Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thuòng niên. Hoạt 
động của HĐQT đều nhằm mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông, 
phát triển nâng cao năng lục, hiệu quâ sản xuất kinh doanh ổn định. Trong năm 
năm 2019 đã tiến hành 10 cuộc họp và đã ban hành 10 nghị quyết chi đạo và 
thông qua vói các nội dung chú yếu sau:

- Thông qua các chỉ tiêu và kết quả thục hiện của ke hoạch sản xuất tháng, 
quý của Công ty;
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- Thông qua việc quàn lý vật tu, tài sân, sắt thép phế liệu; Xây dụng các 
phuong án và biện pháp kỹ thuật sủ dụng có hiệu quà các loại sắt thép phế liệu để 
đáp úng yêu cầu thuòng xuyên và thục hiện theo chiến luọc phát trien lâu dài của 
Công ty.

- Thông qua phuong án mô hình to chúc, định biên và phuong án sắp xếp 
lao động cuối năm 2018;

- Thông qua và ban hành Quyết định phê duyệt Dụ toán các công trình đầu 
tu duy trì sản xuất hàng năm;

- Thông qua và ban hành Quyết định về Quy chế quàn lý Đầu tu và xây 
dụng của Công ty cổ  phần Chế tạo máy -  VINACOMIN;

- Thông qua và ban hành Quyết định về Quy chế công tác Văn thu trong 
Công ty Cổ phần Chế tạo máy -  VINACOMIN;

- Thông qua và ban hành Quyết định về Quy chế thi đua, khen thuỏng 
Công ty Cổ phần Chế tạo máy -  VINACOMIN;

- Thông qua và ban hành Quyết định về Quy chế Tổ chúc hoạt động công 
tác Thanh tra trong Công ty cổ  phần Chế tạo máy -  VINACOMIN;

- Thông qua và ban hành Quyết định về Quy chế Quàn lý cán bộ trong 
Công ty Cổ phần Chế tạo máy -  VINACOMIN;

- Thông qua và ban hành Quyết định về việc củ cán bộ đi công tác nuóc
ngoài;

- Thục hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thuòng niên, HĐQT đã 
chỉ đạo, quyết nghị, phuong huóng sản xuất kinh doanh hàng năm và chiến luọc 
phát trien Công ty và giao cho Giám đốc triển khai thục hiện.

2.7. Te <̂ M72g von vò hoọt <ÍỘ72g tò 2 chính
Tình hình quàn lý và sủ dụng vốn: Công ty đã bảo toàn đuọc vốn của các 

cổ đông, tiếp tục đầu tu mả rộng sản xuất. Trong năm 2019, tình hình tài chính 
gặp nhiều khó khăn song Công ty vẫn bào đảm đuọc tài chính phục vụ sản xuất 
kinh doanh, thục hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách, thuế vói Nhà nuóc, thục hiện 
tốt quy định về nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ,... thục hiện đầy đủ các chế 
độ vói nguòi lao động theo đúng quy định.

Các mặt hoạt động của Công ty nhu: Điều hành sản xuất, Quản lý kỹ thuật, 
Chất luọng sản phẩm, Vật tu, An toàn bảo hộ lao động, Đầu tu xây dụng cũng 
nhu các mặt quản lý Tài chính, Lao động tiền luông, Quàn trị chi phí sản xuất,... 
hoàn thành toàn diện và vuọt múc chi tiêu, yêu cầu đề ra.

2.2. Te cÓ72g tóc to c/?M'c CÓM bọ, J9bót t?ien 72gMOT2 72/207? /ọ*c.'
- về công tác tổ chúc, cán bộ:
+ Đã có nhiều nghị quyết chuyên đề về công tác tổ chúc cán bộ: xây dụng, 

phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ ke cận, hàng năm đều có rà soát, bổ sung.
+ Ban hành các Quy chế quàn lý làm co sỏ cho việc điều hành Công ty và 

các quy che thuòng xuyên đuọc rà soát hoàn thiện, trong năm đã ban hành Quy 
định to chúc đánh giá năng lục cán bộ trong Công ty c ổ  phần Che tạo máy - 
VINACOMIN.
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- v ề  công tác phát triển nguồn nhân lục: T ù m ục tiêu phát triển sàn xuất 
kinh doanh HĐQT đã đặc biệt coi trọng nhiệm vụ đào tạo, phát triển nguồn nhân 
lục. Trong năm  2019 tập trung vào các việc: Đào tạo nghe thú 2, nghê thú 3 và 
kèm cặp nâng bậc nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho công nhân, bồi 
duõng đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nguôi lao động. Đào tạo cập nhật, 
nâng cao kiến thúc chuyên môn cho cán bộ quán lý.

2.3. Tc cd??g /óc <7<2M /M-xọy (3M7?g.'
Căn cú kế hoạch đã đuọc HĐQT Công ty và Tập đoàn TKV phê duyệt, 

Công ty đã thục hiện kế hoạch đầu tu theo đúng Quy chế quản lý đầu tu và xây 
dụng. Cụ thể nhu sau:

Giá trị thục hiện năm 2019 đạt: 29.463/30.636 triệu đồng, tucng úng đạt 
96% kế hoạch, trong đó:

- Chi phí thiết bị: 29.297/30.246 triệu đồng, đạt 97% ká hoạch năm;
- Chi phí xây lắp: 0 đồng;
- Chi phí khác: 166/390 triệu đồng, đat 43% kế hoạch năm;
Tổng số các hạng mục đầu tu theo kế hoạch đã thục hiện đạt 100%.
Trong quá trình triển khai thục hiện, Công ty luôn bám sát các nội dung 

yêu cầu, quy định của pháp luật; huóng dẫn thục hiện của các cấp, các ngành, của 
Tập đoàn TKV. Các dụ án đầu tu đều đuọc cấp có tham quyền phê duyệt, đuọc 
triển khai thục hiện theo luật định.

Các dụ án đầu tu của Công ty đàm bảo đúng mục đích, các thiết bị đầu tu 
đua vào sủ dụng đã phát huy đuọc hiệu quà; góp phan nâng cao năng suất, chất 
luọng sản pham; mỏ rộng quy mô sản xuất, cải thiện điều kiện môi truòng làm 
việc; nâng cao múc độ tụ động hóa, đồng bộ hóa các thiết bị trong dây chuyền 
sản xuất và đáp úng nhu cầu thị truòng trong và ngoài ngành..

2.4. Co??g túc g/ÓT?? 3Ó/ CMO
Hội đồng quản trị thục hiện thuòng xuyên kiểm tra tình hình sản xuất kinh 

doanh, nhiệm vụ giám sát cán bộ quản lý, yêu cầu bộ máy điều hành báo cáo 
thuòng kỳ, đột xuất và kịp thòi các biến động trong SXKD để HĐQT có biện 
pháp xủ lý kịp thòi. Ket quà các cán bộ quản lý đều hoàn thành tốt nhiệm vụ 
đuọc giao.

- Xo/ g/ÓT7? <yó/ đo/ vó'/ G/ÓTT? ấóc;
Qua việc giám sát và đánh giá kết quả công tác, cho thấy Giám đốc đã 

nghiêm túc thục hiẹn các nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT, chủ động ban 
hành và chỉ đạo quyết liệt các nhóm giải pháp. Đã chấp hành đúng các quy định 
của Pháp luật, chấp hành nghiêm túc các quy định về báo cáo, chỉ đạo điều hành 
đàm bào an toàn von tài sản -  an toàn lao động. Vì vậy Công ty đã hoàn thành 
toàn diện, tốt mục tiêu: Duy trì sản xuất, giũ vũng đội ngũ và on định đòi sống 
của nguôi lao động hoàn thành các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội đồng co đông 
đề ra.

- Vét g*/ÓT?? ^ó/ <7ó/ v<ý/ cóc CÓT? /rộ M̂ỎT? /ý.'
Các cán bộ quàn lý đuọc HĐQT bổ nhiệm theo đề nghị cùa Giám đốc đã 

chấp hành nghiêm túc các nhiệm vụ do Giám đốc giao, chì đạo điều hành thục
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hiện nhiệm vụ sàn xuất kinh doanh của Công ty đàm bào đạt yêu cầu đề ra, không 
có biểu hiện chống đối, thoái thác nhiệm vụ đồng thòi đã tham muu đề xuất đe 
thục hiện nhiệm vụ đạt hiệu quà tốt. Trong năm 2019 các cán bọ quàn lý cáp 
phân xuỏng, phòng ban đã đuọc HĐQT Công ty đánh giá là đã co bản hoàn thành 
nhiệm vụ đuọc giao.

- vé/ c/zM77g.' Hoạt động của HĐQT Công ty cổ  phần Chế tạo máy -  
VINACOMIN trong năm 2019 đã tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ Công ty khi 
thục hiện chúc năng nhiệm vụ của mình; Các nghị quyết, quyết định của HĐQT 
đuọc ban hành kịp thòi đã giúp cho việc quản lý, chi đạo điều hành sản xuất kinh 
doanh tháo gõ các khó khăn đặc biệt trong kinh doanh và Đầu tu xây dụng, trong 
năm 2019 đã thục hiện hoàn thành toàn diện, xuất sắc các chỉ tiêu, giũ vũng sản 
xuất, duy trì và bào toàn đội ngũ, ổn định đòi sống công nhân lao động; duy trì 
bảo toàn và phát triển von cho các co đông.

Các chú truong đầu tu mỏ rộng sản xuất, đầu tu đoi mói trang thiết bị, cài 
tạo nhà xuỏng, co sỏ hạ tầng phục vụ sân xuất và đòi song đều đúng huóng, đúng 
mục tiêu. Tùng buóc đầu tu thiết bị, đổi mói công nghệ để nâng cao năng suất lao 
động và hiệu quà trong sàn xuất kinh doanh.

- Ton /ọ/, Aọn
Mặc dù đạt đuọc rất nhiều cố gắng và đạt đuọc kết quả tốt ỏ các lĩnh vục 

chì đạo, quản lý, tuy nhiên về công tác quản trị Công ty còn có hạn chế về thu đòi 
công nọ. Các hạn che tồn tại này cần phải đuọc khắc phục trong thòi gian sóm 
nhất.

