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I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chế tạo máy -VINACOMIN;
- Giấy chúng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số thuế, mã số doanh
nghiệp: 5700495999 cấp ngày 31 tháng 03 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thú
8 ngày 01 tháng 11 năm 2016; Noi cấp: sỏ Ke hoạch và Đầu tu Tỉnh Quảng
Ninh;
- Vốn điều lệ: 46.973.510.000 VNĐ;
- Vốn đầu tu của chủ sỏ hũu: 46.973.510.000 VNĐ;
- Địa chi: số 486 Đuòng Trần Phú, phuòng cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, tinh
Quảng Ninh;
- Số điện thoại: 0203.3862319; 0203.3862401; 0203.3862875;
-số fax : 0203.3862034;
- Website: www.chetaomay.com.vn;
- Mã cổ phiếu: CTT;
- Quá trình hình thành và phát triển: Công ty cổ phần Chế tạo máy VINACOMIN đuọc thành lập theo Luật doanh nghiệp. Tiền thân là Nhà máy
Co khí Trung tâm cẩm Phả đuọc thành lập ngày 23/7/1968 theo Quyết định số
739 QĐ/KB2 ngày 23/7/1968 của Bộ truỏng Bộ Công nghiệp nặng; Theo
Thông báo số 143/TB ngày 5/5/1993 của Văn phòng Chính phủ về việc cho
thành lập lại Công ty Co khí mó; Bộ Năng luọng có Quyết định số: 468
NL/TCCB-LĐ ngày 30/6/1993 về việc thành lập lại Nhà máy Co khí Trung tâm
Cẩm Phả thuộc Công ty Co khí mỏ.
Sau khi sáp nhập trỏ lại Tổng Công ty Than Việt Nam theo quyết định số
28/2001/QĐ-BCN ngày 23/5/2001 của Bộ Công nghiệp. Ngày 12/5/2004 Công
ty đuọc đổi tên thành Công ty TNHH Một thành viên Chế tạo máy Than Việt
Nam
Công ty đuọc co phần hóa tù Doanh nghiệp Nhà nuóc theo quyết định số
3675/QĐ-BCN Ngày 18/12/2006 Bộ Công nghiệp. Công ty đã Đại hội đồng cổ
đông thành lập Công ty vào ngày 28/2/2008 và đuọc cấp Giấy đăng ký doanh
nghiệp chính thúc đi vào hoạt động tù 3/2008.
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
Ngành nghề kinh doanh: Chế tạo, sủa chùa, phục hồi các thiết bị, phụ
tùng phục vụ ngành khai thác mỏ và các ngành kinh tế khác.
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Hiện nay Công ty đang cung cấp các dịch vụ
sau:

STT

Tên ngành

1

Sàn xuất máy khai thác mò và xây dụng
Sàn xuất bi, bánh răng, hộp sá, các bộ phân điều khiển và truyền
chuyền chuyển động
Sản xuất thiết bị nâng, hạ và bốc xếp
Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô ta hoặc khí nén
Sủa chùa các sân phẩm kim loại đúc sẵn
Sủa chũa máy móc, thiết bị
Sủa chũa thiết bị điện
Sủa chùa và bảo duõng phuong tiện vận tải(trù ô tô, mô tô, xe máy,
xe có động co khác)
Sủa chùa thiết bị khác
Lắp dặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Bảo duõng, sủa chũa ô tô và xe có động co khác
Đúc sắt, thép
Đúc kim loại màu
Sản xuất các cáu kiện kim loại
Sàn xuất thùng, bể chúa và dụng cụ chúa đụng bằng kim loại
Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
Gia công co khí; xủ lý và tráng phú kim loại
Sản xuất nồi hoi( trù nồi hoi trung tâm)
Sản xuất hóa chát co bản
Sân xuất phụ tùng và bộ phận phụ trạ cho xe có động co và động
co xe
Đóng tàu và cấu kiện nổi
Sản xuất bê tông và các sản phẩm tù xi măng và thạch cao
Xây dụng công trình công ích
Xây dụng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Phá dõ
Chuẩn bị mặt bằng
Sản xuất khác chua phân vào đâu
Sản xuất phuong tiện và thiết bị vận tải khác chua phân vào đâu
Sản xuất đầu máy xe lủa, xe điện và to axe
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây
dụng
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chua đuạc
phân vào đâu

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

Mã
ngành
2824
2814
2816
2818
3311
3312
3314
3315
3319
3320
4520
2431
2432
2511
2512
2591
2592
2513
2011
2930
3011
2395
4220
4290
4311
4312
3290
3099
3020
4659

STT

Tên ngành
B án buôn th ụ c phẩm

31

Mã
ngành
4632

- B án buôn thủy sân
- B án buôn thục phẩm khác
H oạt động kiến trúc v à tu vấn kỹ thuật có liên quan

32

7110

- T hiết kế xây dụng công trình dân dụng v à công nghiệp
- T hiết kế c o điện công trình xây dụng dân dụng v à công nghiệp
- T hiết kế c o khí công trình xây dụng

33

H oạt động thiết kế chuyên dụng

7410

Địa bàn kinh doanh: Toàn quôc
3.
Thông tin về mô hình quản trí, tổ chác kinh doanh và bộ máy
quăn !ý
3.1.Mô hình quản trị: Bao gồm
* Đại hội đồng cổ đông: ĐHĐCĐ là co quan quyết định cao nhất của
Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
* Hội đồng quản trí: HĐQT là co quan quản lý cao nhất của Công ty
gôm 05 thành viên do Đại hội đông cô đông bâu, miên nhiệm hoặc bãi nhiệm,
có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thục hiện các quyền và nghĩa
vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Quyền hạn
và nhiệm vu của HĐQT do pháp luât, Điều lê Công ty và các quyết đinh của
ĐHĐ(T)quyđmh.
Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ
trách. Tât cả các thành viên HĐQT chịu trách nhiệm vê phân việc của mình và
cùng chịu trách nhiệm truóc ĐHĐCĐ và truóc pháp luật về Nghị quyết, Quyết
định của HĐQT đối vói sụ phát triển của Công ty.
*Ban kiểm soát: Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 03
thành viên có nhiệm vụ thay mạt cổ đông giám sát hoạt động của Công ty về
mọi mạt nhăm mục đích bảo vệ quyên lọi của cổ đông và đảm bào mọi hoạt
động của công ty hoàn toàn tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Điều lệ
công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát hoạt động theo
Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ. Ban kiểm soát chịu
sụ lãnh đạo trục tiếp của ĐHĐCĐ.
Ban kiểm soát chịu trách nhiệm truóc pháp luật, truóc ĐHĐCĐ trong
việc thục hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
* Ban Giám đốc: Ban Giám đốc gồm Giám đốc, 03 Phó Giám đốc và 01
kế toán truỏng. Giám đốc, Phó giám đốc, Ke toán truỏng Công ty do HĐQT
Công ty bo nhiệm và miễn nhiệm.
Giám đốc là nguòi điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công
ty; chịu sụ giám sát của Hội đông quàn trị và chịu trách nhiệm truóc Hôi đồng
quân trị và truóc pháp luật về việc thục hiện các nhiệm vụ đuọc giao.
Phó Giám đôc là nguòi trọ giúp, tham muu, tu vấn cho Giám đốc theo
các chúc năng nhiệm vụ đuọc phân công.

—

s o ĐÒ TÓ CHÚC CŨA CÔNG TY (Tại thòi điểm 31/12/2019)
Đai Hôi Đồn? c ổ Đông

Ỳ

''

Hộ: Đồng Quân Trị

Ban Kiểm soát
Ban Giám đấc

Ỳ

Nguyên tắc, mối quan hệ giải quyết công việc và phân công nhiệm vụ
trong Ban Giám đốc đuạc quy định theo Quyết định số 3145/QĐ-VMC ngày
26/10/2018 của Giám đốc Công ty.
Tên gọi, chúc năng nhiệm vụ các phòng ban, phân xuỏng đuọc quy định
cụ thể theo Quyết định số 2896/QĐ-VMC ngày 02/10/2018 của Giám đốc Công
ty.
, \
,
Các công ty con, công ty liên kết: Chi nhánh Công ty cổ phần Chế tạo
máy - VINACOMIN tại Hà Nội đuọc quy định theo quy chế tổ chúc và hoạt
động của Chi nhánh do Hôi đồng quán trị của Công ty quyết định.
* Chi nhánh của Công ty tại Hà Nội
a. 7en c/h
CHI NHÁNH CÔNG TY CÔ PHÀN CHÊ TẠO MÁY
- VINACOMIN;
Địa chỉ chi nhánh: số 93 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0435144128
Fax: 0203382516
Ngành nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mã ngành( theo phân
nghành kình tế quốc dân)

