
CONG TY CO PHAN CONG HOA xA HQI CHJ NGHIA VIT NAM 
CO DJIN UONG BI — VINACOMIN Bôc 1p  - Ttr do  -  Hanh phüc 

Uông B1 ngày 22 tháng 3 nám 2022 

BAO CÁO 
Thirông niên nám 2021 

KInh gui: 

- Uy Ban chirng khoán Nhà nuâc; 

- Sâ Giao djch chirng khoán Ha Ni. 

I- THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 

- Ten giao djch: Cong ty C phn Ca din Uông BI — Vinacomin. 
- Gi.y chi'rng nh.n dang k) doanh nghip s& 5700 526 340 
- Vn diu lê: 24.38 1.000.000 VND 

- Vn du tu cüa chü sâ hru: 24.38 1.000.000 VND 

- Dja chi: T 13, Khu 8, phu&ng Bc Scm, Uông Bi, Quáng Ninh 
- S diên thoai: 02033 854 392 

- S fax: 02033 854 358 

- Website: codienuongbi.vn 

- Ma cô phiu : UEM 

- Qua trinh hInh thành và phát trin: 

Vic thành lap: Cong ty c ph.n ca din Uông BI - Vinacomin là mt Doanh 
nghip duçic thành 1p t1r vic chuyên dôi cô phân hóa Nhà may ca din Uông BI, 
dan vj trrc thuOc  Cong ty than Vàng Danh. Cong ty hot dng theo Giây chirng 
nhn dàng k3 kinh doanh so 22.03.000336 ngày 3 1/12/2004 do Sâ Ké hoach và Dâu 
tu tinh QuàngNinh cap. Trong qua trInh hoat dng, các thay dôi ye chüc näng kinh 
doanh, thay doi ten cong ty và diêu chinh von diêu l cüa cong ty cüng da duçic Sâ 
Ké hoach và Dâu tu tinh Quãng Ninh chuân y ti các dàng k thay dôi tir lan 1 ngày 
18/8/2005 den thay dôi lan 9 ngày 19/3/2018. Theo do so giây chimg nhn däng k 
kinh doanh duçic thay dOi bang ma so doanh nghip so 5700 526 340 trong däng k 
thay dOi lan thir 5 ngày ngày 29/4/2010. 

Can dr theo Thông báo s 1020/TB-SGDHN ngày 15/9/2015 và Thông báo 
so 779/TB-SGDHN ngày 25/7/2018 cüa Sâ giao djch chi'rng khoán Ha Ni. Co 
phiêu cüa Cong ty dâ dirçic dua vào giao dlch  trén thj tmng Upcom vâi nhüng ni 
dung sau: 

+ Ten chüng khoán: C phiu CTCP Ca din Uông BI— Vinacomin. 
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+ Loai chrng khoán: C phiu ph thông. 

+ Mnh giá: 10.000 dông. 

+ S luçing chirng khoán däng k giao djch: 2.438.100 c phiu. 

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

- Các s1r kin khác: Không có. 

2. Ngành ngh và da bàn kinh doanh 

- Ngành ngh kinh doanh: Theo giy chirng nhn däng k kinh doanh s 
5700526340 do Si kê hotch và Dâu tu Tinh Quâng Ninh cap lan thu 5 ngày 29 
tháng 4 nàm 2010, cap thay dôi lan 9 ngày 19 tháng 3 nàm 2018 thI ngành, nghê 
kinh doanh cüa Cong ty là: "Gia cong ccr khI, xii' l và trángphii kim logi; Sira chi?a 
may rnóc thiêt bj; Siia chia thiêt bj diên; San xuát thiêt bj din khác; san xuát toa 
xe den 30 tan; San xuât phuv'ng tin và thiêt bj vn tái khác; Kiêm tra và phán tIch 
k5Y thu4t;  Vn tái hang hóa bang dwàng b; Hogt d5ng kiên tniic và tu van pháp lut 
CO lien quan..." 

Dn ngày 3 1/12/2021, tng s can b nhân viên hin dang lam vic ti Cong 
ty là 197 ngutJi, trong do can bô quãn l là 25 ngu1i. Vâi di ngü can b, cong nhân 
cO kinh nghim, bàn lTnh và trInh d; vâi trên 10.000 m2 nhà xix&ng san xuât và trên 
140 thiêt bj gia cong ci khI các loi. Hang näm, Cong ty luôn hoàn thành vuçlt mirc 
kê hoach, chat luçing san phâm ngày càng duçic coi trçng và nâng cao. San phâm 
cüa Cong ty co bàn dáp üng và cung cap cho ngành khai thác mO than nhu: Xe 
goOng châ than t1 1 - 3 tan; Ghi thr&ng sat; Máng cào tâi than MC8O; Máng cào 
420/30, Máng cào 520/40; Sang than 800 tan i gii; Toa xe ch& than den 30 tan; Tàu 
din phOng no 5-8 tan; Toa xe châ nguôi dung giá chuyên; Dc bit là May xüc dá 
phOng no XD.0,32 dung trong ham là là san phãm dt giái san phâm tiêu biêu 1000 
näm Thãng Long - Ha Ni và dugc Cic sâ hu trI tu cap bang dc quyên kiêu 
dáng cong nghip... BInh quân hang näm, Cong ty San xuât Va tiêu thii 1.000 tan 
thiêt bj và 3.300 tan phii tüng các i°ai  phiic vii cho khai thác, chê biên, 4n tâi than. 