2. 77? MU /nọn 7Vg/?ị Dọ/ /?ỘZ ííong co :
Trong năm 2019, HĐQT Công ty đã triển khai thục hiện Nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông 2019 nhu sau:
- Thục hiện phân phối lọi nhuận và trích lập các quỹ theo Nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông;
- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và triển khai thục hiện 

phuong huóng hoạt động năm 2020;
- Chi cổ túc năm 2018 cho cổ đông đúng quy định;
- Rà soát, hiệu chình sủa đổi các quy chế củad Công ty cho phù họp vói 

quy định hiện hành và tình hình thục tế tại Công ty;
- Lụa chọn Công ty Kiểm toán có kinh nghiệm và năng lục đe chỉ định 

thục hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty theo ủy quyền của Đại hội 
đồng co đông.

2. d. Te /0 cóc CMỘC Aọp Dọ/ <?ồ77g / r / .'
- Hộl đồng quàn trị đã tổ chúc các cuộc họp định kỳ theo quy che làm việc, 

ngoài ra còn tổ chúc các cuộc họp đột xuất đe giải quyết công việc theo yêu cầu 
của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp đã thục hiện đúng 
trình tụ thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, giải 
quyết hiệu quả các van đề quản lý.

- Biên bản các cuộc họp Hội đồng quàn trị đuọc lập đầy đủ, có chũ ký các 
thành viên Hội đồng quản trị tham gia dụ họp, đảm bảo đúng nội dung và hình



VMC

thúc theo quy định của pháp luật, hồ sa tài liệu đã đuạc gủi đầy đủ đến các thành 
viên Hội đồng quàn trị dụ họp để tham khảo, nghiên cúu truóc khi họp.

- Các thành viên Hội đồng quán trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất 
trí cao và tham gia đầy đủ tất cả các phiên họp hoặc có ý kiến bằng văn bàn theo 
yêu cầu đe thục hiện tốt quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo 
quy định của điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2.7. giá CM<3 Nọ/ <7ong hy' ve Aoụ/ ã7wg CMU CÓMg h-*
a) Đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị:
- Mạc dù còn nhiều khó khăn, HĐQT Công ty đã tập trung mọi nỗ lục để 

thúc đay các giải pháp, tăng cuông quản trị, giám sát điều hành để bảo đâm Công , 
ty hoạt động on định, vuạt qua khó khăn.

- HĐQT đã chỉ đạo thục hiện đầy đủ nội dung Nghị quyết đã đuạc Đại hội 
đồng co đông thuòng niên thông qua.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt các chúc năng chỉ 
đạo, quản lý, giám sát theo quy định. HĐQT đã có sụ nhất trí cao khi thông qua 
các nghị quyet, biên bản cuộc họp đe kịp thòi giải quyết các khó khăn vuông mac 
phát sinh trong hoạt động sàn xuất kinh doanh.

a) Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám Đốc :
- Mọi hoạt động quàn trị điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đều 

đuạc chỉ đạo giám sát chặt chẻ của Hội đồng quản trị, Giám đốc thuòng xuyên 
báo cáo Hội đồng quàn trị về tình hình tài chính, đầu tu và sản xuất kinh doanh 
của Công ty, tù ca sả này Hội dồng quản trị có điều kiện thục hiện giám sát chạt 
chẽ và kịp thài chỉ đạo chấn chinh các hoạt động của ban điều hành.

- Tất cả các vấn đề phát sinh bất thuòng trong điều hành hoạt động sản 
xuất kinh doanh đều đuạc Giám đốc báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị đe nam 
rõ diễn biến tình hình và kịp thòi có ý kiến chi đạo khi cần thiết.

- Giám đốc và Ban Giám đốc đã có nhiều cố gang, nỗ lục điều hành trong 
việc thục hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2019.

2.& Ne/ hoh?.'
Trong năm 2019, HĐQT Công ty đã chấp hành và triển khai thục hiện 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thuàng niên. Mặt dù còn nhiều yếu tố tác 
động gây ảnh huảng bất lại cho hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT và Ban 
Điểu hành Công ty đã nỗ lục để vuạt qua khó khăn, hạn chế các ảnh huảng bất 
lại này, kịp thòi đua ra nhũng quyết đinh phù hop nên đã đạt đuạc kết quả tốt.

II. ĐỊNH HGÓNG HOẠT ĐỌNG CÙA HĐQTNHIỆM KY 2018 -  2023
1. Tình hình chung :
Trong nhũng năm tiếp theo (2020-2023) đuạc dụ báo nhân lục, việc làm, 

von và thị truòng vẫn là van đề nóng bỏng, cạnh tranh trong sản xuat tiep tục gay 
gắt. Công ty phải tiếp tục khắc phục khó khăn, phan đấu duy trì on định sản xuat, 
giũ vũng thị truòng tùng buóc phát triển Công ty theo chiến luạc phát trien Công 
ty trong giai đoạn 2018 -  2025, tầm nhìn 2035.

2. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2020
- Chi tiêu doanh thu: 1.389 tỳ đồng
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- Chi tiêu lọi nhuận: 10,3 tỷ đồng
- Chỉ tiêu cổ túc cổ đông: 10%
- Tiền luong bình quân: 8,307 Triệu đồng/nguòì/tháng.
- Lao động định múc: 870 nguòi.
- Giá trị đầu tu: 26,723 Tỷ đồng.
3. Giải pháp thục hiện:
Không ngùng nâng cao hiệu quà hoạt động của HĐQT trên co sò tuân thú 

chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đàm bào tạo điều kiện 
tiêp tục đôi mói co cau to chúc và nguồn nhân lục, mà trọng tâm là nâng cao chất 
luọng lao động công nghệ và đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt, hoàn thiện các quy § 
che đe đảm bào hoạt động của Công ty bền vũng, ổn định, thông suốt và hiệu 
quà.

Tăng cuòng giám sát hoạt động của Ban điều hành, đẩy mạnh Co giói hóa 
-  Tụ động hóa -  Tin học hóa đảm bảo tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, 
nâng cao chất luọng đối vói hàng hóa và dịch vụ để tăng súc cạnh tranh trên thị 
truòng và tăng cuòng họp tác trong nuóc, quốc tế để phát triển sản phẩm, thị 
truòng.

Phối họp vói to chúc Đảng và đoàn thể trong công tác quy hoạch, đào tạo, 
bố trí sủ dụng cán bộ, chăm lo đòi sống vật chất, tinh thần cho nguòi lao động, 
thục hiện chính sách tiền luong, tiền công phù họp vói năng suất lao động, công 
bằng trong phân phối thu nhập.

Trên đây là báo cáo công tác quản trị của HĐQT và việc giám sát Giám 
đốc điều hành, cán bộ quản lý thục hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết 
HĐQT trong năm 2019. Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo truóc Đại hội đồng 
cổ đông thuòng niên Công ty c ổ  phần Chế tạo máy -  VINACOMIN năm 2020./.

AM ?:/;&:
- Website: www.chetaomav.com.vn:
- Cổ đông cùa Công ty (e-copy);

T LN T R Ị

- HĐQT,BKS (e-copy);
- BGĐ, KTT (e-copy);
- Ltru VT, T.ký Công ty.
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TẬP ĐOÀN CÔNGNGHỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

42

THAN-KHOÁNGSÂNVIỆTNAM 
CÔNG TY CP CHÉ TẠO MÁY - VINACOMIN

Số /BC-BKS-VMC

ỌNG HOA XA HỌI CHU NGHIA V1Ẹ1 NAM 
Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

T Ẩ A T t xn nBÁO CÁO THẨM ĐỊNH 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐUỤC KIEM TOÁN NĂM 2019

Kính gùi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chế tạo máy - VINACOMIN

- Căn cú Điều lệ tổ chúc và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo máy - 
VINACOMIN đuọc Đại hội đồng cổ đông sủa đổi thông qua ngày 26/4/2018;

- Căn cú vào Báo cáo tài chính họp nhất và Báo cáo kiểm toán năm 2019 của 
Công ty Cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN đã đuọc soát xét và thẩm định

Thục hiện chúc năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát.
Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính gồm: Bảng cân đối kế 

toán họp nhất tại ngày 31/12/2019; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kình doanh 
họp nhất; Báo cáo luu chuyển tiền tệ và Bàn thuyết minh báo cáo tài chính năm 2019 
của Công ty đã đuọc kiểm toán bải Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC. Sau khi 
soát xét, thẩm định so liệu trên các báo cáo, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng co 
đông năm 2020 thông qua vói nhũng nội dung nhu sau:

1. Bảng cân đối kế toán

STT CHÌ TBÊU SÔ ĐÀU NĂM 
01/01/2019

s ó  CUÓI KỲ 
31/12/2019

A Tài sản ngắn hạn 415.499.647.321 294.947.021.784
1 Tiền và các khoán tuông đuong tiền 2.408.347.150 2.876.134.347
1 Tiền mặt, tiền gủi ngân hàng 2.408.347.150 2.876.134.347

H Các khoản phải thu ngan hạn 294.739.759.110 193.745.980.829
1 Nọ phải thu khách hàng 295.459.358.490 200.817.882.633
2 Trả truóc cho nguôi bán ngan hạn 2.187.900.000 5.467.300.000
3 Phải thu nội bộ ngắn hạn 6.000.000
4 Phải thu ngắn hạn khác 24.800.219.888 20.234.952.443
5 Dụ phòng phái thu ngan hạn khó đòi (27.707.719.268) (32.780.154.247)

m Hàng tồn kho 112.141.623.233 90.331.667.434
1 Hàng tồn kho 115.253.942.468 94.036.687.415
2 Dụ phòng giảm giá hàng tồn kho (3.112.319.235) (3.705.019.981)

IV Tài sản ngan hạn khác 6.209.917.828 7.993.239.174
1 Chi phí trả truóc ngan hạn 5.004.837.732 5.611.600.231
2 Thuế GTGT đuọc khấu trù 2.381.638.943
3 Thué và các khoán khác phải thu Nhà 

nuóc
1.205.080.096 -
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STT CHÌ TIÊU s ó  ĐÁU NĂM 
01/01/2019

s ó  c u ó ĩ  KỲ 
31/12/2019

B Tài sán dài hạn 199.372.684.922 201.278.189.244
1 Tài sản cố đinh 189.801.328.133 188.685.507.942
1 Tài sản cé đình hũu hình 189.617.315.465 188.584.338.99 3