2924:(29241;292411;
292412;)
1
29242;2913
28: (281; 2811; 28112;
281123;281124;28113281130); 2812: (281121;
Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm đúc, cán 281129;); 2813; 289: (
2
2891;28911-289110;
kéo thép, kết cấu kim loại, khí ô xy-ni to;
28912;2892;28921289210;241128;241129,
2711-2720
Kinh doanh ống thép áp lục, thiết bị áp lục 269521;2919;
3
cao
Chế tạo phụ tùng và sủa chũa phuong tiện
35112-351120; 352-3520
4
vận tải thuỳ;
Sàn xuất kinh doanh vật liệu xây dụng và
269521;5234;5143
5
ống bê tông chịu áp lục cao;
Xây dụng và lắp đặt các công trình công
45: (451-4510; 451126 nghiệp và dân dụng, san lấp, tôn tạo mạt
451110;); 452; 4523;
bằng;
453-4530
511-5110: (5112-5120;
Mua bán , xuất nhập khẩu vật tu, thiết bị,
51131-511310); 5142;
7
phụ tùng, hàng hoá, đại lý;
5239; 51454; 5149; 5239;
524-5240;515:5155150
4. Định huóng phát triển
Chiến luọc phát triển trung và dài hạn: theo định huóng của Tập đoàn
Công nghiệpThan - Khoáng sàn Việt Nam về đầu tu, quàn trị lao động, sân xuất
kinh doanh, Công ty xây dụng Chiến luọc phát triển giai đoạn 2018-2025 tầm
nhìn 2035; Bảo đảm sụ phát triển bền vũng và ổn định của Công ty bằng việc
đẩy mạnh sán xuất, chú trọng nâng cao chất luọng sản phẩm, nâng cao uy tín
thuong hiệu, mang lại hiệu quả kinh doanh tối uu, tăng lọi túc cho cổ đông,
đóng góp ngân sách Nhà nuóc; Công ty phát triển theo huóng: hiện đại hoá co
khí sủa chũa, tăng cuòng đẩy mạnh co khí chế tạo tiếp tục hoàn thiện mô hình
tổ chúc sản xuất, thục hiện Đề án tái co cấu lại Công ty; nâng cao năng lục sản
xuất, bảo đảm chất luọng, tiến độ cung cấp sán phẩm đã cam kết vói khách
hàng; tùng buóc củng cố và nâng cao súc cạnh tranh của Công ty trên thị
truòng; ổn định việc làm, thu nhập cho nguòi lao động và góp phần an sình xã
hội.
Chế tạo, sủa chũa máy móc thiết bị và phụ
tùng cho các ngành khai thác khoáng sản,
năng luọng và các ngành khác;

CM tiêu \ Năm

KH
2018

KH
2019

KH
2020

KH
2021

KH
2022

KH
2023

KH
2024

KH
2025

Doanh thu (tỷ đồng)

1.130

1.232

1.300

1.380

1.460

1.500

1.550

1.600

Tỳ lệ % (so vói năm
truóc)

107

108

106

106

106

103

103

103

Lọi nhuận (tỳ đồng)

8,4

9

9,5

9,9

10,4

11

11,5

12

Lao động (nguòi)

936

861

860

860

860

860

860

860

7.254

7.545

7.700

8.000

8.245

8.500

8.500

8.500

Thu nhập b/q
(Tr.đ/ng/th)

Đảm bảo môi truòng: Thục hiện nghiêm túc các quy định pháp luật
BVMT; kiểm soát chất thải tù quá trình sàn xuất không để phát tán ra môi
truòng, quan tâm xủ lý chât thải, khí thài, nuóc thài đạt các tiêu chuân, quy
chuẩn về môi truòng. Đậc biệt quan tâm đến việc xủ lý nuóc thải sau mạ, khí
thải tại phân xuảng Cán thép, phân xuỏng Đúc, bụi tù công nghệ phun cát làm
sạch chi tiết...Tiếp tục thục hiện các các biện pháp cài thiện môi truòng lao
động, môi truòng cảnh quan trong Công ty. Thục hiện cài tạo hệ thống nhà
xuỏng, đầu tu thiết bị công nghệ mói thay thế thiết bị cũ đã lạc hậu....
5. Các rủí ro:
Là đon vị chuyên sàn xuất, cung cấp dây chuyền, thiết bị phục vụ cho sản
xuât khai thác mó của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam,
Công ty cũng chịu ảnh huỏng tù biến động của hoạt động khai thác, chế biến,
tiêu thụ than, khoáng sàn cũng nhu hoạt động chung của Tập đoàn. Nguyên vật
liệu đâu vào chiêm tỷ trọng lón trong giá vôn hàng bán, biên động của giá sãt
thép và các phụ tùng liên quan sẽ gây biến động lón trong chi phí đầu vào của
Công ty. Mặt khác phuong tiện, thiết bị phần lón đã lạc hậu, xuống cấp; nguồn
nhân lục tại một số thòi điểm chua đáp úng đuọc yêu cầu nên khi triển khai các
dụ án công trình lón gặp khó khăn. Thị truòng của Công ty phụ thuôc lón vào
kế hoạch đầu tu, số luọng sủa chũa, trung tu thiết bị của các đon vị trong ngành,
trong khi đó sô luọng doanh nghiệp tham gia kinh doanh trong lĩnh vục này
ngày càng nhiều đem lại sụ cạnh tranh gay gắt trong quá trình cung cấp sản
phâm, dịch vụ, giá thành sản phâm và lọi nhuận. Do đó đòi hòi doanh nghiêp
phải có giải pháp họp lý để tiếp cận thị truòng, duy trì và gia tăng thị truòng
tiêu thụ nhung đông thòi vẫn phải đâm bào đuọc chất luọng, tiến đô sản phẩm
và sụ phát triển bền vũng của Công ty.
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỌNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Trong bối cảnh chung trên toàn quốc, kinh tế đất nuóc có sụ tăng truỏng
cao, đôi vói ngành than gạp nhiều thuận lọi tạo điều kiện cho sàn xuất kinh
doanh của Công ty, tuy nhiên trong tình hình tài chính chung của ngành, tài
chính của Công ty gặp khó khăn, công nọ còn cao. Bên cạnh đó Công ty tiếp tuc
gạp nhũng khó khăn đã tôn tại tù nhũng năm qua đó là: Lục luọng lao động

lành nghề giảm sút, phần lán máy móc thiết bị đã xú dụng lâu năm, độ chính
xác kém, năng suất thấp; thị truòng các sàn phẩm ca khí trong và ngoài ngành
vẫn diễn ra cạnh tranh gay gắt, trong lúc đó khả năng cạnh tranh của Công ty
còn chua cao.
T ro n g năm 2019, Đại hội đồng c o đ ô n g đã thông qua Nghị quyết và các
các mục tiêu, kế hoạch SXKD của Công ty. Hội đồng quản trị đã rà soát, hiệu
chình ban hành các quy chế mói đe phù họp vói các quy định hiện hành và phù
họp vói thục tế sản xuất kinh doanh của Công ty, kịp thòi nam bat tình hình,
hàng tháng đều ra các nghị quyết để chi đạo bộ máy điều hành thục hiện các
giải pháp linh hoạt đe khắc phục khó khăn. Giám đốc điều hành Công ty đã tập
trung điều hành thục hiện các phuong án tìm kiếm việc làm kết họp vói tăng
cuòng các mặt quản lý, đạc biệt là triển khai kịp thòi hàng loạt các biện pháp
tiết kiệm chi phí, ban hành các Quy định, các nghị quyết, các chỉ thị, các giải
pháp thục hiện kế hoạch năm 2019, xây dụng hệ thống thang bàng luông, đon
giá định múc lao động tiền luông phù họp vói điều kiện thục tế của Công ty và
pháp luật hiện hành,...w, nhằm giảm thiểu chi phí quản lý Công ty năm 2019
và nhũng năm tiếp theo.
Thục hiện các Nghị quyết của HĐQT và đuọc sụ phối họp hoạt động
giũa HĐQT, Giám đốc điều hành, Đảng ủy công ty, các tổ chúc đoàn the quần
chúng: Công đoàn, Thanh niên, Hội cụu chiến binh tạo ra súc mạnh tổng họp,
nhất trí trong hệ thống chính trị, tạo ra niềm tin của nguòi lao động, giũ vũng
khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ Công ty tập trung cho việc thục hiện tốt
các chỉ tiêu về sản xuất và đòi sống, vói truyền thống đoàn kết, kỷ luật, lao
động sáng tạo vuọt qua khó khăn của CB, CN, nguòi lao động Công ty, sụ quan
tâm ủng hộ của các Cô đông, Công ty đã thục hiện hoàn thành vuọt bậc toàn
diện các mục tiêu; Duy trì sản xuất, bào toàn đội ngũ và giũ vũng ổn định đòi
song của nguòi lao động. Thục hiện vuọt các chi tiêu do Đại hội đồng cổ đông
đề ra, vốn của các cổ đông đuọc bảo toàn. Cụ thể kết quả nhu sau:
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C h í tiêu

2
Tong doanh thu
Tong glá trị sán xuất
Lọi nhuận truóc thuế
Lại nhuận sau thuế
Tỷ suát lọi nhuận thục
hiện sau thuế/vốn CSH
Tỳ suát lọi nhuận thục
hiện sau thuế/vốn Điều lệ
Nạ ngán hạn
- Trong đó: Vay và nọ
ngắn hạn.
Nọdàlhạn
- Trong đó: Vay và nạ dài
hạn.