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

3. Thông tin v mô hInh quail trj, t chfrc kinh doanh và b may quail 1 

a) Mo hInh quãn trj 

- Hi dng quãn trj, ban kim soát do Dai  hi c dông bAu ra. 

- Ban Giám dc diu hành: Gm có Giám dc, các phó giám dic và K toán 
trithng do HDQT bô nhim. 

b) Co c.0 b may quán l 

Gm có: 

03 phOng chiiv nàng: 

(1)- Tt chuc hành chInh; 
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(2)- K toán-K hoach; 

(3)- K thut - Ca din 

02 phân xu&ng san xut td ch&c san xuát theo cong ngh: 

(1)- Phân xu&ng A2: Gia cong ct gçt kim loai, sra chüa Ca, 1p rap thit bj. 

(2)- Phân xu&ng A3: Gia cong kt cu, due, rèn dp kim l°ai,  s1ra chia din. 

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

4. Dnh hu'óng phát trin 

- Các miic tiêu chü yu cüa Cong ty: Tip t11c hoàn thin ca cut chirc quân 
l, nhanh chóng hoàn thành và dim vào sfr dung các dir an dâu tir nhât là các hang 
m1ic dâutix dôi imfvi cong ngh, dôi mâi thiêt bj hin dai,  nâng cao näng suât lao 
dng, chat luçmg san phâm. Day cao san hrqng san xuât, tiét kim chi phi, cái thin 
di song và diêu kin lam vic cho ngu&i lao dng; 

- Chin lucc phát trin trung và dài han:  Dim Cong ty tr& thành mt trong 
nhUng dan vj hang dâu cüa ngành co khi Vit Nam chuyên chê tao  các thiêt bj 
phOng nO, thiêt bj chuyên dung trong ham lô phiic vi cho ngành khai thác than, 
khoáng san, tham gia sâu vào chuôi giá tn trong nên kinh tê quOc dan; 

- Các mic tiêu &M vâi mOi trixông, xã hi và cong  dng cüa Cong ty: Thrc 
hin tot nghTa v11 cüa doanh nghip. 

5. Cac rui ro 

Phii thuc vào thj trir?mg ngành Than- Khoáng san Vit Nam. 

II-TINH HINH HOAT DQNG TRONG NAM cO 

1. Tmnh hInh hot dng san xut kinh doanh 
F 

- Kêt qua hoat dng san xuàt kinh doanh trong nm: Tong Doanh thu dat  166,8 
t)' dOng bang 93,8% so v&i nàm 2020, bang 115% ké hoach  nàm; Lqi nhun tnrâc thuê 
nàm dat  4.326 triu dOng; so vâi nãm 2020 dat  100%; so vOi kê hoach nam dat  139,5%; 

- Các chi tiêu du dat  và vuqt so vâi k hoach. 

2.TEichfrcvànhãnsir 

a) Danh sách Ban diu hành 

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

(1)- Giám dO'c 

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

Dan tc: Kinh - Quc tjch: Vit Nam. 

Quê quán: Dng Thanh, Kim Dng, Hirng Yen. 

Noi a: T 5, khu 2, Thanh San, Uông BI, Quãng Ninh. 

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

Bc liicing: 2/2; Müc krang: 14.324.000 d 
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T 1 s& hthi c phn có quyn biu quyt: 3,0% 

(2)- Phó Giám ddc 

Hç và ten: PhanVän S'rng - Sinh ngày 25/8/196 1 

Dan toe: Kinh - Quc tich: Viét Nam. 

Qué quán: BInh Xá, Tin Phong, An Thi, Hixng Yen. 

Noi y: Tt 23, Phü Thanh Dông, phixing Yen Thanh, Uông BI, Quãng Ninh. 

TrInh d ngh nghip: K5' six ch tto may. 

Bc lucing: 2/2; Müc luo'ng: 12.861.000 ct. 

T' 1 sâ httu c ph.n có quyn biéu quyét: 0,7% 

(3)- Phó Giám dc 

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

Dan ttc: Kinh - Quc tjch: Vit Nam. 

Quê quán: Ha Trung-Thanh Hóa. 

Nai ô: S nhà 20, t 4, khu Nam Sin, P. Nam Khê, Uông BI, Quãng Ninh. 

TrInh d ngh nghip: K5 six ch to may. 

Bc luong: 1/2; Mt'rc hong: 12.133.000 d. 

T' 1 s& hthi cô phân có quyn biu quyt: 0,72%. 