- Nguyên giá 535.583.942.540 563.337.282.9liT
- Giá trị hao mòn lũy kế (345.966.627.075) (374.752.943.921)

n Tài sản co đinh vô hình 184.012.668 101.168.949
- Nguyên giá 523.444.170 523.444.170
- Giá trị hao mòn lũy kế (339.431.502) (422.275.221)

m Tài sản dỏ dang dài hạn
1 Chi phí XDCB dỏ dang

rv Tài sân dài hạn khác 9.571.356.789 12.592.681.302
1 Chi phí trả truúc dài hạn 9.571.356.789 12.592.681.302

TÓNG CỘNG TÀI SÂN 614.872.332.243 496.225.211.028
c Nọ* phải trả 555.971.406.385 437.589.487.343
1 Nụ ngắn hạn 533.732.801.231 413.660.307.016
1 Vay và nọ thuê tài chính ngăn hạn 176.229.690.934 174.405.549.451
2 Phải trả nguôi bán ngan hạn 310.716.183.862 187.526.461.310
3 Nguôi mua trả tiền truóc ngan hạn 6.757.910.542 8.148.988.994
4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nuóc 690.061.949 2.374.197.718
5 Phải trả nguôi lao động 23.861.499.176 24.118.318.749
6 Chi phí phải trà ngan hạn 4.800.000 220.629.460
7 Phải trả nội bộ ngan hạn 1.292.500 -

8 Dụ phòng phải trá ngan hạn 12.752.159.325 15.343.188.099
9 Phải trả ngắn hạn khác 1.790.539.307 1.009.938.779
10 Quỹ khen thuòng phúc lọi 928.663.636 513.034.456
n Nụ dài hạn 22.238.605.154 23.929.180.327
1 Vay và nọ thuê tài chính dài hạn 18.065.258.000 20.320.338.652
2 Dụ phòng phải trả dài hạn 3.373.347.154 2.808.841.675
3 Quỹ phát trién khoa học và công nghệ 800.000.000 800.000.000
D Vốn chủ sả hàu 58.900.925.858 58.635.723.685
1 Von chủ sủ hũu 58.900.925.858 58.010.723.685
1 Vốn góp của chú sỏ hũu 46.973.510.000 46.973.510.000
2 Quỹ đầu tu phát trién 2.288.730.519 2.288.730.519
3 Loi nhuận sau thuế chua phân phói 9.638.685.339 8.748.483.166

- LNST chua phân phoi năm truóc 1.736.213.519 1.736.213.519
- LNST chua phân phối ky này 7.902.471.820 7.012.269.647

n Nguồn kính phí và quỹ khác 625.000.000
1 Nguôn kinh phí 625.000.000
2 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

TÒNG CỘNG NGUỒN VÓN 614.872.332.243 496.225.211.028
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2.] (ết quả hoat đông kinh doanh năm 2019

STT Chì tiêu Năm 2018 Năm 2019

1 Doanh ĩhu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.484.811.904.998 1.500.800243.862 ì
2 Các khoán giảm írù doanh hiu
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.484.811.904.998 1.500.800.243.862
4 Giá von hàng bán 1.373.930.961.573 1.364.807.278.002
5 LN gộp ve bán hàng và cung cấp dịch vụ 110.880.943.425 135.992.965.860
6 Doanh thu hoạt động tài chính 9.399.373 14.655.327
7 Chi phí tài chính 16.820.743.864 15.121.672.163

Trong đó: Chi phí lãi vay 16.474.767.062 15.060.579.588 !
8 Chi phí bán hàng 13.163.481.504 15.175.877.092
9 Chi phí quán lý doanh nghiêp 71.315.702.152 74.630.612.028
10 Lọi nhuận thuần tù hoạt đọng KD 9.590.415.278 31.079.459.904
11 Thu nhập khác 492.680.109 485.760.278
12 Chi phí khác 184.985.819 17.345.759.535
13 Lọi nhuận khác 307.694.290 (16.859.999.257)
14 Tổng lọi nhuận kế toán truúc thuế 9.898.109.568 14219.460.647
15 Chi phí thuế TNDN hiện hành 1.995.637.748 7207.191.000
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
17 Lọi nhuận sau thuế TNDN 7.902.471.820 7.012.269.647
18 Lãi co bản ũũn cổ phiếu ( đồng/1 CP) 1.682 1.493

3. Các chi tiêu tài chính ca băn

STT Chi tiêu ĐVT Năm
2018 Năm 2019

1 Ca cấu tài sản
- Tài sàn dài hạn/ Tong tài sàn % 32,4 41
- Tài sàn ngắn hạn/ Tổng tài sản % 67,6 59

2 Ca cấu nguồn vốn
- Nạ phải trả/ Tổng nguồn vốn % 90,4 88
- Nguồn vốn chủ sô hũu/ Tổng nguồn vốn lần 9,6 12
- Nạ phải trả/ vốn CSH lần 9,4 7,4

3 Khả năng thanh toán
- Khả năng thanh toán nhanh lần 0,57 0,50
- Khả năng thanh toán hiện hành lần 0,78 0,71

4 Tỷ suất lọi nhuận
- Tỳ suất lọi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản % 1,28 1,41
- Tỳ suất lại nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 0,53 0,50
- Tỷ suất lại nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sả hũu % 13,41 11,96
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4. Tình hình phân chia lọi nhuận :
, .} Ị

Ket thúc năm 2019, cô túc cùa Công ty tạm phân phôi theo Nghị quyêt của Đại È
hội đồng cổ đông thuòng niên năm 2019 là 10%, việc trích lập các quỹ, quỹ thuỏng 1
Ban điều hành và cổ túc năm 2019 theo Nghị quyêt của Đại hội đông cô đông. Sau 
khi Đại hội đồng cổ đông thuòng niên năm 2020 của Công ty thông qua Nghị quyêt
phê duyệt phuong án phân phối lọi nhuận sau thuế năm 2019 lúc đó Công ty mói thục
hiện hạch toán phân chia cổ túc và các quỳ tại ngày Nghị quyết có hiệu lục thi hành. :

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

- Website: www.chetaomav.com.vn:
- Cổ đông cùa Công ty (e-copy);
- HĐQT, BKS (e-copy);
- BGĐ, KTT (e-copy);
- Lun: VT, T.ký Công ty.

TM. BAN KIÊM SOÁT 
1UÒNG BAN

g Mạnh Hùng

http://www.chetaomav.com.vn


DHDCĐTimÒNGMÊNNĂM2020 CÔNGTYCÓPHÀNCHÉTẠOMÁY-VINACOMIN

TẬP EGÀN CÔNGNGHỆP 
THAN - KHOÁNG SÁN VIỆT NAM 

CÔNG TY CP CHÉ TẠO MÁY - VINACOMIN

CỘNGHOÀXÃHỘICHÙNGHĨAVIỆTNAM 
Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

Số: /BC-BKS-VMC

BÁO CÁO CŨA BAN KIÊM SOÁT 
về hoạt động quán lý Công ty của HĐQT, Ban Giám đốc 

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

Căn cú* Luật doanh nghiệp đã ban hành theo Quyết định số 68/2014/QH13 
đuọc Quôc hội nuóc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 
26/11/2014;

Căn cú Điều lệ tổ chúc và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo máy - 
VINACOMIN đã đuọc sủa đổi bổ sung thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2018;

Căn cú Quy chế To chúc và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty số: 
2119/QC-BKS ngày 27 tháng 7 năm 2016,

Thục hiện chúc năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy đinh tại Điều lệ 
Công ty, Ban Kiểm soát báo cáo vái Đại hội đồng cổ đông kết quả giám sát trên các 
mặt hoạt động đối vói nhiệm vụ SXKD năm 2019 và tình hình thục hiện Nghị quyết 
của Đại hội cổ đông năm 2019 nhu sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Trong năm 2019, Ban kiểm soát Công ty đã thục hiện quyền và nhiệm vụ của 
mình theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động 
của Ban kiểm soát, đã tiến hành các hoạt động sau:

- Xây dụng kế hoạch công tác năm 2019 và triển khai các nhiệm vụ kiểm soát 
theo nội dung ke hoạch;

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý 
Công ty thông qua việc thục hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 
2019; Tình hình thục hiện Họp đồng phối họp kinh doanh giũa Giám đốc Công ty 
vói Tập đoàn;

- Kiem tra việc thục hiện các quyết định của HĐQT, Ban giám đốc trong việc 
thục hiện nhiệm vụ SXKD, trong việc triển khai kế hoạch đầu tu;

- Kiểm tra việc điều hành và thục hiện kế hoạch SXKD theo tùng tháng, quý, 
đánh giá múc độ hoàn thành ke hoạch của tùng tháng;

- Kiểm tra việc tổ chúc thục hiện công tác kế toán, thống kê theo chế độ báo 
cáo. Kiểm tra công tác hạch toán kế toán, ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh và kết 
quả hoạt động SXKD;

- Kiểm tra việc thục hiện kế hoạch đầu tu xây dụng co bản đã đuọc HĐQT 
Công ty phê duyệt, việc thục hiện kế hoạch sủa chũa lán và sủa chũa thuòng xuyên;
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- Giám sát các đon vị trong Công ty đoi vói việc thục hiện các Quy định, 
Quy che nội bộ của Công ty; Quy chế quàn lý các chi phí trong nội bộ Công ty;

- Kiểm tra việc thục hiện mua sắm TSCĐ, tình hình trích khấu hao TSCĐ 
và quản lý tài sàn theo quy định, việc mua sam vật tu phục vụ sản xuat;

- Kiểm tra việc thục hiện các chế độ thu, nộp ngân sách vói Nhà nuóc, tình 
hình phân phối lọi nhuận và trích lập các quỹ trong Công ty;

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và Ban Giám đốc vói tinh thần trách 
nhiệm, tham gia ý kiến tích cục, khách quan vói HĐQT và Ban Giám đốc Công 
ty về các nội dung của cuộc họp;