Đ.vỊ tính
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Hệ so khà năng thanh toán
nọ đen hạn
(=TSNH/NNH)
Tong quỹ tiền luong
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2. Tổ chác v à nhân SỊT
* Danh sách Ban Điều hành tại thòi điểm 31/12/2019:
TT

1

2
3
4
5
bao

H p v à tê n

C h ú c vụ

sá c á

p h ầ n sô* h ũ u c ó

q u y ề n b iể u q u y ế t

G h i ch ú

Thành viên HĐQT - Giám
Đại diện phân vôn
đốc Công ty
TKV
Thành v ien H Đ Q T -P G Đ
Bùi Xuân Hạnh
14.107
Công ty
Thành viên HĐQT - PGĐ
Lê Viết Sụ
11.662
Công ty
Tăng Bá Khang
PGĐ Công ty
9.911
Phạm Thu Htrang Kế toán truảng Công ty
22.594
* Số luạng CB, CN, NLĐ trong Công ty tại thòi điểm 31/12/2019 là 786 nguôi
gom:
- Trình độ Thạc sỹ : 10 nguòi;
- Trình độ Đại học : 137 nguôi;
- Trình độ Cao đáng, Trung cấp chuyên nghiệp: 12 nguòi;
- Công nhân kỹ thuật: 627 nguôi;
Phạm Minh Tuấn

* Chính sách đối vái nguòi lao động:
- Chính sách tuyển dụng
Đe đảm bào nguồn nhân lục thục hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty ổn
định và phát triên bên vũng, hàng năm Công ty đều xây dụng kế hoạch tuyển
dụng và đào tạo phát triển nguồn nhân lục. Thông qua việc tuyển dụng bổ sung
và đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, CN kỹ thuật, nhân viên nghiệp vu hàng năm
và hàng kỳ, đông thòi sãp xêp bô trí lao động linh hoạt, làm việc ỏ các vị trí họp
lý, nâng cao hiệu quả sủ dụng lao động. Bên cạnh đó, Công ty cũng tao điều
kiện thuân lọi nhât đê nguòi lao động phát huy đuọc năng lục, trí tuệ của mình
trong công tác, trong học tập, nghiên cúu, quản lý để góp phần nâng cao hiệu
quả SXKD của Công ty.
- Chính sách đào tạo: Các chính sách về đào tạo hàng năm luôn đuọc
Công ty chú trọng; Các khóa đào tạo về an toàn lao động, vệ sinh công nghiêp,
vệ sinh lao động, phòng chông cháy nô theo định kỳ hàng năm cho 100% công
nhân trục tiếp sản xuất, cán bộ quàn lý các cấp, nhân viên phục vụ ỏ các lĩnh
vục liên quan luôn đuọc Công ty thục hiện đầy đú. Bên cạnh đó, Công ty cũng

củ các cán bộ đi học các lóp bồi duõng nâng cao kiến thúc, kỹ năng làm việc ỏ
tát cà các bộ môn quàn lý có liên quan nhu: Công tác quàn lý lao động tiền
luông, nghiệp vụ văn phòng, thị truòng, Tài chính Ke toán, đầu tu xây dụng co
bản, công nghệ môi truòng, an toàn lao động... Đoi vói các lao động trục tiếp,
Công ty đào tạo nâng cao kiến thúc lý thuyết và tay nghề và to chúc thi nâng
bậc luong hàng năm.
- Chính sách đãi ngộ: Đàm bảo chính sách đãi ngộ cho CB, CN, NLĐ
công khai, công bằng, chính sách luong, thuỏng gan liền vói hiệu quà công việc
nhằm tạo động lục đe CB, CN, nguòi lao động sáng tạo trong công việc, gắn bó
lâu dài vói Công ty, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tạo tinh thần thi đua học
hỏi; đa dạng hóa hình thúc đãi ngộ và mỏ rộng đối tuọng đãi ngộ liên quan đến
các nhân viên có chuyên môn giói, trình độ cao. Bên cạnh đó, Công ty còn trích
quỹ tiền luong khuyến khích, quỹ khen thuỏng để thuỏng cho CB, CN, NLĐ
vào các ngày Le, Tet, các ngày kỷ niệm truyền thong của Công ty, ngành. Công
ty luôn quan tâm chú trọng đến hoạt động cùa các tổ chúc đoàn thể đã tạo điều
kiện cho CB, CN, NLĐ trong Công ty đuọc nâng cao đòi sống tinh thần và súc
khỏe.
- Chính sách co túc: Công ty sẽ chi trả cổ túc cho các cổ đông khi kinh
doanh có lãi và đã hoàn thành các nghĩa vụ đối vói Nhà nuóc theo quy định của
pháp luật. Co đông sẽ đuọc chia co túc tuông úng vói phần vốn góp và tùy theo
đậc điểm tình hình kinh doanh theo quyết định của ĐHĐCĐ; Tỷ lệ cổ túc sẽ
đuọc ĐHĐCĐ quyết định dụa trên co sỏ đề xuất của HĐQT vói căn cú là kết
quà hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phuong án hoạt động kinh
doanh của các năm tói; Tỷ lệ cổ túc cho các năm sắp tói dụ kiến duy trì trong
khoảng 9%/ năm.
3. Tình hình đầu tu, tình hình thục hiện các du án
Công ty đã thục hiện công tác đầu tu xây dụng theo đúng kế hoạch đã
đuọc ĐHĐCĐ phê duyệt và quy chế quán lý đầu tu và xây dụng của Tập đoàn
Công nghiệp Than - Khoáng sân Việt Nam ban hành.
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%.
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,
cùa Tập đoàn TKV. Các dụ án đầu tu đều đuọc cấp có thẩm quyền phê duyệt,
đuọc triển khai thục hiện theo luật định.
Các dụ án đầu tu của Công ty đảm bào đúng mục đích, các thiết bị đầu tu
đua vào sủ dụng đã phát huy đuọc hiệu quả; góp phần nâng cao năng suất, chất
luọng sản phẩm; 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.
4. Tình hình tài chính

Do'72 V2 /272^.' dồ72g
Chì tiêu

Năm 2018

Năm 2019

614.872.332.243

496.225.211.028

1.484.811.904.998

1.500.800.243.862

9.590.415.278

31.079.459.904

307.694.290

-16.859.999.257

Lọi nhuận truóc thuế

9.898.109.568

14.219.460.647

Lọi nhuận sau thuế

7.902.471.820

7.012.269.647

Tổng giá trị tài sản

Doanh thu thuần
Lọi nhuận tù hoạt động kinh doanh
Lọi nhuận khác

/7) C ác cd/

/2622

% Tăng,
giâm

/à / CA/72A c /222 yeM

Các chì tiêu

Năm 2018

Năm 2019

77,8

71,3

56,8

49,5

+ Hệ số Nọ/Tổng tài sân

0,9

0,88

+ Hệ số N ọ/vốn chú sỏ hũu

9,43

7,46

Ghi chú

1. Chi tiêu về khả năng thanh toán
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:
(715 ngắn /2<372/To77g 72Ọ*ngắn /2(272/
+ Hệ số thanh toán nhanh:
7(715 77g2272 /2(772 - 77777/7bT2g 72Ọ*72g<372 /2(777/
2. Chi tiêu về co cấu vốn

3. Chỉ tiêu về năng lục hoạt động
+ Vòng quay hàng tồn kho:
- Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản
4.

7,01
2,41

13,4
3,02

C/22 /2627 về /72<2 72<272g.5272/2 /ù/

+ Hệ số Lọi nhuận sau thuế/Doanh thu
thuần

0,53

0,46

+ Hệ so Lọi nhuận sau thuế/vốn chủ sỏ
hũu

13,4

11,9

1,3

1,4

0,64

2,07

+ Hệ số Lọi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
+ Hệ số Lọi nhuận tù hoạt động kinh
doanh/Doanh thu thuần

5. Co câu cô đông, thay đôi vôn đâu tu của chú sỏ hũu
a. Cổ phần:
- Tổng số CP đang luu hành: 4.697.351 cổ phần vói mệnh giá là 10.000
VNĐ/cổ phần
- Loại co phần: Các cổ phần của Công ty đều là cổ phần phổ thông, tu do
chuyển nhuọng
b. Co cấu cổ đông:

TT

ĐỊa chi

Tên cổ đông

1

Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sân Việt Nam

2

Công đoàn Công ty c ổ phần Chế
tạo máy

3

Công ty TNHH Đầu tu xây dụng
và Xuất nhập khẩu Hài Đăng

4

Ngân hàng TMCP Đại chúng
Việt Nam

5

Công ty CP Chúng khoán FPT

5

CÓ đông là cá nhân

rgi X

226, Đuòng Lê Duán,
quận Đống Đa, thành phố
H àNội.
486 Đuòng Trần Phú,
thành phố c ấm Phả, tỉnh
Quảng Ninh.
Tầng
5,
tòa
nhà
Eurowindow
Multicomplex - số 27
Trần Duy Hung - phuòng
Trung Hòa - quận c ầ u
G iá y -T P H àN ọi
s é 22 Đuòng Ngô
Quyền, quậnHoàn Kiếm,
thành phố Hà Nội.
So 52, Đuòng Lạc Long
Quân, phuòng Buỏi, quận
Tây Ho, Hà Nội

X

Tông SÔ

Số CP sủ

Tý lệ

hũu

(% )

1.925.100

40,98

70.466

1,5

358.000

7,62

72.271

1,53

30

0,00063

2.284.499

48,63

4.697.351

100

- Danh sách cổ đông lón:

TT

Tên cổ đông 1ÓT1

1

Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sân Việt Nam

2

Công ty TNHH Đầu tu xây dụng
và Xuất nhập khẩu Hài Đăng

ĐỊa chì
226, Đuòng Lê Duẩn,
quận Đống Đa, thành phố
H àN ội.
Tầng 5, tòa nhà
Eurowindow
Multicomplex - số 27
Trần Duy Hung - phuòng
Trung Hòa - quận c ầ u
Giấy - TP Hà Nội

só CP sá

Tỷ lệ

hũu

(% )

1.925.100

40,98

358.000

7,62

c) Tình hình thay đôi vôn đâu tu của chú sỏ hũu: Không
d) Giao dịch co phiếu quỹ: Không
e) Các chúng khoán khác: Trong năm 2019 Công ty không phát hành
chúng khoán .
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi truòng và xã hội của Công ty
d. 7.
/ý HgMồH
vạt
a) Tổng giá trị nguyên vật liệu đuọc sủ dụng để sàn xuất và đóng gói các
sân phâm và dịch vụ chính của Công ty trong năm 2019: 1.198.824 triệu đồng
b) Ti lệ nguyên vật liệu đuọc tái chế đuọc sủ dụng để sàn xuất sản phẩm
và dịch vụ chính của Công ty: 7.006/1.198.824 triệu đồng, đạt 0,6%.
6.2. Tiêu thụ năng luọng (tình hình tiêu thụ điện năng)
a) Năng luọng tiêu thụ trục tiếp và gián tiếp:
- Sàn luọng điện tiêu thụ toàn Công ty 2019: 11.296.430 kWh
- Sản luọng điện tiêu thụ cho sân xuất: 11.106.118 kWh
- Sản luọng điện tiêu thụ cho sinh hoạt: 190.312 kWh

b) Năng luọng tiết kiệm thông qua các sáng kiến sủ dụng năng luọng
hiệu quà:
- Thay hệ thống đèn chiếu sáng tù bóng đèn sọi đốt và bóng halogien cao
áp (250 w và 500 W) bằng đèn LED 150W: 210 kWh/năm;
- Sủ dụng phụ tải công suất lón vào giò thấp điểm: 100 kWh;
- Áp dụng đua các công nghệ tiên tiến vào điều khiển các thiết bị, động
co có công suất lón nhu: Biến tần, packer, khỏi động mềm,... và thay thế dần
thiết bị úng dụng công nghệ tiên tiến đối vói các thiết bị có công nghệ cũ, kỹ
thuật lạc hậu: 360 kWh/năm;
- Tổng năng luọng tiết kiệm năm 2019: 670 kWh/năm.
6.3. Tình hình tiêu thụ nuóc năm 2019
a) Nguồn cung cấp nuóc và luọng nuóc sủ dụng
- Nuóc mua: 116.462 m^
- Nuóc tuần hoàn: 430.559 m^
b) Tỷ lệ phần trăm và tổng luọng nuóc tái chế và tái sủ dụng .
- Tong luọng nuóc sủ dụng: 547.021 m^
- Tỷ lệ % nuóc tái chế sủ dụng: 78,7%
6.4. Tuân thú pháp luật bảo vệ môi truòng
- Công tác bảo vệ môi truòng trên mặt bằng sản xuất và tại các địa điểm
thi công của Công ty đuọc thục hiện một cách nghiêm túc theo quy định của
Pháp luật, đảm báo không gây ảnh huỏng đến cuộc sống của nguòi dân trên địa
bàn. Cụ thể gồm:
+ Đe án bảo vệ môi truòng của Công ty đuọc sỏ Tài nguyên và Môi
truòng tình Quàng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 32/QĐ-TNMT ngày
22/01/2009;
+ Giấy phép xà thải số 404/GP-TNMT ngày 16/9/2016 do sỏ Tài nguyên
và Môi truòng tỉnh Quàng Ninh cấp;
+ Giấy xác nhận việc hoàn thành các công trình BVMT số 2347/MTTNMT ngày 20/10/2011 của sỏ Tài nguyên và Môi truòng tinh Quảng Ninh
xác nhận việc Công ty đã hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi
truòng trong đề án Bảo vệ môi truòng của Công ty và giấy xác nhận bổ sung
các công trình bảo vệ môi truòng số 1445/GXN-TNMT ngày 22/5/2014;
+ Sô đăng ký chủ nguôn thải chât thải nguy hại có mã sô quàn lý chât thài
nguy hại số 22.000.091.T đuọc sỏ Tài nguyên và Môi truòng tỉnh Quảng Ninh
cấp;
+ Định kỳ Công ty thuê các đon vị có chúc năng tổ chúc thục hiện quan
trắc môi truòng tong thể theo Đe án Bảo vệ môi truòng và giấy phép xả thải của
Công ty đã đuọc phê duyệt.
- Nhò tuân thú các quy định về môi truòng nên trong quá trình sân xuất
kinh doanh của Công ty không vi phạm và không bị xủ phạt về vi phạm môi
truòng.
6.5. Chính sách hên quan đến nguôi lao động
a) Sô luọng lao động bình quân trong năm 2019: 860 nguòi, múc luông
thu nhập bình quân đạt 9.556.000 đồng/nguòi/tháng.

b) Chính sách lao động nhằm đàm bào súc khóe, an toàn và phúc lọi cùa
ngu'ài lao động:
Công ty đã chú động nam bắt kịp thòi các chủ truong chính sách của
Đảng và Nhà nuóc, của Tập đoàn để xây dọng, sủa đoi bổ sung hoàn thiện các
Quy che, quy định phù họp vói quy định hiện hành.
Thục hiện quy chế dân chú co sỏ, xây dụng tinh thần đoàn kết, tuông trọ,
giúp đõ lẫn nhau, phan đau 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.
Đàm bảo các che độ cho nguòi lao động: khám chũa bệnh định kỳ, ốm
đau, thai sàn, điều duõng, bồi duõng dộc hại, bồi duõng ca 3 cho các đối tuọng
theo đúng quy định của BHXH và quy định của Công ty; đàm bảo chất luọng,
định luọng bũa ăn công nghiệp cho nguòi lao động.
To chúc các hoạt động the thao, văn nghệ quần chúng nội bộ Công ty và
tham gia vói Tập đoàn, địa phuong. Tổ chúc cho CB, CN, NLĐ tham quan học
tập kinh nghiệm đế nâng cao đòi sống văn hóa tinh thần cho nguòi lao động.
c) Hoạt động đào tạo nguòi lao động:
Đe phát triển nguồn nhân lục Công ty cổ phần Chế tạo máy VINACOMIN đã tập trung vào việc xây dụng kế hoạch đào tạo vói nhũng nội
dung chính nhu sau:
- Thục hiện ke hoạch hóa nguồn nhân lục bằng quá trình đánh giá, xác
định nhu cầu về nguồn nhân lục để đáp úng mục tiêu thục hiện các nhiệm vụ
SXKD của Công ty hàng năm tù đó xây dụng các kế hoạch đào tạo, phát triển
nguồn nhân lục cho Công ty.
- Thục hiện ke hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lục ngắn hạn: hàng
năm căn cú kế hoạch SXKD đuọc Đại hội đồng cổ đông thông qua, kế hoạch
phôi họp kinh doanh vói Tập doàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty xây
dụng mục tiêu kế hoạch thục hiện của một năm hay một chu kỳ sản xuất để tổ
chúc tụ đào tạo hoạc phoi họp cùng các co sỏ đào tạo để thục hiện các công tác
đào tạo, tuyển dụng nhân lục.
- Thục hiện ke hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lục dài hạn: Trên co
sỏ chiến luọc phát triển của Công ty, của Tập đoàn TKV, xu huóng phát triển
chung của nền kinh tế, Công ty xây dụng mục tiêu kế hoạch đào tạo của tùng
giai đoạn trong chiến luọc hoặc một chu kỳ sản xuất nhằm đáp úng cho chiến
luọc thục hiện nhiệm vụ SXKD, phát triển Công ty trong các giai đoạn vói số
lao động cần có trong tuông lai để Công ty có nguồn nhân lục dụ phòng phù
họp vói chiến luọc phát triển kinh doanh cùa Công ty
- Phoi họp cùng các truòng Cao đẳng: Cao đẳng nghề Công thuong Thái
nguyên, Cao đẳng nghề Công nghiệp cẩm phả, Cao đẳng nghề Than - Khoáng
sản thục hiện tuyển dụng đào tào mói, đào tạo lại bo sung, chuyển đồi nghề cho
lao động, mỏ các lóp và thục hiện chuông trình đào tạo bồi duõng đánh giá kỹ
năng nghề cho công nhân.
- Phối họp cùng Truông Quản trị kinh doanh - VINACOMIN thục hiện
các chuông trình dào tạo, bồi duõng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán
bộ, nhân viên.