(4)- KE toán tru&ng 

HQ và ten: Phm Van Chung - Sinh ngày 08/7/1974 

Dan toe: Kinh - Quc tjch: Vit Nam. 

Qué quán: Nam Sách -Hái Duong. 

Noi a: T 15, khu 5B, phi.thng Quang Trung, TP Uông BI, Quãng Ninh. 

TrInh d ngh nghip: Cr nhân k toán. 

Bc luo'ng: 1/2; Müc luTing: 11.446.000 d. 

T 1 sâ h1u c ph.n có quyn biu quyt: 0,48% 

b) Nh&ng thay di trong ban diu hành: 

- Ngày 01/12/202 1: Phó giám dc Phan Van Sirng nghi ch d. 

- S luvng can b, nhân viên: Tng s CBCNV tai ngày 3 1/12/2021 là 197 
nguai. Các chInh sách dôi vth nguai lao ctng thirc hin theo quy djnh hin hành 
cüa Nhà nuâc. 

3. TInh hInh du tir, tInh hmnh thtrc hin các dir an 

a) Các khoãn du tu ion: Co 01 dir an du ttr dixçic thijc hin trong nam vOi 
giá tij 3,9 ti dông (bao gôm VAT) 

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

4. TInh hInh tãi chInh 
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a) TInh hInh tài chInh 

CM tiêu Nàm 2020 Näm 2021 % tang (+) 
giãm(-) 

Tong giá trj tài san 75.730.854.129 84.983.348.976 12,2 
Doanh thu thuân 177.583.546.407 165.983.067.341 -6,5 
Lçii nhun t1r hot dng kinh doanh 4.187.637.315 3.658.601.566 -12,6 
Li nhun khác 138.209.166 667.766.563 383,1 
Lçi nhuân truâc thuê 4.325.846.481 4.326.368.129 0,01 
Lori nhuân sau thuê 3.711.079.560 3.447.524.453 -7,1 
T 1 lçii nhun trã cô trc 10% Dir kiên 10% 

b) Các chi tiêu tài chInh chU yu 

Các chi tiêu Nám 2020 Nãm 2021 Ghi 
chü 

1. Chi tiêu ye khá nàng thanh toán 
+ He so thanh toán ngn htn: TSNII-I/Nç ngn han 1,32 1,24 
+ H so thanh toãn nhanh: (TSNH - Hang tn kho) 0,91 0,67 

/ Nq ngan han 
2. Chitiêuvêcocáuvôn 
+ H so NcilT6ng tài san 0,62 0,67 
+ He so Nç/Vn chü s& hthi 1,66 2,02 
3. Chi tiêu ye nàng 4c hogt d5ng 
+ VOng quay hang tin kho: 7,34 5,73 
Giá vOn hang ban /Hàng ton kho bInh quân 
+ Doanh thu thuAn!Tng tài san 2,34 1,95 
4. Ghi tiêu ye khá náng sinh lài 
+ He so Lçi nhun sau thu&Doanh thu thun 0,02 0,02 
+ H so Li thun sau thu/Vn chü si hüu 0,130 0,122 
+ H s Lçii thun sau thu/Tng tài san 0,049 0,04 1 

+ He s Lçi nhuãn tcr HD KD/Doanh thu thun 0,024 0,022 

5. Co cu c dông, thay diii vn du tir cüa chü s& hü'u 

a) C phn 

- Tng s c phiu theo trng loai (c phiu thung, c phiu uu dãi...) 

Tong sO côphiêu: 
31/12/2020 31/12/2021 
2.438. 100 2.438.100 

+ Co phiêu phô thông 2.438.100 2.438.100 
+Côphiêuzrudäi 

So luqng cô phiêu dang hru hành 2.438.100 2.438.100 
+ Co phiêu phô thông 2.438.100 2.438.100 

Trong do: C7'iuyën nhzrçing tu do: 2.438.100 2.438.100 
Hçzn ché chuyên nhu-ç.rng: 

Mnh giá cô phiêu dang h.ru hành: 10.000 \TND 

b) Ca cu c dông 
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- C dông/thành viên gop vn Nba nithc: Thông tin clii tit v c cu c 
dônglthành viên gop von Nhà nithc: 

Tp doàn Cong nghip Than - Khoáng san Vit Nam. 

Ma s doanh nghip: 5700 100 256. 

Tri s&: 226 Lê Dun; Dng Da; Ha Ni. 

SS li.rqng c phn nm giü: 862.306 chim t5' 1: 35,37% vn Diu 1. 

- C dông/thânh viên gop vn sang 1p 

- Thông tin chi ti& v cci cu c dông/thành viên sang 1p: 

TT Loi 
ci dông 

S Iuçrng 
cô phin 

T 1 
näm gill (%) 

1 Nhà nuâc: Ip doàn CN Than - Khoáng san Vit 
Nam 

862.306 35.37 

2 Co dôn$ khac (the nhãn) 1.575.794 64.63 
3 Cphieuqu5 0 0 

Tong 2.438.100 100 
- C dông/thành viên gop vn nuâc ngoài (Không có) 

c) TInh hInh thay di vn dAu tu cüa chü sâ hthi: Không có. 

d) Giao djch ct phiu qu: Không có. 

e) Các chirng khoán khác: Không có. 

