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QuángNinh, ngày 27 tháng 4 nàm 2021 

   

S 01/2021/BB-DHDCD 

BIEN BAN 
Dii hi dông cô dông thithng niên nãm 2021 

Horn nay vào hi 08h 30 phñt, ngày 27/4/202 1, tai  trii si Cong ty c phn 
Co din Uông BI-Vinacomin (Ma so Doanh nghip: 5700 526 340; Däng k lan 
du ngày 31 tháng 12 nàm 2004; Däng k thay dôi Ian thr 9 ngày 19 tháng 3 
nàm 2018). 

Dja chi tri si chinh: To 13; khu 8; Phung Bc San; Thành ph Uông BI; 
Tinh Quãng Ninh. 

Diên thoai: 0203. 3854. 392; Fax: 0203 3854. 358 

Dâ din ra Di hi Dng c dông thu&ng niên nàm 2021 (sau day gi tat là 
D?i hi) 

Tham d Di hi gm có: 

- Theo s 1iu tng hcrp cüa Ban Thm tra tu each c dông vào hi 08h30 
phüt có: 

28 vj c dông sà hthi và di din cho 1.889.835 c phn, bang 77,5 1 % s 
cô phân phô thông cüa Cong ty. 

(co danh sách các c dông tham dr Di hi kern theo Biên bàn nay). 

Di hi do Ong Büi Hong Quang Chü tjch Hi dng quãn trj Cong ty lam 
chü toa. 

Chii toa D?i  hi dã ci'r thu k gitp vic dii hi: là ông Phtm Van Chung, 
Thu k HDQT. 

NQI DUNG vA DIEN BIEN CUA DiI HQI 

Di hi da din ra theo trInh tir và bao gm nhüng ni dung cong vic sau 
day: 

I- THUC HIN CAC THU TVC  BE TIEN HANH BJ HQI 

Ban kirn tra tu each c dông dâ lam vic và cong b tt cà các c dông 
hiên diên dêu du tu cach tham dix dai hôi Nhüng cô dông hiên diên tharn du dai 
hi d có so cô phân si hfi'u và di din cho 77,51% so cô phân phô thông (dông 
thi là vOn diêu l) cüa Cong ty. Can cir quy djnh cüa Lut doanh nghiêp và 
Diêu ie Cong ty thI Di hi dông cô dông thu&ng niên nàm 2021 Cong ty cô 
phân Co din UOng Bi - Vinacomin dã hi dü các diêu kin dê tin hành. 

II- NO! DUNG VA DIEN BIEN CH!NH CUA BI HQI 



A 

1. Ong Phan Van Sü'ng du'qc sir üy quyên cüa Chü tça Di hi báo cáo 
A A AS Chirong trinh Jam v.çc, Quy che lam vice ti du h91 (co van ban kern theo) va 

dã drçic 100% so cô phân cña cô dông tham dr di hi nhât trI thông qua. 

2. Ong Lê Van Tun- Giárn dc diu hành trInh bay Báo cáo kt qua 
san xuât kinh doanh nàrn 2020; Ké hoach  nãm 2021 (co van bàn kern theo). 

3. Ong Phtm Van Chung - K toán trtrông trInh bay: 

- Báo cáo tài chInh näm 2020 và báo cáo Kirn toán (co van bàn kern theo). 

- Báo cáo phucing an phân phi lçi nhun và chi trà c t1rc näm 2020, k 
hoch nàm 2021 (co van bàn kern theo). 

- Báo cáo chi trã thu lao cüa HDQT, BKS Cong ty näm 2020; Phiwng an 
chi trà thu lao cho HDQT, BKS nàm 2021 (co van ban kern theo). 

4. Ong Lê Van Tun - Giám dc diu hành trInh bay: Báo cáo cüa 
HDQT ye ket qua hoat dng cüa HDQT näm 2020, nhirn vii nàm 2021 (co van 
bàn kern theo). 

5. Ong Trn Hun Doàn-Thành viên Ban kiêm soát trInh bay: 

- Báo cáo cüa Ban kim soát v hoat dng quán 1 Cong ty cüa HDQT, 
Giám doe diêu hành nàm 2020 và báo cáo thâm djnh Báo cáo tài chInh näm 
2020 (co van bàn kern theo). 

- Báo cáo d xut 1ira ch9n Cong ty kim toán d kiêrn toán Báo cáo tài 
chInh näm 2021 cüa Cong ty (co van bàn kern theo). 

6. Ong Büi Hung Quang- chü tjch HDQT: trInh bay các can cir d süa 
dui, bu sung Diu l t chire và hoat dng cüa Cong ty (co van bàn kern theo). 

7. Ong Biui Hung Quang- chü tjch HDQT trInh bay: 

- Quy ch ni b ye quàn trj Cong ty. 

- Quy ch hoat dng cüa HDQT. 

- Quy ch hoat dng cüa ban kirn soát. 