- Hàng quý BKS thục hiện soát xét và thẩm định báo cáo tình hình SXKD, 
báo cáo tài chính và các báo cáo có liên quan đảm bảo các so liệu đuọc phân 
ánh tin cậy tình hình sản xuất kinh doanh và thục trạng tài chính của Công ty tại 
thòi điem lập báo cáo.
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n . Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát
1. Việc thục hiện NghỊ quyết ĐHĐCĐ năm 2019
Kết quả giám sát thục hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019 thông qua

các chì tiêu chú yếu đạt đuọc nhu sau:

Chì tiêu Đon vị tính
Nghị quyết 
ĐHCĐ năm 

2019

Thục hiện 
năm 2019

Tỷ lệ 
(%)

1. Doanh thu Tr.đ 1.285.000 1.501.300 117

2. Giá trị sán xuất Tr.đ 413.200 525.067 127

3. Tổng quỹ tiền luông Tr.đ 78.778 98.707 125

4. Thu nhập bình quân Tr.đ/ng/thg 7,63 9,56 125

5. Lọi nhuận truóc thuế Tr.đ 9.000 14.219 158

6. Cổ túc % 10 10 100

2. về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT
- Trong năm 2019, tùng thành viên HĐQT chịu trách nhiệm theo nhiệm vụ 

đuọc phân công tại Quyết đình số 2225/QĐ-VMC ngày 10/8/2018. HĐQT thục hiện 
chúc năng quán lý và điêu hành Công ty thông qua việc ban hành các Nghị quyêt, 
Quy chế, Quyết định;

- HĐQT thông qua nội dung kế hoạch SXKD năm 2019, ban hành các Nghị 
quyết phù họp vái thục tế của sán xuất nhằm thục hiện đạt mục tiêu nghị quyết Đại 
hội cổ đông năm 2019 đề ra, phê duyệt kế hoạch sản xuât kinh doanh năm 2020;

- Trên co sỏ các quy đinh mói của Nhà nuóc và của Tập đoàn Công nghiệp 
Than - Khoáng sán Việt Nam có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty, HĐQT đã chì đạo công tác sủa đổi, bổ sung, ban hành các quy chê nhu: 
Quy chê quản lý đâu tu và xây dụng, Quy chê thì đua khen thuỏng, Quy chê tô chúc 
hoạt động thanh tra, Quy chế quản lý cán bọ,...w.



Đánh giá về hoạt động quàn lý Công ty của HĐQT trong năm 2019:
- Công tác điều hành của HĐQT trong năm 2019 đã hoàn thành tốt vai trò 

lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành nhiệm vụ sản xuat kinh doanh của Công ty theo 
đúng Quyết định số 2225/QĐ-VMC ngày 10/8/2018;

- Các thành viên HĐQT đã chủ động xây dụng kế hoạch công tác theo 
lĩnh vục đuọc phân công, chủ động điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty theo đúng Pháp luật. Các Nghị quyết của HĐQT đuọc ban 
hành đều có sụ nhất trí cao của các thành viên trong HĐQT. Nghị quyết ban 
hành đuọc tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty;

- Việc thục hiện các chi tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 
2019 đề ra đã thục hiện hoàn thành và hoàn thành vuọt múc các chi tiêu. Trong 
đó, các chi tiêu gan vói quyền lọi của cổ đông nhu: Lọi nhuận, thu nhập tiền 
lucng bình quân, tỷ lệ chia cổ túc,...vv đều đạt và vuọt chi tiêu đề ra;

Thông qua việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 
trong năm 2019 của HĐQT, Ban Kiểm soát nhận thấy sụ nỗ lục, tính năng 
đọng của tùng thành viên HĐQT trong công tác chi đạo, điều hành sản xuất 
kinh doanh trong năm qua đều huóng tói lọi ích chung của Công ty, đảm bảo 
vai trò định huóng phát triển Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng 
co đông. Góp phan đem lại việc làm ổn định cho nguôi lao động; về doanh thu 
tăng 17% so vói Nghị quyết; ve lọi nhuận truóc thuế tăng 58%; về thu nhập 
bình quân của nguôi lao động tăng 25% so vói Nghi quyết. Tập the các thành 
viên HĐQT the hiện tinh thần đoàn kết vì mục tiêu chung của Công ty và các 
co đông là tăng truỏng và hiệu quả.

3. Giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Ban Giám đốc
- Ban Giám đốc đã bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thuòng niên, 

các Nghị quyết của HĐQT để chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty. Tổ chúc triển khai nghiêm túc các Chi thị, Nghị quyết, Quyết định 
của HĐQT và Họp đồng phối họp kinh doanh giũa Tập đoàn vói Công ty;

- Kịp thòi đề xuất vói HĐQT nhũng giải pháp điều hành nâng cao hiệu quà 
hoạt động sản xuất kinh doanh. Chủ động xây dụng và ban hành nhiều quyết 
định quan trọng để làm co sả điều hành nhu: Ban hành các giải pháp điều hành 
KH SXKD năm 2019 theo Quyết định 4067/QĐ-VMC ngày 31/12/2018; Tiếp 
tục điều hành có hiệu quả giải pháp nâng cao dây chuyền cán thép; Giải pháp 
tiết kiệm chi phí trong sản xuất theo Quyết định 4068/QĐ-VMC ngày 
31/12/2018,...vv. Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tăng cuông sụ phôi họp 
để hoàn thành các nhiệm vụ đuọc giao, rà soát tình hình thục hiện các chi tiêu 
sản xuất kinh doanh của Công ty để chủ động điều hành theo nhu cầu của thị 
truòrng; Chú trọng công tác thục hành tiết kiệm trong chi phí sàn xuat kinh 
doanh, trong đầu tu xây dụng co bân và các khoản chi phí bằng tiền khác;

- Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lục trong việc tìm kiếm việc làm, chủ động 
khai thác tốt công việc tù ngoài ngành, phoi họp chạt chẽ vói các đom vị truyền 
thống trong TKV đem lại việc làm và thu nhập ổn định cho nguôi lao động, đảm



bâo sàn xuất kinh doanh có lãi và trả cô túc cho các cô đông ỏ múc tuông đôi 
cao trong điều kiện đối vói doanh nghiệp sàn xuất co khí còn một sô khó khăn;

- Đã chấp hành tốt các quy định cúa pháp luật, Điều lệ tổ chúc và hoạt 
động của Công ty trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh họp 
lý, thục hiện theo đúng chủ truong nghị quyết của HĐQT để đàm bào mang lại 
hiệu quả cao nhất cho Công ty và các cổ đông của Công ty;

- Thục hiện đúng quy định của ủ y  ban Chúng khoán Nhà nuóc và sỏ  Giao 
dịch Chúng khoán Hà Nội về công bố thông tin chính xác, công khai, minh bạch;

- Chi đạo thục hiện có hiệu quả kế hoạch SXKD của Công ty, hoàn thành 
các chỉ tiêu theo KH PHKD nhu sau:

TT Chi tiêu ĐVT
Ke hoạch 
2019 (Đ/c)

Thục hiện 
2019*

So sánh
(%)

TH/KH

A B C 1 2 3

1 Chế tạo thiết bỊ

- Thiết bị ngành than Tấn 450 439,8 98

+ Cột chống thủy lục các loại Cột 5000 6.176 124

+ Giá khung thủy lục di động Bộ 50 -

- Máy xúc VMC 500 Máy 2 2 100

- Xe goòng 3 tan Xe 148 63 43

- Thiết bị theo dụ án trong TKV Tấn 400 347 87

- Thiết bị khác Tấn 800 796 100

2 Chế tạo phụ tùng M

- Phụ tùng ngành than Tấn 500 1.035,7 207

Trong đó: Gông lò Bộ 14.000 -

- Phụ tùng khác Tấn 750 796 106

- Vì chong lò các loại Tấn 29.500 30.543,7 104

- Thép cán vì lò Tấn 69.000 75.141,6 109

7rong <7Ó.' Rón m 7on 39.500 47.092,44 779

3 Sủa chũa thiết bí xe máy 59 66 112

- Xe gạt các loại Cái 6 6 100

- Máy xúc 4,6; 5A; 8u Cái 9 9 100

- Máy xúc thúy lục các loại Cáí 15 19 127

- Máy khoan xoay cầu Cái 10 9 90

- Máy khoan khác Cál 2 2 100

- Thiết bị khác Cái 17 21 124
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TT Chi tiêu ĐVT
Ke hoạch 
2019 (Đ/c)

Thục hiện 
2019

So sánh
(%)

TH/KH

A B c 1 2 3

4 Phục hồi phụ tùng Tan 500 518,7 103,6

5 Doanh thu Trđ 1.367.000 1.501.300 110

6 Lại nhuận Trđ 9.800 14.219 145

7 Thu nhập bình quân Trđ 7,634 9,56 125

8 Cố túc % 10 10 100

9 Giá trị ĐTXDCB Trđ 30.636 27.753 91
Ban Giám đốc trong năm 2019 đã thục hiện tốt chúc năng chỉ đạo và điều 

hành nhiệm vụ sàn xuất trong việc triển khai thục hiện nghị quyết của Đại hội 
đồng co đông, các nghị quyết của HĐQT Công ty. Ban hành các giải pháp quản 
lý, điều hành sản xuất năm 2019 có hiệu quả, góp phần vào việc thục hiện hoàn 
thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hôi đồng co đông năm 2019 đề ra và Họp 
đồng phối họp kinh doanh vói Tập đoàn.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đã đạt và vuọt các chì tiêu đề ra 
nhu: v ề  doanh thu, lọi nhuận, về công tác đầu tu xây dụng co bản, đàm bảo an 
toàn lao đọng trong sản xuất, hoàn thành các nghĩa vụ vói ngân sách nhà nuóc 
và địa phuong đuọc kịp thòi, đảm bào thu nhập tiền luông tháng cho nguòi lao 
động đuọc nâng cao, đảm bảo cổ túc cho các co đông ỏ múc cao trong điều kiện 
đối vói doanh nghiệp co khí còn một số khó khăn và bảo toàn đuọc von kinh 
doanh của các co đông.

m . Giám sát các mật hoạt động khác
1. Quăn lý vốn, băo toàn và phát triển vốn
- Vốn chú sỏ hũu đầu kỳ: 58.900.925.858 đ
- Vốn chủ sỏ hũu cuối kỳ: 58.010.723.685 đ
Tổng số vốn điều lệ đến 31/12/2019: 46.973.510.000 đ
Trong đó:
- Vốn đầu tu của TKV: 19.251.000.000 đ, bằng 1.925.100 CP chiếm 40,98 %;
- Công ty TNHH Đầu tu xây dụng và XNK Hải Đăng: 3.580.000.000 đ, 

bằng 358.000 CP, chiếm 7,62%;
- Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam: 722.710.000 đ, bằng 72.271 CP, 

chiếm 1,53%;
- Công đoàn Công ty CP Chế tạo máy: 704.660.000 đ, bằng 70.466 CP, 

chiếm 1,5%;
- Công ty chúng khoán FPT: 300.000 đ, bằng 30 CP, chiếm 0,00063%;
- Vốn Cổ phần phổ thông (các cổ đông cá nhân): 22.714.840 đ, bằng 

2.271.484 CP, chiếm 48,36%.

VMC



- Công ty đã mỏ sổ sách theo dõi và hạch toán tình hình biến động của 
nguồn vốn theo quy định. Sủ dụng nguồn vốn đúng mục đích, đã bảo toàn và 
phát triền von.