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

6.1. Tác dóng len môi trwàng: 

Tng phát thai khI nhà kinh (GHG) tn1c tip và gián tip: Không 

Các sang kin và bin pháp giâm thiu phát thai khI nhà kInh: Không 

6.2. Quán l ngun nguyen v2t lieu 

a) Tng h.rçrng nguyen vt 1iu &rcic sr diing d san xut và dóng gói các san 
phâm và djch vi chinh cüa to chüc trong näm. Trong näm sCr dung 6.107 tan 4t 1iu 
(Chü yêu là sat thép và phii tüng bang kim 1oi) vâi tong giá trj là: 135,9 t) dOng. 

b) Báo cáo ti 1 ph.n tram nguyen 4t lieu duçic tái ch dixçic sü diing d san 
xuât san phârn và djch vi chInh cüa to chüc. Mt t' l rat nhO là sat thép phê 1iu 
&rgc dung dê düc các chi tiêt san phâm co khI. Tong giá trj thu hOi 251,5 triu dOng 
bang 0,18% giá trj sir dicing. 

6.3. Tiêu thy nàng hng 

a) Näng luqng tiêu thii trirc tip và gián tip: Chü yu din näng. Tng hrcmg 
din nàng sü diing trong nàm là 1.343.951 Kw; Chi phi sü dung nàng krçing trong 
näm là 2,55 t dông. 

b) NAng krcing tit kim &rçlc thông qua các sang kin sü ding näng krçing 
hiu qua. (Không co) 
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c) Các báo cáo sang kin tit kim näng lucmg (cung cp các san phâm và 
djch v tit kim näng krçing hoc si:r di1ng näng lixçmg tái tao); báo cáo kêt qua cUa 
các sang kiên nay. (Không co) 

6.4. Tiêu thu nuác (mrc tiêu th nuãc cüa các ho.t dng kinh doanh trong nãm) 

a) Ngun cung cp nuàc và luçing nuàc si.'r diing: Duqc cung cap bâiXI 
nghip nuóc Uông BI, Tong lucing nuâc sr dirng trong nàm là 5.891 m3 vói tong 
giá trj cá phi rnxôc thai là 82,6 triu dông. 

b) T l phn tram và tng luçing nithc tái ch và tái scr diing: Không có. 

6.5. Tuân thz pháp 1uç2t v báo v môi triràng 

a) S ln bj xü pht vi phm do không tuân thu lut pháp và các quy djnh ye 
môi trucYng: Không. 

b) Tng s tin do bj xir pht vi phm do khOng tuân thu lut pháp và các quy 
djnh ye môi trtr&ng: Không. 

6.6. ChInh sách lien quan din ngltài lao d5ng. 

a) S krcing lao dng, müc lumg trung bmnh cti vci nguYi lao dng: s hrcmg 
lao dng có mt ti 3 1/12/2021 là 197 ngi.rii. Lao dng bInh quân si'r di1ng trong 
nàm là 200 ngu1i. Müc hrcrng blnh quân là 10,122 triu dônglngi.rôi-tháng. 

b) ChInh sách lao dng nhm dam bão src khóe, an toàn và phüc lçii cüa 
ngi.r?i lao dng. 

- Ch do lam vic: 

+ Thii gian lam vic: Cong ty th chi'rc lam vic 8hlngày, 6 ngày/tun, nghi 
tnra 60 phuit. 

+ Nghi phép, nghi l, T&, nghi m thai san: theo quy dnh cüa Bô lust lao dng. 

± Diu kin lam vic: Van phông lam vic, nhà xi.rân khang trang, thoáng 
mat. Dôi vâi l%rc h.rçing lao dng trrc tiêp, Cong ty trang bi day dii các phisang tin 
bào h lao dng, v sinh lao dng, các nguyen täc an toàn lao dng duqc tuân thu 
nghiêm ngt. 

- ChInh sách krong, thu&ng và phiic lçii: 

+ ChInh sách hxang và thithng: Cong ty áp diing chInh sách tin hrcng theo 
näng suât và hiu qua kinh doanh. Tiên thtrâng cUng dizçic xác djnh trén ca sà két 
qua kinh doanh ciia Cong ty và hiu qua lam vic ciia tmg nhân viên. 

+ Bâo him và phiic lçii: Vic trich np báo him xã hi, bâo him y th disçic 
Cong ty trich np dung theo quy djnh ciia pháp 1uQ.t. 