(kern theo ni dung các Quy ch) 

Di hi dã tin hành thão Juan 

- Phn thào lun: Hu ht các kin dêu nht trI vri nhttng ni dung dã 
ducc trInh bay; 

- Các kin ch.t vn: 0 

KET LUIN 

fi hi dâ tin hành biu quy& thông qua các ni dung sau day: 

1. Thông qua Báo cáo kt qua san xut kinh doanh näm 2020; K 
hoach näm 2021 

1.1. Kt qua S)(KD nãm 2020 

Tng doanh thu: dat  177,864 t' dung/KH närn 140 t dung, dat  127%; so 
vi näm 2019 bang 109% 
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- Lçii nhi4n: dat  4,325 t' dng& hoach: 3,0 t5' dng, dat  144%; so vi nàm 
2019 dat  105,2%. 

- Lao dng bInh quân trong näm: 202 ngithi, bang 96,2% so vOi k hoach; 

- Näng suit lao dng bInh qu.ri: 139,4 triu dng/ngui-näm, dat  121,7 % k 
hoach; 

- Thu nhp binh quãn dat  10,8 triu dônngñ-tháng, bang 129,2% ké hoach 
nàm. 

1.2. Ké hoach SXKD nãm 2021 

- Giá trj san xut: 115,6 t' dng; 

- Doanh thu 145 t ding; 

- Lçi nhun: 3,1 t dng; 

- Tin lucing bInh quân: 8,584 triu dngIngu?i-tháng; 

(Các chi tiêu doanh thu, tin krong, lçi nhun phn du vuVt 7% trâ len so 
v6i ké hoach näm) 

Kt qua biu quyeXt:  

- Dng : 1.889.835 c ph.n; b.ng 77,51% s c ph.n có quyn biu quyt. 
co526 - Không dng : 0 c phn; bang 0% s c có quyn biu quyt. 

CONG TV - ' kin khác: 0 c phn; bang 0% s c phan có quyn biu quyt. 
A 2. Thông qua phwrng an phan phoi lçri nhun và chi trã c tfrc nãm  ENuON 

2020, k hoch nãm 2021. JINACOM 

2.1. Phuang an phân ph6i lçii nhun và chi trâ c trc näm 2020: 81- T 

TT NQI DUNG TY L SO TIEN 

Loj nhun sau thud 3.711.079.560 

1 Ira c6 ti'rc (Theo vn Diu1ê) 10% 2.438.100.000 

Trong do: C dông pháp nhân (TKV) 862.306.000 

C dông khác 1.575.794.000 

2 Loi nhun cOn tai 1.272.979.560 

2.1 - Qu5 DAu tu phát trin (khong trich) 

2.2 - TrIch qu5' thung BQL, DH 110.000.000 

2.3 - Trich qu khen thtr&ng, phüc lqi 1.162.979.560 

2.2. K hoach nàm 2021 

- Li nhun con lai  thrçic phân phi theo Diu 1 t chirc hoot  dng và Quy 
chê Tài chInh cüa Cong ty. T' 1 trâ cô tirc 11am 2021 là: 10%. 
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Kit qua bi/u quylt: 

- Dng : 1.889.835 c ph.n; bng 77,51% s c ph.n có quyn biu quy&. 

- Không dng 9: 0 c phn; bng 0% s c có quyn biu quyk 

- kin khác: 0 c phtn; bang 0% sé c phn có quyn biu quyt. 

3. Thông qua Báo cáo chi trã thñ lao cüa HDQT, BKS Cong ty nãm 
2020; Phuo'ng an chi trã thñ lao cho HDQT, BKS nãm 2021 

Ni dung chinh nhtr sau: 

Tong cong  mi'rc chi trã thu lao cüa HDQT, BKS näm 2020 là: 398.880.000 d 
(Ba tram chin tthn triu, tam tram tam muv'i nghIn dóng). 

Phucing an chi trà thu lao cho FIDQT, BKS näm 2021: 

TT Chtrc danh 
MIrcltro'ng 
tInh thu lao 

(VND) 

T 
l% 
ap 

diing 

Mu'cthü 
laohàng 

tháng 
(VND) 

Ghi chñ 

1 Chü tjch HDQT 25.700.000 20 5.140.000 

2 U' viên FIDQT 2 1.900.000 20 4.380.000 

3 Tri.râng BKS 22.900.000 20 4.5 80.000 

4 Thành viên BKS 20.000.000 15 3.000.000 

Kit qua biu quyt: 

- Dng 9: 1.1.889.835 c ph.n; bang 77,51% s c phan có quyn biu quyt. 

- Không dng 9: 0 c ph.n; bang 0% s c có quyn biu quyt. 

- ' kin khác: 0 c phan; bang 0% s c ph.n có quyn biu quy&. 
A I • I 

4. Thong qua Bao cao tai chinh nam 2020 va bao cao Kiem toan 
A .A A Ket qua bzeu quyet. 

- Dng 9: 1.889.835 c ph.n; bang 77,51% s c ph.n có quyn biu quyk 

- Không dng 9: 0 c phan; bang 0% s c có quyn biu quyt. 

- kin khác: 0 c ph.n; bang 0% s c phan có quyn biu quyt. 