- số giò đào tạo trung bình năm:
TT
1
2

Nội dunghọc
Bôi duõng nâng cao trình độ
cán bộ, chuyên môn nghiệp
vụ
Bồi duõng nâng cao trình độ
công nhân kỹ thuật
Cộng (1+2)

Sốg&
học(h)

Kình phí
(Tr.Đồng)

2.544

317,86

2.191

377,07

4.735

694,93

Noi đàotạo

Ghi chú

Truông Đại học,
Cao đẳng, Quản trị
kinh doanh.
Tại Công ty và các
co sỏ đào tạo

6.6. Báo cáo liên quan đên trách nhiệm đôi vói cộng đông địa phuong
Bên cạnh phát triển sản xuất kinh doanh, xây dụng doanh nghiệp, Công
ty còn thục hiện tốt công tác xã hội, các hoạt động đền on đáp nghĩa, nhân đạo
tù thiện. Trong năm 2019, Công ty tham gia nhiều hoạt động xã hội nhu: Hoạt
động đền on đáp nghĩa, uống nuóc nhó nguồn, thuòng xuyên ủng hộ các quỹ,
các tô chúc nhân đạo tù thiện, thăm hỏi tặng qùa cho các gia đình CB, CN,
nguôi lao động có hoàn cảnh khó khăn...
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐÓC

1. Đánh giá kết quâ hoạt động săn xuất kinh doanh:
Trong năm 2019, thục hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thuòng niên
và các Nghị quyêt của HĐQT cùng vói sụ phôi họp lãnh đạo sâu sát của Ban
chấp hành Đàng uỷ, sụ phối họp của các doàn thể Công đoàn, Thanh niên, Cụu
chiến binh, vói truyền thống đoàn kết, kỷ luật, lao động sáng tạo vuọt qua khó
khăn của CB, CN, nguôi lao động Công ty, sụ quan tâm úng hộ của các cổ
đông, bộ máy điều hành Công ty đã thục hiện quyết liệt các giải pháp linh hoạt
đe khắc phục khó khăn, tập trung điều hành thục hiện các phuong án tìm kiếm
việc làm kêt họp vói tăng cuòng các mạt quản lý, đặc biệt là triển khai kịp thòi
hàng loạt các biện pháp tiết kiệm chi phí, rà soát, hiệu chình ban hành các Quy
chế, quy định phù họp vói các quy định hiện hành của Nhà nuóc, cấp trên. Tuy
nhiên trong năm 2019 sụ cạnh tranh về việc làm giũa các đon vị Co khí trong
ngành và ngoài ngành ngày càng gay gắt và quyết liệt, trong lúc đó khâ năng
cạnh tranh của Công ty chua cao.
Thục hiện chủ truong chung của Hội đồng quản trị, BGĐ điều hành đã
phát huy thế mạnh, tìm các giải pháp để khắc phục khó khăn nhằm giũ vũng sân
xuât, ôn định đòi sống nguòi lao động. 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 đã thục hiện đạt doanh thu kỷ lục 1.501 tỷ đồng, vuọt
17% theo KH, các chi tiêu khác đều đạt và vuọt kế hoạch. Kết quả thục hiện cá
năm đạt tốt, đồng đều các chi tiêu, đã ổn định việc làm cho nguòi lao động, thu
nhập bình quân thục tế đạt trên 9,5 triệu đồng/nguòi/tháng. Công ty cũng triển
khai toàn diện các mặt sán xuất, công tác, không ngùng cải thiện điều kiện làm
việc và thu nhập cho nguòi lao động.
- Nhũng tiến bộ công ty đã đạt đuọc:
+ Triển khai và úng dụng văn phòng điện tủ, quản lý vật tu; phần mềm kế
toán.
+ Sắp xếp tinh giám và hoạt động ổn định bộ máy quản lý sản xuất: 07
phòng, 08 Phân xuỏng, 01 Chi nhánh.

+ Xây dụng quy chế, quy định về iuọng hóa đuạc công tác quàn lý cán
bộ.
+ Chú trọng quan tâm công tác quản trị sản xuất, quàn trị chi phí, kiểm
soát chặt chẽ quy trình sản xuất bằng cách áp dụng các phần mềm quản lý; xây
dụng kế hoạch sàn xuát một cách khoa học linh hoạt; nâng cao chất luọng công
tác định múc kinh tế kỹ thuật; tiết giảm các chi phí hành chính, chi phí khác...
+ Luân chuyển vốn họp lý để tiết giảm chi phí tài chính; Quy hoạch và
đào tạo cán bộ, công nhân phù họp vói tùng vị trí công việc; Phát huy sáng kiên
cài tiến kỹ thuật họp lý hóa sàn xuất để tăng hiệu quả trong sản xuât, tăng
cuòng quảng bá hình ảnh của Công ty cổ phần Chê tạo máy —VINACOMIN.
2. Tình hình tài chính
a. Tình hình tài sản
V?' /Í7?A.' L/VĐ
Chi tiêu

TT

TÔNG TÀI SÁN
1 Tài sản ngắn hạn
Tiền và các khoản tuông đuong tiền
1
2

3
4
5
n
1
2

3
4
5
6

Các khoản đầu tu tài chính ngán hạn
Các khoản phải thu
Hàng tồn kho
Tài sân ngán hạn khác
Tài sản dài hạn

Các khoản phâi thu dài hạn
Tài sản cố định
Bất động sân đầu tu
Tài sân dỏ dang dài hạn
Các khoản đầu tu tài chính dài hạn
Tài sản dài hạn khác

TÔNG CỘNG NGUÓN VÓN
1 N ọ phải trả
Nọ ngán hạn
1

Thòi điểm
31/12/2019
496.225.211.028
294.947.021.784

Thòi điểm
31/12/2018
614.872.332.243
415.499.647.321

2.876.134.347

2.408.347.150

193.745.980.829

294.739.759.110

90.331.667.434

112.141.623.233

7.993.239.174

6.209.917.828

201.278.189.244

199.372.684.922

188.685.507.942

189.801.328.133

12.592.681.302

9.571.356.789

496.225.211.028
437.589.487.343

614.872.332.243
555.971.406.385

413.660.307.016

2

Nọ dài hạn

23.929.180.327

533.732.801.231
22.238.605.154

n

Vốn chủ sỏ hũu

58.635.723.685

58.900.925.858

1

46.973.510.000

46.973.510.000

2.288.730.519

2.288.730.519

3

Vốn đầu tu của chú sỏ hũu
Quỹ đầu tu phát triển
Chênh lệch đánh giá lại tài sân

4

Nguồn kinh phí và các quỹ khác

2

625.000.000

8.748.483.166
9.638.685.339
Lọi nhuận sau thuế chua phân phoi
Lọi ích của co đông không kiểm
6
soát
b. Tình hình nọ phải trá
Thục hiện chủ truong của HĐQT Công ty và để duy trì uy tín trên thị
truòng, Công ty luôn tuân thủ và thục hiện đúng các quy định của pháp luật.

5

Riêng vói nghĩa vụ tài chính, hiện tại Công ty không có các khoản nọ, khoán
thuế và các khoản phải nộp nhà nuóc nào quá hạn phải trà.
Bảng kê chi tiết các khoản phải trà
C h i tiê u
1 - N ạ ngắn hạn

1. Phái trá nguôi bán ngán hạn
2. Nguài mua trà tiền truác ngan hạn
3. Thuế và các khoản nộp Nhà nuóc
4. Phải trà nguòi lao động
5. Chi phí phâí trà ngăn hạn
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ ké hoạch hạp đồng xây dụng
8. Doanh thu chua thục hiện ngắn hạn
9. Phải trà ngán hạn khác
10. Vay và nạ thuê tài chính ngán hạn
11. Dụ phòng phải trả ngan hạn
12. Quỹ khen thuỏng, phúc lpi
13. Quỹ bình ôn gìá
11 - N ụ d à i h ạn

1. Phái trả nguôi bán dài hạn
2. Nguôi mua trả tiền truóc dài hạn
3. Chi phí phái trà dài hạn
4. Phái trá nội bộ về von kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chua thục hiện dài hạn
7. Phải trá dài hạn khác
8. Vay và nọ thuê tài chính dài hạn
9. Trái phiếu chuyển đoi
10. Cổ phiếu uu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trá
12. Dụ phòng phải trà dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