+ ChInh sách di vâi nguäi lao dng: Cong ty luôn thic di.rçic nhân lrc là 
yeu to quy& djnh cho sir thành cOng ciia Cong ty. Cong ty thisng xuyên sap xêp bô 
trI nguôn nhân 1irc theo yêu câu ciia tüng giai don phát triên ciia Cong ty cho phii 
hcip, luôn dam báo cho ngui lao dng có vic lam, thu nh.p on djnh lâu dài dê h9 
gän bó vói Cong ty. Cong ty thix?mg xuyên to chirc bôi duông, dào tto dé môi ngi.thi 
có the lam vic chuyên nghip, phát huy dircic nang 1irc cá nhân và biét hçip tác ciing 

34 
I 
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dng nghip. Cong ty tip nhn lao dng mOi theo mt quy trinh và có chInh sách 
thu hut lao dng có trmnh d cao, có nhiêu kinh nghim và uy tin, có chInh sách trá 
krong dam báo diii song cho CBCNV. Cong ty luôn dung qu phüc lqi cho các hoat 
dng nâng cao the chat, giãi tn, nghi ngcii, tang cu&ng van hoá doanh nghip. Day 
manh phong trào thi dua, phát huy sang kiên cái tiên k5' thut, không ngmg tang 
nAng suât lao ctng dê ngày càng on djnh thu nhp cho ngtthi lao dng. 

c) Hoat dng dão tao  ngui lao dng 

- S gi dào tao  trung bInh mi 11am: 12 gRi/ngthi. 

- Các chuing trInh phát trin k5 närig và h9c tp lien tic d h trq ngu&i lao 
dng dam bâo có vic lam và phát triên sr nghip: Chü yeu theo chtrcing trInh cüa 
Tp doàn Cong nghp Than - Khoáng san Vit Nam 

6.7. Báo cáo lien quan din trách nhim dii vài c(3ng dng djaphu-cing 

Các hoat dng du tu cong dng vâ hoat  dng phát trin cong  dng khác, bao 
gOm h trçi tài chinh nhärn phiic vi cong dông: Không. 

6.8. Báo cáo lien quan din hogt dng thj tru-ông vn xanh theo htthng dJn 
cia UBCKWN 

III- BAO CÁO vA DANH GIA CUA BAN GIAM DOC (Ban Giám dc 
báo cáo và dánh giá v tInh hInh mç1 mt ella Cong ty) 

1. Dánh giá kt qua hoot dng san xut kinh doanh 

- Kt qua hoat dng san xut kinh doanh trong nàm: Tng Doanh thu dat  166,8 
t dông b.ng 93,8% so vài näm 2020, bang 115% kê hoach  näm; Li nhun trithc thuê 
nãm dat  4.326 triu dông; so v&i näm 2020 dat  100%; so vâi kê hoach  näm  dat  139,5%; 

- Các chi tiêu du dat và vuot sovOi k hoach. 

- Nhüng tin b Cong ty dã dat  duçic: Nhüng cái tin v co cu t chüc, chInh 
sách, quãn l: Dã disçc tang cithng và áp ding có hiu qua trong san xuât kinh 
doanh. 

2. TInh hInh tài chInh 

a) TInh hInh tài san 

- Tng tài san tai  ngày 31/12/2021 là 84.983 triu dng, tang so vth du näm 
12,2% trong do: Tài san ngän han  70.5 84 triu dông chiêm 83,1%; Tài san dài han 
14.399 triu dOng chiêm 16,9%. 

- T' sut lqi nhun truOc thu I Tng tài san = 5,1%. Dat  cao so vOi các don 
vi cüng ngành nghê trong nén kinh tê. 

- Không có nçc phài thu xu. 

b) TInh hInh nçi phâi trâ 

- Tng nçi phâi trâ tai  ngày cuM näm là 56.804 triu dng. Trong do: nçi ngn 
han 56.804 triu dông chiém 100 %. 
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- Không có nq phãi trã xu, không có ânh hrâng chênh 1ch cUa ti 1 giá hi 
doái, ânh hu&ng chênh 1ch läi vay den kêt qua hot dng san xuât kinh doanh cüa 
Cong ty. 

3. Nhu'ng cal tin v co cu t chfrc, chInh sách, quãn 1y 

Luôn duçic tang cix?mg và áp diing có hiu qua trong san xut kinh doanh. 

4. K hoch phát triên trong t1rong lal 

Tang cithng nghiôn ciru ch to san phâm mài. Di.ra Cong ty tri thành dan vj 
hang dâu trong vic san xuât các thiêt bj khai thác, 4n tãi dung trong ham là phc 
vii cho ngành khai thác than, khoáng san Vit Nam. 

7 • 

5. Giaitrinh cua Ban Giam doe do. vo'. y kien k.em toan (neu co) - (Trzrong 
hctp kiên kiêm toán khóngphái là kiên chap thun toànphán). Không có. 

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

a) Dánh giá lien quan dn các chi tiêu môi tri.rông (tiêu thii ntthc, nàng luqng, 
phát thai...). Dam bâo dung quy djnh. 

b) Dánh giá lien quan dn vn d nguYi lao dng: Dam bâo dung quy djnh. 

c) Dánh giá lien quan dn trách nhim dUa doanh nghip di vOi cong dng 
dja phuang: Thc hin day dü. 