- Công ty đã huy động và sủ dụng vốn huy động đúng mục đích, vốn vay 
dài hạn để thục hiện đầu tu các công trình XDCB trọng điểm phục vụ sản xuất, 
đáp úng nhu cầu mỏ rộng và tăng năng lục sản xuất của Công ty. vốn vay ngan 
hạn dùng đê thanh toán các khoán nọ ngan hạn đến kỳ thanh toán trong thòi 
điem chua thu đuọc tiền bán hàng.

Tổng số vốn huy động trong kỳ (Các khoản vay ngân hàng): 446,22 tỷ đồng
Trong đó :
- Vay chi đầu tu XDCB: 18,62 tỷ đồng;
- Vay chi hoạt động sản xuất kinh doanh: 427,6 tỳ đồng, số du vốn vay đến 

31/12/2019: 194,72 tỷ đong;

2. Quản lý tài sản và sủ dụng tài sán:
- Tổng giá trị tài sản đến 31/12/2019: 496,225 tỷ đồng, giảm so năm 2018 

là 118,6 tý đồng. Trong đó giảm các khoản phái thu ngan hạn 100,9 tỷ đồng; 
giảm hàng tồn kho 21,8 tỷ đồng; tăng tài sản dài hạn khác 3,02 tỷ đồng;

- Đối vói tài sân là vốn bằng tiền gồm tiền mặt và tiền gủi ngân hàng: Công 
ty đã mỏ so sách theo dõi các khoản thu chi theo thú tụ ngày tháng phát sinh và 
nội dung kinh te phát sinh. Cuối tháng đuọc xác nhận số du trên so sách vói số 
du thục tế thông qua biên bản kiếm quỹ và xác nhận so phụ vói các ngân hàng. 
Số du tiền mặt và tiền gủi ngân hàng đuọc kiem soát chặt chẽ, không đe so du 
tiền mặt và tiền gủi ngân hàng quá lán trên tài khoản, tập trung uu tiên thanh 
toán các khoản nọ đen hạn vói các ngân hàng và khách hàng nhằm giảm du gốc 
vay và lãi phát sinh;

- Đối vói khoản phải thu công nọ vói khách hàng và phải thu công nọ khác: 
Công ty đã ban hành quy chế quàn lý nọ theo Quyết định số 2689/QĐ-VMC 
ngày 28/9/2016 và thành lập hội đồng xủ lý nọ theo Quyết định số 2630/QĐ- 
VMC ngày 14/9/2018 để phân công nhiệm vụ và quy định trách nhiệm đối vói 
tùng thành viên trong Hội đông xủ lý nọ Công ty. Đôi vói khoản phải thu ngăn 
hạn khách hàng thuòng xuyên có số du nọ phải thu lón, Công ty đã chú động 
làm việc vói các khách hàng để thanh toán tiền hàng và thuòng xuyên thông báo 
các khoản nọ của các đon vị mua thép lò và vì chống lò vói Tập đoàn nhò thu hộ 
thông qua bù trù công nọ hoậc chuyển tiền trục tiếp về tài khoản của Công ty. 
Số tiền thanh toán bù trù vói các đon vị về tiền thép lò trong năm 2019 là 
1.185,13 tỷ đồng. Trong đó: Công ty CP Co khí mò và đóng tàu: 495,34 tỷ 
đồng; Công ty CP Co khí ô tô Uông bí 217,52 tỷ đồng.

- Nọ phải thu khó đòi: Khoản nọ khó đòi của dụ án nhiệt điện Son Động do 
các nhà thầu vẫn chua quyết toán xong vói tổng thầu HPE Trung Quoc vói so

Trong đó:
- Vốn vay ngắn hạn các Ngân hàng thuong mại:
- Vay dài hạn các Ngân hàng:
- Vay cá nhân của CN Công ty:

158,01 tỷ đồng 
35,73 tỷ đồng 
0,97 tỷ đồng



tiền: 9,3 tỳ đồng; số nọ phải thu về khoản nọ phải thu tù hàng hóa cho Công ty 
than Nam Mau vay tù năm 2015 số tiền 19,2 tỷ đồng vẫn chua đuọc thu hôi, các 
khoán nọ này đã đuọc Công ty trích lập dụ phòng nọ phải thu khó đòi đe đảm 
bảo an toàn về tài chính khi gặp rủi ro trong nghĩa vụ thanh toán.

3. Giám sát đối vói công tác quản !ý vật tu
- Công ty đã thục hiện tốt Quy chế quàn lý vật tu số 4089/QĐ-VMC ngày 

31 tháng 12 năm 2018 và Quy chế số 2020/QĐ-TKV ngày 20 tháng 11 năm 
2018 của Tập đoàn. Việc mua bán vật tu, tài sản đều tuân thú theo đúng Quy 
chế quàn lý vật tu của Công ty đã ban hành, đảm bào co chế công khai, minh 
bạch trong tùng khâu to chúc mua sam đáp úng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất của 
Công ty;

- Đối vói quân lý hàng tồn kho: Công ty thục hiện nhập - xuất vật tu hàng 
hóa đuọc theo dõi trên thẻ kho, định kỳ có xác nhận số du trên thẻ kho giũa ke 
toán và thú kho. Nhằm quân lý tốt hàng hóa trong kho, Công ty đã phân loại và 
lập ho so đề xuất trích lập dụ phòng giảm giá hàng tồn kho đối vói nhũng loại 
vạt tu chậm luân chuyển, khó tiêu thụ, lạc hậu kỹ thuật nhằm tùng buóc xủ lý 
bán thu hồi vốn. Giá tri vạt tu hàng hóa tồn kho chậm luân chuyển năm 2019 
thông qua kiem kê đuọc trích lập dụ phòng giảm giá và hạch toán vào chi phí 
sàn xuất trong năm theo đúng quy định của che độ kế toán.

Trong năm 2019, Công ty đã có nhiều cố gắng trong việc phấn đấu giảm 
giá trị tồn kho, hạn chế mua vật tu dũ trũ theo kế hoạch, chi mua nhũng loại vật 
tu đã xác định thục sụ cần thiết cho sản xuất để tránh tồn kho trong khi việc huy 
động vốn để dụ trũ vật tu là rất khó khăn;

Giá trị thục hiện mua sắm vật tu trong năm 2019: 1.177,71 tỷ đồng/ 
1.193,94 tỷ đồng theo Họp đồng. Gồm có:

+ Vật tu mua trong TKV: 955,16 tỷ đồng
- Giá trị vật tu mua trong Ngành có Họp đồng: 955,12 tỷ đồng/ 960,36 tỷ đồng. 

Trong đó nhập mua phôi thép của Tổng Công ty Khoáng sản 80.067,71 tan vói giá 
trị 891,03 tỷ đồng.

- Giá trị vật tu mua trong ngành không có họp đồng: 33,82 triệu đồng
+ Vật tu mua ngoài TKV: 222,55 tỷ đồng, Trong đó:
- Giá trị vật tu mua ngoài có họp đồng: 220,54 tỷ đồng /233,57 tỷ đồng
- Giá trị vật tu mua ngoài không có họp đồng: 2,01 tỳ đồng. Trong đó mua 

xăng dầu 1,52 tỷ đồng.
Giá trị vật tu xuất kho trong năm 2019 thục hiện 2.195,79 tỷ đồng, trong đó: 

xuất cho sán xuất 2.193,02 tỷ đồng (phôi thép 891,03 tỷ đồng, thép SVP các loại do 
VMC s x  là 1.051,55 tỳ đồng); xuất gia công 618 triệu đồng; xuất bán sắt thép phê 
liệu, phụ tùng 2,14 tỷ đồng.

Giá trị tồn kho nguyên vật liệu đến 31/12/2019 là 55,69 tỳ đồng, Trong đó: Tồn 
thép SVP 22, SVP27 là 558,36 tấn vói giá trị 6,97 tỷ đồng; Tồn kho sắt thép phế liệu 
các loại 5.701 tấn vói giá trị tồn kho 20,759 tỷ đồng; tồn kho vật tu thu hôi chua có 
phuong án giải quyết 3,025 tỳ đồng; tồn kho phụ tùng sủa chũa thuòng xuyên 6,36 
tỳ đồng; Sắt thép chế tạo cột chống, loại khác 8,1 tỷ đông.

-ÊÊÊ.VMC
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Giá trị tồn kho vật tu đến thòi điểm cuối năm 2019 đàm báo tỳ lệ tồn kho ỏ 
múc thấp 4,7% trên tổng số xuất kho vật tu đã dùng cho sàn xuất trong năm, 
duói múc yêu cầu điều hành quàn lý tồn kho vật tu của TKV.