T h ò i đ iể m
3 1 /1 2 /2 0 1 7
4 1 3 .6 6 0 .3 0 7 .0 1 6

T h ò i đ iể m 3 1 /1 2 /2 0 1 8
5 3 3 .7 3 2 .8 0 1 .2 3 1

187.526.461.310
8.148.988.994
2.374.197.718
24.118.318.749
220.629.460

310.716.183.862
6.757.910.542
690.061.949
23.861.499.176
4.800.000
1.292.500

1.009.938.779
174.405.549.451
15.343.188.099
513.034.456

1.790.539.307
176.229.690.934
12.752.159.325
928.663.636

2 3 .9 2 9 .1 8 0 .3 2 7

2 2 .2 3 8 .6 0 5 .1 5 4

20.320.338.652

18.065.258.000

2.808.841.675
800.000.000

3.373.347.154
800.000.000

3. Nhũng cảí tiến về co cấu tổ chúc, chính sách quản !ý
Triển khai và úng dụng văn phòng điện tủ, quàn lý vật tu; phần mềm kế
toán, phần mềm quản lý nhân sụ...
Sắp xếp tinh giảm bộ máy quàn lý sản xuất theo chuông trình tái co cấu
Công ty giai đoạn 2018-2025 có tầm nhìn đến 2035, trong năm 2019 đã sắp xếp
các bộ phận phục vụ sàn xuất khoa học, phù họp vói điều kiện thục tế sàn xuất
tại 02 Phân xuỏng trong Công ty.
Sắp xếp lại mặt bằng công nghệ của các đon vị sản xuất trục tiếp đàm bảo
tính khoa học, họp lý của chu trình sản xuất theo thục tế và chiến luọc của Công
ty.
Chú trọng quan tâm công tác quản trị sản xuất, quản trị chi phí, kiểm soát
chật chẽ quy trình sản xuât bằng cách áp dụng các phần mềm quàn lý; xây dụng
kê hoạch sàn xuât một cách khoa học linh hoạt; nâng cao chât luong công tác
định múc kinh tê kỹ thuật; tiêt giảm các chi phí hành chính, chi phí khác.
Luân chuyên vôn họp lý để tiết giảm chi phí tài chính; Quy hoạch và đào
tạo cán bọ, công nhân phù họp vói tùng vị trí công việc; Phát huy sáng kiến cải

tiến kỹ thuật họp lý hóa sàn xuất để tăng hiệu quà trong sàn xuất, tăng cuòng
quàng bá hình ành của Công ty cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN.
4. Kế hoạch phát triển trong tmrng lai:
Phát huy nội lục, on định và giũ vũng các sán phẩm truyền thống; Tiếp
tục phát trien co khí che tạo, hiện đại hóa co khí sủa chũa, đoi m ói công nghệ

dần tiến tói công nghệ 4.0, đoi mói chất luọng lao động để tăng năng suất lao
động. Chuyển huóng mạnh sang phục vụ co khí hóa khai thác than hầm lò, đẩy
mạnh họp tác toàn diện, liên doanh liên kết vói các đon vị trong và ngoài ngành,
trong nuóc và quốc tế để sàn xuất các sản phẩm co khí chú lục phục vụ ngành
Than, Điện, Xi măng góp phần hội nhập kinh tế quốc tế của VMC.
5. Giải trình của Ban Giám đốc đối vói ý kiến của kiểm toán: Không
IV. ĐÁNH GIÁ CŨA HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ VÈ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
7 . Đ d /i/? g / ú CMH N ọ /

/77 r e c á c M iạ / A o ạ /

C o /? g (y

Trong năm 2019, Hội đông quản trị Công ty đã nhận thúc đúng đắn các
thuận lọi và khó khăn trong kinh doanh, đua ra nhũng quyết sách đúng theo
tùng thòi diểm, tình hình cụ thể, tận dụng tối đa lọi thế trong thục hiên Hop
đồng phoi họp kinh doanh trong nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng
sản Việt Nam. Chủ động áp dụng kịp thòi các biện pháp tìm kiếm, tạo việc làm,
áp dụng đông bộ các giải pháp vê quản lý. Hội đông quàn trị Công ty đã phân
công công việc cụ thê ỏ tùng nội dung, lĩnh vục công tác cho các thành viên,
phôi họp giũa các lĩnh vục chạt chẽ, chỉ đạo sâu sát của các thành viên vói ban
Giám đốc Công ty.
* Te ^e? (?M(3 3(37? XMO? Á377/? &)(37?/?.* Ket quả sản xuất kinh doanh đạt vuọt

So

TT

C h ì tiêu

ĐV
tính

KH2019

TH năm
2019

TH năm
2018

KH
2019

(%)
1

Doanh thu
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104

9 4 .1 9 1

125

104
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Tình hình quản lý và sủ dụng vốn: Công ty đã bảo toàn đuọc vốn của các
co đông, tiếp tục đầu tu mỏ rộng sản xuất. Trong năm 2019, tình hình tài chính
gặp nhiều khó khăn song công ty vẫn bảo đảm duọc 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, BHỶT, BHTN, KPCĐ...Thục hiện đầy đủ các chế
độ vói nguòi lao động theo đúng quy định.
Các mạt hoạt động của Công ty nhu: Điều hành sàn xuất, Quản lý ky
thuật, Chất luọng sản phẩm, Vật tu, An toàn bảo hộ lao động, Đầu tu xây dụng

cũng nhu các mặt quàn lý Tài chính, Lao động tiền luông, Quản trị chi phí sàn
xuất, v.v, nhìn chung đã đạt đuọc yêu cầu đề ra.
* he cong ?<3C 7o c/nrc cá/7 &ộ;

- về công tác tổ chúc, cán bộ:

+ Đã có nhiều nghị quyết chuyên đe về công tác to chúc cán bộ: xây
dụng, phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ kế cận, hàng năm đều có rà soát,
bo sung.
+ Ban hành các Quy chế quản lý làm co sỏ cho việc điều hành Công ty và
các quy chế thuòng xuyên đuọc rà soát hoàn thiện, trong năm đã bổ sung chinh
sủa Quy chế quản lý cán bộ và Quy định kiểm tra, dánh giá năng lục cán bộ.
- v ề công tác phát triển nguồn nhân lục: Tù mục tiêu phát triển sản 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 nghề thú 2, nghề 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 nguòi lao động. Đào tạo cập
nhật kiến thúc về đấu thầu, quản lý ĐTXD, nâng cao kiến thúc chuyên môn cho
cán bộ quản lý.
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.
Tong 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 nội dung yêu
câu quy định trong Luật Xây dụng; Huóng dẫn thục hiện của các cấp, các
ngành, của Tập đoàn. Các dụ án đầu tu đều đuọc cấp có thẩm quyền phê duyệt,
đuọc triên khai thục hiẹn theo luật định. Nhìn chung các dụ án đầu tu của Công
ty đám bảo đúng mục đích, đuọc đua vào sủ dụng khai thác, đáp úng nhu cầu
mỏ rộng phát triển sản xuất của Công ty, đáp úng nhu cầu thị truòng trong và
ngoài ngành.
* Te

7?Ộ7?g CM(2 7/ọ/

Hội đồng quản trị đã duy trì các cuộc họp thuòng kỳ năm 2019, đã tiến
hành 10 cuộc họp, các thành viên tham gia họp đầy đủ. Trong năm 2019 các
thành viên HĐQT đều hoàn thành chúc trách nhiệm vụ đuọc giao, làm việc chú
động, mẫn cán, phát huy hết năng lục của mình, thục hiện đầy đù các quyền và
nhiệm vụ đuọc giao một cách trung thục, cẩn trọng, luôn đảm bảo lọi ích tối đa
của các co đông và của Công ty. Các quyết sách lón, chú truoTig lón, các quyết
định của HĐQT ban hành đều tuân thủ theo nguyên tắc tập thể, đồng thuận và
tham gia dụ họp đầy đủ của các thành viên HĐQT. Trong năm 2019 Hội đồng
quản trị đã ban hành 11 nghị quyết (tù số 123 đến 132), nội dung các nghị quyết
đã bám sát tình hình thục tế SXKD của Công ty tại tùng thòi điểm.
z
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Trong năm 2019 Hội đồng quản trị thục hiện thuòng xuyên nhiệm vụ
giám sát cán bọ 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.
Thuòng xuyên kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh và chấn chình kịp thòi

nhũng thiếu sót, Vi phạm...Kết quà các cán bộ quàn lý đều hoàn thành tốt nhiệm
vụ đuọc giao
* Xe? <?M(3 g/d/M ^<2^ &?/' vó/ G/Ú/M <7ốc