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

1. Dánh giá ella Hi dIng quãn trl v các mt hot dng ella Cong ty 

Cong ty dã và dang hot dng san xut kinh doanh có hiu qua. Dam báo t& 
nghia vi dôi vài môi trix&ng và xã hi. 

9 A. A • A 9 • A 2. Danh gia cua H91 dong quan tr ye hot d9ng cua Ban Giam doe cong iy 

Ban Giám &c dã thi.rc hin, trin khai kjp thbi Co hiu qua các nghj quyêt cüa 
Hi dông Quân trj và thu?mg xuyên trao dôi, xin kiên Hi dông quán trj các van 
dê phát sinh trong vic triên khai diêu hành san xuât kinh doanh; 

3. Các k hoich, dinh hircrng ella Hi dng quãn tr 

Dâymnh cong tác giám sat hoat  dng cüa ban Giám dc và các b phn quàn 
1 khác nhàm dam báo hoán thành mic tiêu san xuât kinh doanh tháng, qu', näm. 

V- QUAN TR! CONG TY 
A A 1. H9. dong quan tr 

a) Thành viên và cci cu cüa Hi dng quân trj: 
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TT HQ VA TEN 
T1 SCP cé 

quyen bieu quyet 
CHI CHIJ 

1 Büi Hông Quang 35,37 Chü tjch, Thành viên dai  din von cüa 
TKV tai Cong ty, d min nhim ngày 
15/12/202 1. 

2 Lê Quang BInh 35,37 Chü tjch, Thành viên di din von cüa 
TKV tai Cong ty, bô nhim ngày 
15/12/2021. 

3 Lê Van Tu.n 3,0 Thành viên, Giãm dc 
4 Phan Van Sirng 0,7 Thành viên, PhO Giám dc, dã 

min nhiêm ngày 01/12/2021. 
5 Nguyn Minh Tam 0,72 Thành viên, PhO Giám doe 
6 Bii Xuân Tiên 0,41 Thành viên không diêu hânh, TP 

Ké toán-Kê hoach 

b) Các tiu ban thuc Hi dng quân trj: Không có. 

c) Hott dng cüa Hi dng quãn trj: Nãm 2021, Hi dng Quân trj Cong ty 
dã thrc hin dung va day dü chiic trách, nhim vi cüa mInh theo quy djnh cüa Lu.t 
và Diêu 1 Cong ty: To chüc hçp và giâi quyêt tong the các vic lien quan den vic 
chi d.o diêu hành SXKD và các cong vic lien quan den giao djch cO phiêu cüa 
Cong ty trên san UPCOM. Các k' h9p HDQT dêu duqc chuân bj k ye ni dung, 
dam bão trInh tir, dung nguyen tàc, barn sat tInh hInh thrc té SXKD cüa Cong ty dê 
dxa ra các quyêt djnh kjp thai cho Giám doe Cong ty triên khai thirc hin nhäm dt 
disçc các mic tiêu Dii hi dông cô dông dê ra. 

- Kt qua các cuc h9p: Trong näm 2021, HDQT dã tin hành 08 phiên hpp, 
Các cuc h9p dêu diên ra vâi tinh than khân tnrcYng và trách nhim. HDQT dã thão 
1utn và biêu quyêt thông qua các ni dung theo quy djnh và ban hành day dü ni 
dung biên bàn, nghj quyêt cuc hp dê Ban Giám doe triên khai thrc hin. Ni dung 
nhUng van dê dixçic ban hành bao gôm: 

TT S NQIBB Ngay Ni dung 

B" b' 
01/2021/BBHDQT  11/01/202 1 

1. Thông qua kêt qua S)(KD nãm 2020; 
phucing hiràng thim vii qu 1/2021 và giao 
k hotch nãm 2021. 

2. Di.i kin phrning an phãn phi im nhun 
nãm 2020. 

3. Thông qua phê duyt Báo cáo kinh t - k5 
thut du an: Dãu tur thit bj duy trI san xuãt 
näm 2021. 

4. Thông qua Quy ch quãn l lao dng và 
tiên luing cüa Cong ty. 

5. Thông qua Quy ch thirc hin dan chü & ci 
s& ti Cong ty. 
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TI S NQ/BB Ngay Ni dung 