Tồn tại:
- Việc cung úng vật tu cho sủa chũa thiết bị còn chậm theo tiến độ họp 

đồng, vật tu cung cấp cho việc chế tạo các loại cột chong thúy lục thuòng ve 
chậm đã ảnh huỏng đến tien độ chế tạo cột chống cho các đon vị mỏ, hạn chế 
trong việc tiêu thụ các loại cột chong theo họp đồng đã ký, ảnh huỏng đen doanh 
thu trong tháng theo ke hoạch tiêu thụ của Công ty.
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4. Giám sát thục hiện công tác sủa chũa lún
- Giá trị sủa chùa lón theo Thông báo số 6736/TKV-KH ngày 24/12/2018 

là 13.998 triệu đồng, gồm các công trình sau:
+ Sủa chũa lún dây chuyền cán thép vì lò: 12 tỷ đồng (gồm tụ làm 1,5 tỷ 

đồng; thuê ngoài 10,5 tỷ đồng);
+ Nhà xuóng số 2: 1,645 tỷ đồng;
+ Nhà xuảng số 3: 353 triệu đồng;
Trong quý IV đã triển khai đối vói công tác sủa chũa lún do Công ty tụ 

thục hiện và thuê ngoài đoi vói Dây chuyền cán thép vì lò vói giá trị hoàn thành 
7.531.8*93.124 đồng/KH 12.000.000.000 đồng;

- Đối vói các công trình sủa chũa lón đã hoàn thành, Công ty thục hiện 
phân bo vào giá thành theo thòi gian sủ dụng là 12 tháng và 24 tháng (Công 
trình Nhà xuỏng so 3 phân bổ giá trị sủa chũa lón 12 tháng; Công trình Dây 
chuyền cán thép vì lò phần tụ thục hiện phân bổ giá trị sủa chũa lán hoàn thành 
trong 24 tháng)

- Giá trị sủa chũa lón hoàn thành đã thục hiện trong năm 2019 là: 
9.084.577.546 đồng /13.997.800.000 đồng, bằng 65% kế hoạch về giá trị, thục 
hiện 3/3 hạng mục sủa chũa lón theo đúng kế hoạch. Phần trích quá chi phí sủa 
chũa lón TSCĐ đã đuọc hoàn nhập trong năm.

Đánh giá về công tác sủa chũa lán TSCĐ năm 2019:
- Công ty đã thục hiện đúng theo huóng dẫn tại Công văn số 6736/TKV-KH 

ngày 24/12/2018 của TKV v/v thông báo các chỉ tiêu chú yếu Ke hoạch PHKD 
năm 2019. Việc lập dụ toán, phê duyệt quyết toán sủa chũa lán, xét chọn đon vị 
sủa chũa, nghiệm thu bàn giao đua tài sản sau chủa chũa lón vào hoạt động và 
phân bổ các chi phí sủa chũa lón vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm 
2019 đuọc thục hiện theo đúng quy định, đúng chế độ.

5. Giám sát tình hình quăn lý và thục hiện đầu tu năm 2019
- Tình hình thục hiện Ke hoạch đầu tu XDCB năm 2019 đuạc TKV Thông 

báo điều chỉnh theo Công văn số 5304/TKV-ĐT ngày 22/10/2019 vói giá trị là: 
30.636 triệu đồng. Giá trị thục hiện đầu tu năm 2019 đạt 27.753 triệu đông 
/30.636 triệu đồng, đạt 90,6 % kế hoạch năm. v ề  thục hiện giá trị các công trình 
đầu tu trong năm 2019 so vói dụ toán ban đầu giảm đuọc 2,88 tỷ đông. Nguyên 
nhân giảm là do thục hiện tốt công tác lập hồ so phục vụ công tác đâu thâu qua 
mạng nên đã tiết kiệm đuọc chi phí đầu tu so vói dụ toán ban đâu. Cụ thê Dụ án



phục hồi TSCĐ năm 2019 giâm đuọc 867 triệu đồng; Dụ án đầu tu duy trì và 
PTSX năm 2017-2018 giảm đuọc 708 triệu đồng; Dụ án đầu tu duy trì và Phát 
triển sàn xuất năm 2019-2020 giâm 827 triệu đồng; Dụ án nâng cao năng lục 
s x  kết cấu thép giảm 553 triệu đồng; Dụ án đầu tu chế tạo máy xúc VMC 
E5500-1 cho thuê giảm 518 triệu đồng;

Số luọng công trình, hạng mục đầu tu trong năm 2019 Công ty thục hiện 
theo đúng kế hoạch đã đuọc phê duyệt góp phần vào việc tăng thêm năng lục 
sân xuất cho Công ty và tạo đà cho phát triển sân xuất của Công ty trong nhũng 
năm tiếp theo.

6. Đánh giá sụ phối hụp hoạt động của Ban Kiểm soát
Hoạt động cùa Ban Kiểm soát đã tuân thủ đúng chúc trách, nhiệm vụ của 

mình và chấp hành đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty. Ban 
Kiểm soát đã phối họp tốt vói HĐQT, Ban Giám đốc trong quá trình quán lý, 
điều hành hoạt động của Công ty, góp phần làm cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh đuọc on định và có tốc độ tăng truỏng. Trong quá trình thục hiện nhiệm 
vụ của mình, Ban Kiểm soát đã đuọc HĐQT, Ban Giám đốc luôn tạo điều kiện 
thuận lọi đe Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. Nhũng ý kiến đề xuất, kiến 
nghị của Ban Kiem soát luôn đuọc Ban Giám đốc tiếp thu và có chi đạo cụ the 
nhằm đáp úng theo yêu cầu quản lý quy định. Trong năm 2019, Ban Kiểm soát 
chua nhận đuọc bất cú sụ phàn hồi cũng nhu đon thu to cáo, khiếu nại của các 
co dông về hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều 
hành công tác sản xuất kinh doanh tại Công ty.

IV. Các kiến ngh; của Ban kiểm soát
Năm 2019 là một năm đối vói Công ty tuy có gặp một số khó khăn trong 

hoạt động sàn xuất kinh doanh nhung kết thúc năm ke hoạch Công ty đã hoàn 
thành thắng lọi các chi tiêu co bản theo Nghị quyết Đại hội đong co đông năm 
2019 và Họp đông phôi họp kinh doanh vói TKV. Trong đó doanh thu sản xuât 
tăng 17% so vói Nghị quyết Đại hội cổ đông; Lọi nhuận truóc thuế tăng 58% so 
vói Nghị quyết Đại hội cổ đông; vốn của cổ đông và các nhà đầu tu đuọc bảo 
toàn; Cô túc đảm bảo cho các cô đông 10% so vói cùng kỳ năm 2018. Sô du 
phải thu khách hàng, phái trả nguòi bán, hàng tồn kho và các khoản vay ngan 
hạn ngân hàng đều giảm so vói năm 2018.

Tuy nhiên về quản lý vốn và tài sản trong năm 2019 vẫn còn tồn tại nhũng 
vấn đề chua đuọc giải quyết tháo gõ nhu: số luọng hàng hóa cho Công ty than 
Nam Mau vay muọn vói giá trị lán đến nay vân chua đuọc thu hôi đuọc; Việc 
ban hành Quy chế khoán quản trị chi phí kinh doanh đôi vói Công ty còn chậm; 
Giá trị tồn kho đối vói vật tu thu hồi và vật tu phế liệu vói giá trị lán chua có 
phuong án giải quyết; Tỷ lệ lao động gián tiếp vẫn còn cao so vói yêu câu quản 
lý ,...w .

Đe hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và 
công tác quàn lý hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, Công ty cân uu tiên 
tập trung giải quyết các nội dung sau dây:

VMC
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1. ĐỒ nghị Công ty cần nu tiên tập trung giải quyết dút điểm thu hồi hàng 
hóa đã cho Công ty than Nam Mầu vay muọn tù tháng 2/2015 đến nay vẫn chna 
xong vói giá trị 19,291 tỷ đồng.

2. Công ty cần sóm hoàn chỉnh phuong án sủ' dụng hiệu quá luọng sat thép 
phe liệu tồn kho và lnọng vật tn thu hồi tùr các dụ án đang tồn kho vói khối 
lnọng và giá trị rất lón để tăng hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty, nâng cao hiệu quả sủ dụng vốn luu động, tăng nhanh vòng quay hàng 
tồn kho.

3. Cần ban hành sóm Quy chế khoán quản trị chi phí trong nội bộ Công ty 
theo huóng dẫn tại Quyết định 212/QĐ-TKV ngày 12/2/2019 V/v ban hành Quy 
chế quản trị chi phí kinh doanh trong Tập đoàn các Công ty.

4. Thục hiện xong báo cáo Kiểm toán công trình Dụ án cán thép lò, thép 
hình u, I để có co sỏ làm tò trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giá trị quyết toán 
công trình theo đúng quy định.

V. Ke hoạch công tác năm 2020
- Ban Kiểm soát tiếp tục thọc hiện nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật 

và Diều lệ của Công ty. Thay mạt co đông thục hiện kiem soát mọi hoạt đông 
điều hành Công ty; Giám sát tính họp lý, họp pháp trong quản lý, điều hành 
hoạt động sán xuất kinh doanh cùa Công ty.

- Giám sát tình hình thục hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 
2020, Nghị quyết của Hội đồng quàn trị và các Quyết định của Ban Giám đốc.

- Thẩm tra tính trung thục số liệu báo cáo tài chính, báo cáo thống kê và 
các báo cáo khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.

- Thọc hiện kiểm soát theo kế hoạch chuông trình đã đuọc xây dụng ngay 
tù đau năm.

- Giám sát việc thục hiện kiến nghị két luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.
Trên đây là báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý

Công ty của HĐQT, Ban Giám đốc, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong 
năm 2019 và ke hoạch giám sát năm 2020. Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo 
truóc Đại hội đong cổ đông Công ty thông qua.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng cảm on./.