Thục hiện theo đúng các quy định của Điều lệ và cụ the hóa bằng các
N ghị quyết của H Đ Q T, G iám đoc công ty đã nghiêm túc trien khai thục hiện

chủ động và khan truong; đánh giá đúng các khó khăn trong kinh doanh; đề ra
nhiều biện pháp, quyết định quản lý kịp thòi, có hiệu quà trong điều hành sản
xuất; xác định đúng và tập trung chi đạo quyết liệt các mục tiêu chiến luọc: sản
xuất thép cán, sàn xuất vì chống lò, sàn xuất cột chống thúy lục, giàn chống, giá
chống thủy lục, các thiết bị cho dụ án cán thép Tập đoàn Hòa Phát, dụ án Nhà
máy sang tuyển Khe Chàm; đẩy mạnh co khí che tạo; tùng buóc đào tạo đội ngũ
làm Tổng thầu trong đấu thầu các Dụ án nhằm tạo ra các cân đối lón và ốn định
trong thục hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty. Chấp hành đúng các quy
định của Pháp luật, chấp hành nghiêm túc các quy định về báo cáo, chi đạo điều
hành đảm bào an toàn vốn tài sản - an toàn lao động. Công ty đã thục hiện vuọt
múc, toàn diện các chi tiêu sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông
thuòng niên năm 2019 quyết nghị.
*
g/d/M Mí <7o/ vó/ c<2/7 óộ
/ý
Các cán bộ quàn lý đuọc HĐQT bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc và
do Giám đốc công ty phân công giao nhiệm vụ giúp việc cho Giám đốc đã chấp
hành nghiêm túc các nhiệm vụ do Giám đốc giao. Kịp thòi ra các mệnh lệnh,
quyết định các van đề về quản lý, chỉ đạo điều hành các phòng ban, phân xuỏng
thục hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo đạt yêu cầu đề ra,
không có bieu hiện thoái thác nhiệm vụ, đã tham muu đề xuất triển khai nhiệm
vụ của Giám đốc giao đạt hiệu quả tốt. Trong năm qua các cán bộ quản lý cấp
phân xuòng, phòng ban đã đuọc HĐQT Công ty đánh giá là hoàn thành nhiệm
vụ đuọc giao, đều đã đuọc bổ nhiệm lại khi hết nhiệm kỳ.
Các Ac //uụcA
CMH77Ộ/
Trên co sỏ dụ thảo kế hoạch SXKD năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông
thuòng niên năm 2020 thông qua, Hội đồng quản trị Công ty đã hop bàn thống
nhât phuong huóng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2020 nhu sau:
3.7. M//C ?/CM.*
- Mục tiêu tổng quát: AN TOÀN - ĐÔI MÒI - PHÁT TRIÉN
- Mục tiêu điều hành: Tạo việc làm ổn định để đảm bảo hoàn thành các
chì tiêu kế hoạch chú yếu; không ngùng nâng cao chất luọng sản phẩm, dịch vụ;
tiêp tục hoàn thiện hoàn thiện tô chúc, co chê quàn lý, tinh gọn bộ máy đê tăng
năng suất, chất luọng, giảm chi phí, nâng cao súc cạnh tranh của sản phẩm; đảm
bào tăng truỏng họp lý, hiệu quà, bền vũng; cải thiện tiền luông, 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 giòi, công nhân lành nghề.
3.2. Cúc cAí 7/CMcA/iycM.'
- Doanh thu: 1.389 tỷ đồng, trong đó doanh thu co khí: 1.360,7 tỷ đồng;
- Giá trị sản xuất: 466 tỷ đồng;
- Tổng chi phí sản xuất: 1.378,7 tỷ đồng;
- Lọi nhuận: 10,3 tỷ đồng;

- Lao động bình quân theo định múc: 870 nguòi;
- Tiền luông bình quân: 8,307 triệu đồng/nguòi/tháng;
-Cổ túc: 10%;
- Giá trị các dụ án đầu tu: 26,723 tỷ đồng.
3.3. Các gỏi/
c/*M
/Tạcc
Ac AcạcA
2^2^
3.3.7. /V/!ÓW g/ả /
/ạc, w à trọng tá/M /à
/)ộ <^MảM/ý c/zả cAot

ve hep tMc <7o/ w<ý/ eo* eaM tó e/zó-c vá ngMOM
cao c/?af /M-Ọ7?g /ao ^ỌMg co^g MgAộ và <7ộ/ MgM CÓM

- Công tác tuyển dụng: Có các chính sách, biện pháp thu hút, tuyển dụng
đủ số luọng, đàm bào 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 chế quàn lý cán bộ đuọc ban hành theo Quyết định so 2816/QĐVMC ngày 08/10/2019 của Hội đồng quàn 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 dộng linh hoạt trong công tác đào tạo,
kèm cạp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên và tay
nghề cho CBCN; kèm cặp nghề 2 đối vói nhũng ngành nghề khó tuyển dụng và
đàm bảo cân đối giũa các ngành nghề để bố trí công việc.
- Công tác bo trí, sủ dụng lao động: Chủ động nghiên cúu, cải tiến quy
trình sản xuất, to chúc sản xuất và điều phối nhân lục họp lý, làm tốt công tác
chuan 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 đoi tuọng vi phạm hoặc không đảm bảo chất luọng công tác, đồng thòi
khuyến khích, động viên, có chính sách phù họp đối vói nguòi 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.
3.3.2.

g/ả / jp/zóp ve Ạỹ
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- Đẩy mạnh Co giói hóa - Tụ động hóa - Tin học hóa, tùng buóc đầu 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 cả các hoạt động sx, kinh doanh.
- Công tác công nghệ sàn xuất: Ban hành đầy đủ QTCN, Biện pháp thi
công, chuân bị đô gá, dao cụ,.. .đáp úng sản xuất; Bám sát, làm chủ công tác sủa
chũa thiêt bị mó, nhất là quá trình lập Biên bàn giám định kỹ 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 triên các sàn phâm mói trên nên các sản phẩm truyền thống của Công ty
(máy đào lò, máy xúc lật hông,...); Nghiên cúu sản xuất các sản phẩm mói, đặc
biệt trong lĩnh vục khai thác hầm lò;

- Đối vói hệ thống cán thép: Tiếp tục thục hiện hệ thống các biện pháp
tong họp nâng cao hiệu quá sản xuất dây chuyền cán thép nham ổn định sản
xuất và khai thác tối đa năng lục dây chuyền cán thép đáp úng nhu cầu về số
luọng, chúng loại thép chong lò của 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 sàn phẩm đúc" đã đuọc ban hành.
- Công tác quán lý chất luọng: Kiểm soát chật chẽ quá trình sản xuất và
chất luạng sàn phẩm xuất xuỏng. Bo sung đầy đủ các thiết bị phân tích, đo
kiểm, thủ nghiệm để kiểm soát chất luọng tù các yếu tố đầu vào và trong quá
trình công nghệ sàn xuất đến thành phẩm. Áp dụng toàn diện các nội dung của
hệ thống quản lý chất luọng ISO 9001: 2015,...vv trong quán lý chất luọng.
Tăng cuòng xây dụng và đăng ký tiêu chuẩn co sỏ, đăng ký bảo hộ độc quyền
sản pham.
- Công tác đầu tu: Thục hiện tốt kế hoạch đầu tu xây dụng, sủ dụng có
hiệu quả 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 ke hoạch sủa chũa 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
trien 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 (đặc biệt nuóc thải sau mạ, khí thải và bụi tại
PX Cán thép, PX Đúc,.. .vv).
d . d . d . A%Ó7?3
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Giũ vũng, đồng thòi nam bắt co hội để phát triển mỏ rộng sán phẩm và
thị truòng trong TKV, đồng thòi phát triển mạnh mẽ thị truòng ngoài ngành.
- Đối vói thị truòng truyền thống trong TKV:
+ Các đon vị khai thác lộ 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 biêt là đảm bảo tiến đô và
chất luọng theo quy định;
+ Các mỏ khai thác than hầm lò: Đảm báo cung cấp đầy đủ các chủng
loại thép chông lò, vì chông lò; Giũ vũng và tăng sản luọng, sô luọng, chúng
loại các sản phâm thiết bị, phụ tùng phục vụ khai thác hầm lò.
- Thị truòng khác trong và ngoài TKV:
+ 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 cả hình thúc đấu thầu
EPC, trong đó chú trọng tham gia các dụ án đầu tu các nhà máy sàng tuyển, chế

biến, vận chuyển than; liên danh liên kết chế tạo thiết bị cho các nhà máy tuyển
quặng khoáng sàn nhu Bô - xit, sắt, than, đồng, ...vv.
+ Phát triển các thị truòng ngoài TKV, đặc biệt trong các lĩnh vục sân
xuất thép, điện, xi măng, chế biến khoáng sàn,
Giũ vũng ổn định các thị
truòng hiện có, các sán pham mà truóc đây Công ty đã tùng sàn xuất, đồng thòi
tăng cuòng công tác tiep thị mỏ rộng thị truòng.
- Tăng cuòng họp tác trong nuóc, quốc tế đe phát trien sàn pham, thị
truòng
3.3.4. 7V/2Ó7Mgiả/ pAáp vầ MÔMg cao /ũạM tyaả cúc 772Ọ? ^MỎ/7 /ý ?/c? A/cw c/h p/z/, 7zá/7g cao cAa? /a'Ọ77g, g/ảw g/á ?/!à^A yả/7
<4c AAÓ77g
^gà?7g /7Ô77g cao JM*CcạnA ?ra^A ?7*C77 ?/z/ ?ra*Ò77g.