2 
Biên bàn So 

02/2021/BB-HDQT  
17/3/202 1 

1. Thông qua kêt qua SXKD qu 1/2021; 
phining hiràng nhim vi qu 11/2021. 

2. Thông qua các quy ch& Quy ch quán l, 
sr diing tài san c djnh. Quy ch cong b 
thông tin. 

3. Thông qua các tài 1iu và h scy Di hi Dng 
c dông thithng niên näm 2021. 

Biên bàn s 
03/2021/BB-HDQT 

18/5/2021 

1. Quy& djnh giãi pháp huy dng ngun tin 
d%Ing d phc vi1 cho hot dng san xuât - 
kinh doanh cüa Cong ty. 

2. Si:ra di ban hành mt s Quy ch ap d%ing 
ni b Cong ty. 

Biên bàn s6 
04/202 1IBBHDQT 

09/7/2021 

1. Thông qua k& qua SXKD qu 11/2021; 
phwing huàng nhim vu qu 111/202 1. 

2. Thông qua quy ch quân l tài chInh. 

5 

Biên bàn s 
05/2021/BB-HDQT  17/9/202 1 

1. Thông qua k& qua SXKD qu 111/2021; 
phucing huàng nhim vii qu IV/202 1. 

2. Thông qua vic süa d& Quy ch quãn l 
lao dng và tin lrnmg. 

6 

Biên bàn so 
06/2021/BB4iDQT  28/10/202 1 

1. Thông qua vic ban hành Quy ch thc 
hin dan chü a cci si. 

7 
Biên bàn so 

07/2021/BB-HDQT  23/11/2021 

1. Kiém dim tp th Hi dng quãn trj Cong 
ty näm 2021. 

2. Thông qua vic min nhim chrc danh 
Thành viên Hi dng quãn trj Cong ty nhim 
k' 2020-2025 di v6i Ong Phan Van Srng. 

8 
Biên bàn s 

08/2021/BB-HDQT  14/12/202 1 

1. Thông qua vic thay di ngi.rii di din 
quãn 1 phn vn cüa TKV và ngu?ii dai  din 
cüa TKV tham gia HDQT. 

2. Bu chü tjch HDQT Cong ty. 

- Thirc hin nhim vi Di hi dng c dông giao: 

+ Näm 2021, Cong ty trin khai thirc hin k hoch SXKD trong bôi cãnh 
tInh hInh kinh té trên the gii ãnh hi.thng nng né do dai  djch Covid-19, tInh hInh 

3 
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chInh trj th gii bt n cüng dã ãnh hung không t& dn nn kinh t cüa dt nizóc 
noi chung và cüa ngânh than nói riêng. 

+ TInh hInh SXKD cüa Cong ty con nhiu khó khän, thách thirc hn do sir 
canb tranh trên thj tnr&ng cã trong và ngoài ngành ngày càng quyôt 1it han ... song 
v&i sx chi dao  cüa HDQT cüng vói sir näng dng, sang tao  và có nhiêu kinh nghim 
trong diêu hãnh SXKD, vói truyên thông k 1ut và dông tam, doàn kêt vuqt khó, 
phát huy s1rc manh  tong hqp cüa câ h thông chInh trj, drçc sr lãnh dao,  chi  dao 
cüa Tp doàn Cong nghip Than — Khoáng san Vit Nam, sr phôi hçp cong tác có 
hiu qua cüa các ban  hang, Cong ty dà no lirc phân dâu, t1rng biiâc vuqt qua khó 
khan, thr thách hoàn thành xuât sac, toàn din nhim v11 SXKD näm 2021 do Tp 
doàn và Dai  hi dOng cô dông giao, di sOng vic lam cüa CBCN lao dng On djnh, 
nguOn von kinh doanh di.rçrc bâo toàn và phát triên. 

- Thirc hin nhim vi giám sat: 

+ Hi dng quãn trj giám sat boat dng cüa can b quân lCông ty (Giám 
dôc, Phó Giám doe, Kê toán tri.r&ng...) thông qua vic giám sat chap hành các quy 
djnh cña pháp lut, thrc hin các nghj quyêt, quyêt djnh cüa HDQT, Dai hOi cô 
dOng dê ra. 

+ Ngoài vic giám sat can b quãn 1 nói trên, trong qua trInh hoat dng cüa 
mInh, Hi dông quân tn Cong ty dã thirng xuyên nghiên ciru Quy chê quãn trj 
Cong ty theo mu cüa các co quan quâri 1 Nhâ nu&c, tham khão mô hmnh to churc 
và phi.rong thi'rc quãn tr tiên tiên dé xây d%rng và cho áp ding QUy ché ni b ye 
quãn trj cOng ty nhm tirng buic chuân hóa cong tác quãn l, diêu hành, han  chê 
nh&ng nüi ro trong boat dng SXKD, dOng th?yi dam bâo tInh rninh bach  và  tao  diêu 
kin thun igi dé cô dông và các nba dâu tu cüngnhu các ca quan quãn l' có the 
thrc hin tOt dugc chrc nàng giám sat, thanh tra kiêm soát. 

d) Hot dng cüa thành viên Hi dOng quãn tn dc 1p. Hoat  dng cüa các 
tiêu ban trong Hii dông quãn trj: (dánh giá boat dng cüa các tiêu ban thuc Hi 
dông quán trj, nêu ci,i the so krgng các cuc hçp cüa trng tiêu ban, ni dung và két 
qua cüa các cuc hçp): Không có 

e) Danh sách các thãnh viên Hi dng quán trj có chüng chi dào tao  v quãn 
trj cong ty. Danh sách các thành viên Hi dông quán trj tham gia các chuang trInh 
ye quân trj cOng ty trong nàm. 