/Voi /;/;&!. TM. BAN KIÊM SOÁT
- Website: www.chetaomav.com.vn;
- Cổ đông cùa Công ty (e-copy);
- HĐQT, BKS (e-copy);
- BGĐ, KTT (e-copy);
- Luru: VT, T.ký Công ty.
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TẬP ĐOÀN CÔNGNGHỆP 
THAN-KHOÁNG SẢN VỆTNAM 

CÔNG TY CP CHÉ TẠO MÁY - VINACOMIN

CỌNG HOÀ XÃ HỌl CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Ty do - Hạnh phúc

Số: /TTr-BKS-VMC

TÒ TRÌNH
v ề  việc lụa chọn đon vị kiểm toán độc lập 

Thục hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

56
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Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chế tạo máy - VINACOMIN

- Căn cú Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đuọc Quốc hội thông qua 
ngày 26/11/2014;

- Căn cú Quyết định số 2358/QĐ-BTC ngày 13/11/2019 của Bộ Tài chính về 
việc chap thuận cho các doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề đuọc 
kiem toán cho các đon vị có lọi ích công chúng năm 2020;

- Căn cú Điều lệ Công ty cổ  phần Chế tạo máy -  VINACOMIN;
Thục hiện quyền hạn và nghĩa vụ đuọc quy định tại Điều lệ Công ty và các 

quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thuòng 
niên Công ty thông qua các tiêu chuẩn và danh sách các Công ty kiểm toán để 
lụa chọn đon vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2020 của Công 
ty nhu sau:

I. Các tiêu thúc lụa chọn Công ty kiểm toán độc lập
- Là đon vị kiểm toán độc lập đuọc Bộ Tài chính chấp thuận cho các doanh 

nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề theo Quyết định số 2358/QĐ- 
BTC ngày 13/11/2019.

- Có uy tín, thuong hiệu, đuạc nhiều công ty đại chúng tin cậy;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối vói hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Có uy tín về chất luọng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có năng lục trình độ vói nhiều năm kinh nghiệm;
- Đáp úng đuạc yêu cầu của Công ty về tiến độ kiểm toán;
- Có múc phí kiểm toán hạp lý, phù họp vói nội dung, chất luọng, tiến độ 

kiểm toán của Công ty.
II. Danh sách đề xuất các Công ty Kiểm toán
1. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
Trụ sỏ chính:
Tầng 15- Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phuòng Láng Ha, Quân 

Đống Đa, Thành phố Hà Nội.



2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC 
Trụ sò chính:
Số 01 Lê Phụng Hiểu, Phuòng Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 
Chi nhánh Quàng Ninh:
Số 8 Chu Văn An, Thành phố Hạ Long
3. Công ty TNHH Kiểm toán BDO 
Trụ sỏ chính:
Tầng 20, Tòa nhà ICON 4, số 243 Đê La Thành, phuòng Láng Thuọng, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
TTT. Ý kiến của Ban Kiểm soát

VMC

Ban Kiểm soát đánh giá đây là các Công ty Kiểm toán độc lập có uy tín và 
chất luọng đối vói báo cáo kiểm toán đuọc phát hành, đuọc nhiều đon vị có lại 
ích công chúng tin cậy ký họp đồng thục hiện dịch vụ kiểm toán. Vì vậy Ban 
Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua danh sách trên và 
ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lụa chọn một trong ba đon 
vị kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao Giám đốc điều hành ký 
họp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán vói Công ty Kiểm toán đuọc chọn đe thục 
hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tái chính năm 2020 của Công ty theo quy định.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

7Vo7
- Website: www.chetaomav.com.vn:
- Cổ đông của Công ty (e-copy);
- HĐQT, BKS (e-copy);
- BGĐ, KTT (e-copy);
- Luu: VT, T.ký Công ty.
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VMC ĐHĐCĐ THUÒNG MÊN NÃM2020 CÔNGTYCÓPHÂNCHÉTẠOMÁY-VINACOMIN
VMC

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CỘNGHOÀXÃHỘICHÙNGHĨA VEỆTNAM
THAN-KHOÁNG SÂN VIỆT NAM ' Dộc ! ậ p -T ụ  do-Hạnh phúc

CÔNGTYCPCHÉTẠOMÁY-VÍNACOM1N ' ' ________

Số: /BC-VMC
BÁO CÁO

TÓM TÁT KÉT QUÂ TÀI CHÍNH NĂM 2019

Thục hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thuòng niên ngày 25/4/2019 
đã quyết nghị, Công ty đã xây dụng kế hoạch tài chính đé đảm bào cho việc thục 
hiện kế hoạch phối họp kinh doanh và đầu tu phát triển sàn xuất đạt đuọc các kết 
quà nhu sau:

BÂNG CÂN ĐÓI KÊ TOÁN TÓM TÁT (tại ngày 31 tháng 12 năm 2019)

TÀI SẢN MÃ
só SÓ CUÓI NĂM SÓ ĐÀU NĂM

A  - T À I SẢ N  N G Á N  H Ạ N 100 294.947.021.784 415.499.647.321
1 - Tiền và các khoân tuông đuong tiền 110 2.876.134.347 2.408.347.150
11 - Đầu tu tài chính ngắn hạn 120 - -

111- Các khoản phải thu ngắn hạn 130 193.745.980.829 294.739.759.110
Trong (?ó;
Phải thu ngắn hạn cùa khách hàng 131 200.817.882.633 295.459.358.490
Phải thu ngắn hạn khác 136 20.234.952.443 24.800.219.888
Dụ phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 (32.780.154.247) (27.707.719.268)
IV- Hàng tồn kho 140 90.331.667.434 112.141.623.233
V - Tài sân ngắn hạn khác 150 7.993.239.174 6.209.917.828
B - T À I SẢ N  D À I H Ạ N 200 201.278.189.244 199.372.684.922
1 - Các khoán phải thu dài hạn 210 - -

11 - Tài sản cố định 220 188.685.507.942 189.801.328.133
IV - Tài sản dủ dang dài hạn 240 - -

VI- Tài sân dài hạn khác 260 12.592.681.302 9.571.356.789
TÓNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 496.225.211.028 614.872.332.243
c  - N Ọ  P H Ả I TR Ả 300 437.589.487.343 555.971.406.385
1 - Nụ ngắn hạn 310 413.660.307.016 533.732.801.231
Trong ấó.'
Phải trà nguôi bán ngắn hạn 311 187.526.461.310 310.716.183.862
Phải trà nguài lao động 314 24.118.318.749 23.861.499.176
Phải trà ngắn hạn khác 319 1.009.938.779 1.790.539.307
Vay và nọ thuê tài chính ngán hạn 320 174.405.549.451 176.229.690.934
11 - Nụ dài hạn 330 23.929.180.327 22.238.605.154
D -V Ó N  CHỦ S Ò H Ũ T 400 58.635.723.685 58.900.925.858
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ĐHĐO)THUÒNGNIÊNNĂM2(KO CÔNGTYCÔPHÀNCHÍ TẠOMÁY-VINACOMIN 1^,

TÀI SÂN MÃ
só só  CUÓI NĂM só  ĐÀU NĂM

1 - Vốn chủ sá hùn 410 58.010.723.685 58.900.925.858
1. v é n  góp cùa chù sỏ híhi 411 46.973.510.000 46.973.510.000
2. Quỹ đầu tu phát triển 418 2.288.730.519 2.288.730.519
3. Lại nhuận sau thuế chua phân phối 421 8.748.483.166 9.638.685.339

11 - Nguồn kình phí và quỹ khác 430 625.000.000 -

TÓNG CỘNG NGUÓN VÓN 
(440=300+400) 440 496.225.211.028 614.872.332.243

KÉT QUÁ HOẠT ĐỘNG SXKD
CHÌ TIÊU NĂM 2019 NĂM 2018

1. Tổng doanh thu 1.501.300 659.467 1.485.313.984.480
2. Tong lọi nhuận sau thuế 7.012.269.647 7.902.471.820
3. Tong số phải nộp Ngân sách 35.592.760.253 23.654.140.677
4. Tổng sé đã nộp Ngân sách 34.268.624.484 23.032.053.991
5. Tong quỹ luông 98.707.000.000 94.105.172.000
6. Tiền luông bình quân (đồng/nguòi/tháng) 9.564.632 8.891.267

AM /?/;ỘM
- Website: www.chetaomav.com.vn:
- Cổ đông của Công ty (e-copy);
- HĐQT,BKS (e-copy);
- BGĐ, KTT (e-copy);
- Lun VT, T.ký Công ty.
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ĐHĐCĐTHUÒKG MŨÊX!\ĂM2020 CÔi\'G TÌCÓPHLÀXCHÉ TẠO MÁY -  VTXACOMIV

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tụ* do - Hạnh phúcTHAN - KHOÁNG SÀN VIỆT NAM ' Đôc lâp - Tu- do - Hanh

CÔNGTYCPCHÉTẠOMÁY-VINACOMĨN

Số: /TTr-VMC

TÒ TRÌNH
v ề  việc Phuong án chi trà co túc và trích lập các quỹ năm 2019

AVzA, J  2929

Kính gủi: Đại hội đồng cổ đông thuòng niên năm 2020 Công ty cổ  phần g 
Che tạo máy -  VINACOMIN.  ̂ ^

Căn cú điều lệ tổ chúc và hoạt động của Công ty CP Chế tạo máy -  — — 
VINACOMIN;

Căn cú Quyết định số 3665/QĐ-HĐQT ngày 28/12/2014 của Hội đồng 
Quản trị Công ty CP Chế tạo máy -  VINACOMIN ban hành "Quy chế tài chính 
trong Công ty CP Chế tạo máy -  VINACOMIN;

Căn cú Nghị quyết số 136/NQ-VMC ngày 27/3/2020 của Hội đồng quân 
trị Công ty;

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thuòng niên 2020 phê chuẩn phuong 
án chi trà cổ túc và trích lập các quỹ năm 2019 nhu sau:

1. Tổng lại nhuận tru-ác thuế: 14.219.460.647 đồng
2. Thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 7.207.191.000 đồng
Trong đó:
- Thuế TNDN truy thu thm kỳ thanh tra thuế kỳ3 năm tù năm 2016-^ năm 2018 theo QĐ 

số 5317/QT-CT ngày 28/6/2019 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh: 3.897.525.538 đồng;
- Thuế TNDN nọp trên giá trị trích lâp phái Ihu khó đòi Lô hàng cho Công ty than Nam 

Mau vay (50% tổng giá trị lô hàng) tù năm 2015: 1.929.144.100 đồng;
- Thuế TNDNnăm 2019:1.380.521.362 đồng
3. Tổng lọi nhuận sau thuế năm 2019: 7.012269.647 đồng
3.1. Trảcổtúc 10%hăm/vốn điều lệ: 4.697.351.000 đồng
3.2. Lọi nhuận còn lại sau khi trà cổ túc: 2.314.918.647 đồng
3.2.1. Trích Qụỹ dầu tuphátthển30%: 694.475.594 dong
3.2.2. Trích Quỹ thuảng Viên chúc quản lý bằng 1,5 tháng luong thục hiện của Nguôi

quảnlýnăm2019: 260.125.000 đong
3.2.3. Quỹ khen thuỏng, phúc lọi: 1.360.318.053 đồng, hung dó:
- Quỹkhenthuỏng(70%): 952.222.637 đồng
-Quỹphúclọi(30%): 408.095.416 đồng.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ  phần Chế tao máv xem xét thôns aua./.