- Thục hiện tốt co chế chỉ đạo, phối họp giũa tổ chúc Đảng ủy, 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 chật, 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 cụ hũu hiệu trong các mặt quản lý;
- Thục hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cuong trong quản lý, điều hành thục hiện
nhiệm vụ.
3.3.3. A%óf77 giả i pAáp cAãw /o <407 á'o/7g vạ? c/?a?, ?ã?/3 ?Aaw íío/ MgMÒ7 /ao

<4ọ??g

- Chú động nắm bắt kịp thòi các chú truong chính sách của Đảng và Nhà
nuóc, của Tập đoàn để xây dụng, sủa đổi bổ sung hoàn thiện các Quy chế, quy
định về tiền luông, 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, phan 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,
khuyên khích nguòi lao động, thúc đây các mặt của sản xuât kinh doanh.
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY
1. Hội đồng quân tri
H p v à tê n

C h ú c vụ

TT
1

Nguyễn Văn Tú

2

Phạm Minh Tuấn

3
4
5

Bùi Xuân Hạnh
Lê Viết Sụ
Nguyễn Anh Chung

Chủ tịch HĐQT
Thành viên HĐQT,
GĐ Công ty
Thành viên
Thành viên
Thành viên

1.2. Hoạt động của Hội đông quản trị

s á cổ phần sỏ hũu có
quyền biểu quyết

Tỷ lệ

1.312

0,028

14.107
12.755

0,30
0,27

G h i ch ú

Hoạt động cúa HĐQT Công ty cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN
trong năm 2019 đã tuân thú 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 sàn xuất kinh doanh tháo gõ
các khó khăn đạc biệt trong kinh doanh và Đau tu xây dụng của Công ty mặc dù
còn gặp khó khăn về việc làm của một so bộ phận nhung đã thục hiện đuọc mục
tiêu giũ vũng sản xuất, duy trì và bảo toàn đội ngũ, ổn định đòi sống công nhân
lao động; hoàn thành ke hoạch do Đại hội đồng co đông đề ra, duy trì bâo toàn
và phát triển vốn cho các cổ đông.
Các chủ truong đầu tu mỏ rộng sản xuất, dầu tu đổi mói trang thiết bị, cải
tạo nhà xuảng, co sỏ hạ tầng phục vụ sản xuất và đòi sống đều đúng huóng,
đúng mục tiêu đã làm thay đoi bộ mạt, hình ảnh của Công ty.
77(37? c/?e, ?ồ7? fại.' Mậc dù đạt đuọc rất nhiều thành tích trong công tác
thục hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, duy trì và bào toàn đội ngũ, ổn định
đòi song công nhân lao động; hoàn thành vuọt múc các chỉ tiêu kế hoạch do Đại
hội đồng co đông đề ra, duy trì bào toàn và phát triển vốn cho các cổ đông, tuy
nhiên về công tác quàn trị Công ty còn có hạn chế về thu đòi công nọ. Các hạn
chế tồn tại này cần phải đuọc khắc phục trong thòi gian sóm nhất.
2. Ban Kiểm soát
2.1 .Thành viên và co cấu của Ban kiểm soát:
TT

H p v à tê n

C h ú c vụ

số C P s ò

h ũ u có

q u y ề n b iể u q u y ế t

T ỳ tp

G h i ch ú

Truỏng
ban
2 Chu Thị Việt Trung
ủy viên
874
0,019
3 Nguyễn Thị Thu Hiền
ủy viên
874
0,019
2.2.Hoạt động của Ban kiêm soát:
Nội dung hoạt động: Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của
Điêu lệ tô chúc và hoạt động của Công ty; xem xét đánh giá hoạt động của Hội
đông quản trị và Ban Giám đôc liên quan dên việc thục hiện kê hoạch sản xuât
kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty đã đuọc Đại hội đồng
cô đông thông qua; xem xét tính phù họp các Quyêt định của Hội đông quản trị
và Ban Giám đốc trong công tác quản lý; kiểm tra giám sát việc thục hiện Nghị
quyết Đại hội cổ đông thuòng niên; kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị,
ban Giám đôc và bộ máy điêu hành Công ty; kiêm tra tình hình thục hiện Ke
hoạch sản xuất kinh doanh.
Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát Công ty cổ phần
Chế tạo máy - VINACOMIN có 03 thành viên, trong dó Truỏng ban hoạt động
chuyên trách tù tháng 4/2016. Các thành viên hoạt động theo sụ phân công của
Truỏng ban.
Trong năm 2019, Ban kiểm soát luôn duy trì tốt hoạt động giám sát
thuòng xuyên liên tục quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Hàng tháng các thành viên Ban kiểm soát chủ động thục hiện chúc năng nhiệm
vụ do Truỏng ban phân công, cuối tháng các thành viên tập họp ý kiến báo cáo
Truỏng ban.
1

Hoàng Mạnh Hùng

Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát họp thông qua các báo cáo giám sát của
các thành viên Ban kiểm soát nhu báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng
tháng và quý, báo cáo các mạt quản lý của Công ty nhu lao động, tiền luong,
chi phí, giá thành, tồn kho..vv, báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản
trị thông qua các nghị quyết đuọc ban hành, báo cáo hoạt động của Ban điều
hành thục hiện nghị quyết của Hội đồng quàn trị.
Định kỳ sáu tháng và kết thúc năm báo cáo, Ban kiếm soát thục hiện lịch
thông báo kế hoạch kiểm tra kiểm soát tổng thể các mặt hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty, kiem tra tuân thủ, họp lệ hệ thống chúng tù chi phí hạch
toán kế toán. Tham định các báo cáo tài chính 6 tháng và cà năm, báo cáo kết
quả thục hiện kế hoạch phối họp kinh doanh và các báo cáo khác nhu đầu tu
xây dụng co bản, quản lý lao động tiền luông, quản lý máy móc thiết bị, quản lý
vật tu ..vv.
Trong năm 2019 Ban Kiểm soát tổ chúc 04 cuộc họp để triển khai công
việc của Ban vào đầu mỗi quý, cụ thể:
- Quý 1/2019: Họp triển khai công tác kiểm soát báo cáo tài chính quý
4/2018 và chuân bị cho việc lập báo cáo đánh giá kêt quả hoạt động của Hội
đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng các cán bộ quàn lý khác trình Đại hội cổ
đông thuòng niên năm 2019. Xây dụng kế hoạch kiểm soát theo chúc năng,
nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2019 để trình Hội đồng quản trị thông
qua.
- Quý 2/2019: Họp triển khai các hoạt động kiểm soát quý 1/2019 theo kế
hoạch do Ban Kiểm soát lập.Thẩm đinh báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo
tài chính họp nhất quý 1/2019 do Phòng Ke toán - Tài chính Công ty lập.
- Quý 3/2019: Họp triển khai kế hoạch kiểm soát 6 tháng đầu năm về kết
quả sản xuất kinh doanh tại Chi nhánh Công ty. Phân công nhiệm vụ các thành
viên Ban Kiêm soát đê kiêm soát các hoạt động trong quý 3/2019.Triển khai
hoạt động kiểm soát kết quả sản xuất kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm tại
Công ty, tham định số liệu báo cáo kết quà kinh doanh và báo cáo tài chính 6
tháng.
- Quý 4/2019: Họp triển khai các nội dung, chuông trình kiểm soát quý 3
do Ban kiểm soát lập. Thẩm định số liệu trên báo cáo kết quả kinh doanh và báo
cáo tài chính quý 3 và 9 tháng đầu năm 2018.
Ket quà các cuộc họp: Ban kiểm soát có báo cáo đánh giá các nội dung
kiểm soát gủi Hội đồng Quản trị Công ty.
3.
Các giao dịch, thù lao và các khoản lọi ích của Hội đồng quản tri, Ban
giám đốc và Ban kiểm soát.
3.1. Thù lao của các thành viên Hội đồng quàn trị, ban kiểm soát không
chuyên trách:
- Chú tịch HĐQT: 5.140.000 đồng/nguòi/tháng.
- Thành viên HĐQT (05 nguùi): 4.940.000 đồng/ngum/tháng
- Thành viên BKS, Thu ký Công ty (03 nguòi): 4.380.000 đồnghguòì/tháng
3.2. Giao dịch co phiếu của cổ đông nội bộ: Không

Vĩ. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019
đã đtrọc Công ty TNHH Dịch vụ Tu ván Tài chính Kế toán và Kiểm toán
(AASC) kiêm toán (Theo tài liệu đính kèm)./. 7 5 ^
-UBCKNN, SGDCKHN (b/c);
- Website: www.chetaomav.com.vn:
- HĐQT (e-copy);
- BKS, BGĐ, KTTC (e-copy);
- Luru VT, TKý Công ty.