2. Ban Kiêm soát 

a) Thành vién vàca ctu cüa Ban kim soát (danh sách thành viên Ban kim 
soát, t 1 s hü'u cO phân có quyén biêu quyêt vâ các chi'rng khoán khác do cong ty 
phát hành) 

TT 119 VA TEN 
T 1 SHCP có quyn 

biêu quyt 
GHI CHU 

1 Nguyn Thj Thanh Huyên - Tru&ng ban 
2 Nuyn Tr9ng Thanh 0,55 Thành viên 
3 Trãn HUu Doãn 0,25 Thành vién 
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b) Hoat dng cüa Ban kim soát: T chirc 4 cuc h9p và thrc hin nhim v 
theo chirc näng Diêu l Cong ty quy djnh. Ni dung kêt qua nhii sau: 

(1)- Cuc h9p và lam vic ngày 19/3/2021: Thâm djnh BCTC näm 2020 và 
kiêm soát boat dng cüa HDQT, Ban Giám doe, B may quãn 1 Cong ty. 

(2)- Cuc hçp và lam vic ngày 26/4/2021: Kim soát hoat dng quãn l diêu 
hành SXKD và BCTC qu 1 näm 2021. 

(3)- Cuc h9p vâ lam vic ngày 26/7/2021: Kim soát hoat dng quán I diu 
hành SXKD và thâm djnh BCTC 6 tháng nàm 2021. 

(4)- Cuc h9p và lam vic ngày 26/10/2021: Kim soát hoat  dng quàn ly 
diêu hành SXKD và thâm djnh BCTC 9 tháng näm 2021. 

3. Các giao dlch,  thà lao và các khoãn lçri Ich cüa Hi dIng quail trl, Ban 
giám dc và Ban kim soát 

a) Lrnmg, ththng, thu lao, các khoãn 1i Ich 

TT Ho và ten Chfrc viii So tin (dng) 

1 Büi Hng Quang Chü tjch HDQT (min nhim 
ngày 15/12/2021) 

59.110.000 

2 
- 

Lê Quang BInh Chü tjch HDQT (bô thim ngày 
15/12/2021) 

2.570.000 

3 Nguyn Thj Thanh Huyên Tnthng BKS 54.960.000 

4 Lê Van Tun Thành viên HDQT - Giám dc 475.113.994 

5 Phan Van Sirng Thành viên HDQT - P. Giám dc 42 1.488.616 

6 Nguyn Minh Tam Thành viên HDQT - P. Giám dc 428.405.215 

7 BUi Xuân Tin Thành viên HDQT - TP K toán- 
Ké hoch 

258.333.564 

8 Nguyn Trong Thanh Thành viên Ban kiêm soát 244.357.630 

9 TrAn H&u Doàn Thành viên Ban kim soát 244.701.706 

b) Giao djch c phiu cüa c, dông nôi bô 

TT 
Ngirôi thirc hiên 

giao djch 
Quan h vó'i d 

dông ni b 

So 
CP 
SF1  
dau 

kS' 

T l 

du '' 

So 
CPSH 
cui k5' 

Tl 

Cuoi  
k' 

Ldo 
tang, 
giãm 

Không cO giao djch 

c) Hçip dng hoc giao djch vói c dông ni b: Không 

d) Vic thirc hin các quy djnh v quân trj cOng ty: Dam báo tuân thu dung 
quy djnh. 

VI- BAO CÁO TA! CHINH 



XAC N}LN CUA DI DI1N mio 
PHAP LUT CUA CONG TY 

MDOC 
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1. Y kin kiêm toán 

TrIch Báo cáo kilm loan d3c Ip  s6 BC'KT-BDO/2022.073 ngày 14 tháng 3 
nãm 2022. "Theo j kiln cza chzng tói, báo cáo tài chInh kern theo dä phán ánh 
trung thy'c và hcrp lj, trên các khIa cgnh trQng ylu tInh hInh tài chInh cia Cong ly 
cd phn cci din UOng BI - Vinacornin tqi ngày 31/12/2021, cing nhzt kIt qua hoçzt 
d5ng kinh doanh và tInh hInh lu-u chuyln tin t cho nàm tài chInh kIt thüc cüng 
ngày, phIi hcrp vó'i chudn rn-c kl toán, cM d3 ké' toán doanh nghip Vit Narn và 
các quy djnh pháp lj có lien quan dIn vic 1p  và trInh bay báo cáo tài chInh ". 

Dti din Cong ty TNHiI-I kim toán BDO 

Phó tng giám dc: Büi Van Vircmg (DA k và dóng d.u) 

2. Báo cáo tài chInh thrçrc kim toán 

Báo cáo tài chInh nãm dã dixçrc kim toán bao gm: Bang can di k toán; 
Báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh; Báo cáo luu chuyên tiên t; Ban thuyêt minh 
Báo cáo tâi chInh theo quy djnh pháp 1ut ye kê toán và kiêm toán. Diiçic dàng tãi 
ti website: http//codienuongbi.vn 

Noi nIin: 
- UBCK Nhà nithc; 
- Sâ giao dich CK Ha Ni; 
-LIruVP. 
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