/z/íậ/2
- Website: www.chetaomav.com.vn:
- Cổ đông cùa Công ty (e-copy);
- HĐQT,BKS (e-copy);
- BGĐ, KTT (e-copy);
- Lun VT, T.ký Công ty.
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VMC ĐHĐCĐ IHUÒNG NÃVÍ2020 CÔNG T ì c ó  PHLVVCHÉ TẠO MÁY -  VINACOVUN
61

V M C

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM
THAN - KHOÁNG SÀN VIỆT N A M ___ D ộc lập - Tụ* do - Hạnh phúc

CÔNG TY CP CHÉ TẠO MÁY - VINACOMIN '

Số: /TTr-VMC

TÒ TRÌNH
v ề  việc phân phối thù lao 2019 và kế hoạch thù lao 2020

Kính gủi: Đại hội đồng cổ đông thuòng niên năm 2020

=:

=
-

Căn cú Điều lệ tổ chúc và hoạt động của Công ty cổ  phần Chế tạo máy -  
VINACOMIN;

Căn cú Nghị quyết Đại hôi đồng cổ đông thuòng niên Công ty cổ  phần 
Chế tạo máy - VINACOMIN ngày 26/4/2018;

Hội đồng quân trị Công ty cổ  phần Chế tạo máy -  VINACOMIN trình Đại 
hội đồng Cổ đông thuòng niên năm 2020 thông qua phân phối thù lao 2019 và 
kế hoạch thù lao 2020 nhu sau:

1. Thục hiện 2019
1.1. Tiền lucng của nguôi quân lý Công ty chuyên trách.

TT Họ và tên Chúc vụ KHnăm 2019 TH năm 2019
7 2 2 4 5
1 Phạm Minh Tuấn Giám đốc 357.240.000 387.000.000
2 Lê Viết Sụ Phó Giám đốc 317.000.000 343.000.000
3 Bùi Xuân Hạnh Phó Giám đốc 317.000.000 343.000.000
4 Tăng Bá Khang Phó Giám đốc 317.000.000 343.000.000
5 Phạm Thu Huong Ke toán truỏng 289.000.000 314.000.000
6 Hoàng Mạnh Hùng Truỏng BKS 317.000.000 351.000.000

Tổng 1.914.000.000 2.081.000.000

Trong đó, tiền luong của Truỏng ban kiểm soát chuyên trách

TT Chúc Danh Số nguôi KHnărn 2019 TH năm 2019
7 2 5 4 3
1 Truông BKS 01 317.000.000 351.000.000

Tong: 317.000.000 351.000.000
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Hình thúc chi: VMC chi trà trục tiếp.
1.2. Thù lao của Thành viên HĐQT; Thành viên BKS không chuyên trách

Don vz tín/?.' HV

TT Chúc Danh Số nguôi KH năm 2019 TH năm 2018 (đã 
chi trả 80% KH)

2 2 3 4 3
1 Chủ tịch HĐQT 1 61.680.000 61.680.000

2 Thành viên HĐQT 4 237.120.000 237.120.000

3 Thành viên BKS 2 105.120.000 105.120.000

Cộng 7 403.920.000 403.920.000
Hình thúc chi:
- Chuyển về TKV đối vói thù lao của nguòi đuọc TKV củ làm đại diện 

nhung huóng luong của TKV.
- VMC chi trả trục tiếp thù lao đối vói nguòi đuạc TKV củ làm đại diện 

nhung huỏng luong trục tiếp của VMC.
2. Kế hoạch 2020
2.1. Tiền luong của Truông BKS chuyên trách

D on v( PnA.' k/V

TT Chúc Danh Số ngtrùi Tiền luong tháng Tiền lmrng năm
2 2 3 4 3

1 Truảng BKS 01 26.410.000 316.920.000

Tổng 26.410.000 316.920.000

2.2. Thù lao của Thành viên HĐQT; Thành viên BKS không chuyên trách

Don v/

TT Chúc Danh Tiền Imrng 
tháng

số
ngnòi tỷiệ

Tiền thù lao 
tháng 
(ng/th)

Tổng tiền thù 
lao năm 2019

2 2 3 4 3 6 7
1 Chú tịch HĐQT 25.700.000 1 20% 5.140.000 61.680.000
2 Thành viên HĐQT 24.700.000 4 20% 4.940.000 237.120.000
3 Thành viên BKS 21.900.000 2 20% 4.380.000 105.120.000

Cộng: 72.300.000 7 403.920.000



VMC

3. Phuong thác chi trá:
Hàng tháng các thành viên HĐQT và BKS làm công tác kiêm nhiệm tại 

Công ty đu'ạc thanh toán 80% múc thù lao cho tháng đó; số 20% còn lại đuọc 
quyết toán vào cuối năm trên co sỏ kết quà SXKD của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ  phần Chế tạo máy xem xét, 
thông qua./.

- Website: www.chetaomav.com.vn:
- Co đông của Công ty (e-copy);
- HĐQT,BKS (e-copy);
- BGĐ, KTT (e-copy);
- Luu VT, T.ký Công ty.

TM. HÔIĐQNG QUÁN TRỊ 
^ T ỊC H

n Văn Tú

http://www.chetaomav.com.vn
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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 
THAN - KHOÁNG SÀN VIỆT NAM 

CÔNG TY CP CHÉ TẠO MÁY - VINACOMIN

Số: /TTr-VMC

CỌNG HOÀ XÃ Hộĩ CHŨ NGHĨA VBỆT NAM 
Độc tập-T ụ-do-H ạnh phúc :

2020 [

f nTÒ TRÌNH
v ề  việc bo sung ngành nghề kinh doanh 

của Công ty cổ  phần Chế tạo máy - VINACOMIN

Kính gủi: Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty CP Chế tạo máy -  VINACOMIN.

Căn cú Điều 32, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đuọc Quốc hội 
nuóc Cộng hòa xã hội chú nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; mục b 
khoản 1 Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phú quy 
định về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cú Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg Phụ lục II Nội dung hệ thống 
ngành kinh tế Việt Nam; Căn cú Luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016 về sủa 
đoi, bo sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tu kinh doanh có 
điều kiện của Luật đầu tu số 67/2014/QH13; Điều lệ công ty và giấy xác nhận số 
*9968/19* ngày 06/5/2019 về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Thục hiện Chiến luọc phát triển dài hạn của Công ty trên thị truòng cung 
cấp/cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hũu hình khác không kèm nguòi điều 
khiển, HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thuòng niên 2020 biểu quyết thông qua nội 
dung bo sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể:

- Mã ngành: 7730;
- Phạm vi ngành nghề: Cho thuê Máy móc, thiết bị và đồ dùng hũu hình 

khác không kèm nguòi điều khiển;
Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ  phần Chế tạo máy xem xét, 

thông qua./.
AVI nMn TMỌKÔT^ÓNG QỤÁN TRỊ
- Website: www.chetaomav.com.vn:
- Cổ đông cùa Công ty (e-copy);
- HĐQT,BKS (e-c(^y);
- BGĐ, KTT (e-copy);
- Lmi VT, T.ký Công ty.

http://www.chetaomav.com.vn


TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 
THAN - KHOÁNG SÀN VIỆT NAM 

CÔNG TY CP CHÉ TẠO MÁY - VÍNACOMIN

Số: (f^P /TB-VMC 
VA/ Thay đổi cổ đông lón cùa Công ty

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VtẸT NAM 
Độc lập - T y do - Hạnh phúc

Kính gú'i: Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty CP Chế tạo máy -  VINACOMIN.

Căn cú Điều 108, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đuọc Quốc hội 
nuóc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cú báo cáo về ngày không còn là cổ đông lón, ngày 02/01/2020 của ^  
Công ty Cổ phần Chúng khoán Hải Phòng; báo cáo về ngày trỏ thành cổ đông 
lón, ngày 02/01/2020 của Công ty TNHH Đầu tu xây dụng và Xuất nhập khẩu 
Hải Đăng;

Đe các Co đông của Công ty đuọc biết, các báo cáo nêu trên đã đuọc thông 
báo trên Website của Công ty ngay sau khi có báo cáo của các cổ đông gủi về 
Công ty, để các cổ đông đuọc biết HĐQT Công ty tiếp tục thông báo vói 
ĐHĐCĐ thuòng niên 2020, cụ thể nhu sau:

- TlAoMg ve co đong AAÓMg CÒM /ò co /Ó*M.'
+ Tên cổ đông: Công ty cổ  phần Chúng khoán Hải Phòng;
+ Địa chi: số 24 Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng, TP. Hài Phòng.
+ Số luạng cổ phiếu/tỳ lệ nắm giũ: 358.000 cổ phiếu/7,62 %.
+ Thòi gian không còn là cổ đông lón: Tù ngày 02/01/2020.
- 7%ÓMg tô? ve co í?ÓMg tAÒM/t co <ÍOMg /Ó77.'
+ Tên cổ đông: Công ty TNHH Đầu tu xây dụng và Xuất nhập khẩu Hải

Đăng
+ Địa chì: Tầng 5, tòa nhà Eurowindow Multicomplex, số 27 Trần Duy 

Hung, phuòng Trung Hòa, quận cầu  Giấy, thành phố Hà Nội.
+ Số luọng cổ phiếu/tỷ lệ nắm giũ: 358.000 cổ phiếu/7,62 %.
+ Thòi gian trỏ thành cồ đông lón: Tù ngày 02/01/2020.
HĐQT xin thông báo vói Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ  phần Chế tạo 

máy năm 2020./.
Ai/iạn

- Website: www.chetaomav.com.va:
- Cổ đông của Công ty (e-copy);
- HĐQT,BíS ( -̂copD;
- BGĐ, KTT (e-copy);
- Lau VT, T.ký Công ty.
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