5. Thông qua Báo cáo cüa HDQT v kt qua hot dng ella HDQT 
näm 2020, nhim vi nãm 2021 

Kit qua biu quyêt: 
- Dng9: 1.889.835 cphn; bang 77,51% s cphncó quynbi&i quyt. 

- Không dng 9: 0 c phan; bang 0% s6 c có quyn biu quyt. 

- kin khác: 0 c phan; bang 0% s c phan có quyn biu quyk 
A 1 0 . A I A * 0 P A 

6. Thong qua Bao cao cua Ban kiem soat ye hoit dçng quan ly Cong ty 
cüa HDQT, Giám dc diu hành nàm 2020 và báo cáo thm d!nh  Báo cáo 
tài chInh näm 2020 
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KI qua bku quyêt: 

- Dông : 1.889.835 Co phn; bang 77,51% so cô phn có quyên biu quyêt. 

- Không dng : 0 c phn; bang 0% s c có quyn biu quyt. 

- ' kin khác: 0 c phan; bang 0% s c phAn có quyn biu quyk 

7. Thông qua Báo cáo d xut bra chQn Cong ty kim toán d kim 
toán Báo cáo tài chInh nãm 2021 cüa Cong ty. 

Dan vj duqc hra ch9n: Dti hi giao cho HDQT lira ch9n mt trong so 
nhüng Cong ty kim toán chrcc Uy ban chirng khoán nhà nithc cong nhn di.'j 
dieu kiên kiêm toán dê thirc hin kiêm toán BCTC näm 2021 cüa Cong ty. 

A .A A Ket qua bieu quyet: 

- Ding : 1.889.835 c ph.n; bng 77,51% s c phàn có quyn biu quyt. 

- Không dng : 0 c phãn; bang 0% s c có quyn biu quyt. 

- ' kin khác: 0 c phan; btng 0% s c phan có quyn biu quyt. 
A . . A , A • A • A A 8. Quyet d!nh viçc su'a doi, bo sung Dieu Ic to chuc va hot d9ng cua 

Côngty 

KIt qua bil,, quylf: 

- Dng : 1.889.835 cô phan; bng 77,51% s c phan có quyn biu quyt. 

- Không dng ': 0 c phan; bang 0% s c có quy&n biu quyt. 
- kin khác: 0 c phan; bang 0% s c phan có quyn biu quyt. 

9. Thông qua vic phê duyt các quy ch: 

- Quy ch ni b v quân trj cong ty. 

- Quy ch boat  dng cüa HDQT. 

- Quy ch boat  dng cüa ban kim soát. 

KIt qua bilu quylt: 

- Dng : 1.889.835 c phn; bang 77,51% so Co phàn có quyn biêu quyêt. 
- Không dng 5': 0 c phan; bang 0% so c có quyn biu quyt. 
- kin khác: 0 c phan; bang 0% s c phan có quyn biu quyt. 

10.Thông qua vic thanh toán cô tirc nãm 2020 bang tin: 

- Ngày dàng k5' cui cüng d 1p danh sách nguäi s hüu chtng khoán d 
thiic hin quyn nhn c tirc bang tin: Ngày 12/5/202 1. 

- Ngày thanh toán: Ngày 26/5/2021. 

KIt qua bilu quylt: 
- Dng 5': 1.889.835 c phn; bang 77,51% so cô phan có quyên biu quyêt. 
- Không dng 5': 0 c phan; bang 0% s c có quyn biu quyt. 
- kin khác: 0 c phan; bang 0% s c phn có quyn biu quyt. 
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Bién ban nay dâ duc thông qua toàn van truàc Di hi và duqc sij tan 

thành cüa 100% cô dông tham dir Dti hi. 

Di hi kt thüc hi llh oOph cüng ngày./. 

THU' KY 

Phm Van Chung 
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qua san xut kinh doanh näm 2020; K 

dông/KH näm 140 t' dông, dat 

hoach: 3,0 ti dng, dat  144%; so 

127%; s 

vâi närn 

oO, 
cO 

TP DOAN CONG NGHIP 
THAN-KHOANG SAN VIT NAM 

CONG TV CO PHAN 
C€% DIN UONG B! — VINACOMIN 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VI1T NAM 

Bc ip  - Tir do - Hanh  phác 

Quáng Ninh, ngày 27 tháng 4 nárn 2021 

   

S 01/2021/NQ-DHDCD 

NGH QUYET 
X BI hçn Bong co dong thwrng men nam 2021 

BjI HQI BONG CO BONG THIYNG NIEN 
CONG TY CO PHAN C BIN UONG B! - VINACOMIN 

- Can ct'r Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14, ngây 17 tháng 6 näm 
2020 cüa Quoc hi nrc Cong  hôa xã hi chü nghia Vit Nam; 

- Can cir Diu 1 t chüc và hoit dng cüa Cong ty c phAn Co din Uông 
BI-Vinacornin; 

- Can cá Biên bàn h9p Dai  hi dng c dông thuông niên 2021 ngày 27 
tháng 4 nàm 2021 Cong ty cô phân ccr din Uông BI-Vinacomin, 

QUYET NGHI: 

Biu 1. Thông qua Báo cáo kt 
hoach näm 2021: 

1.1. Kt qua SXKD nàm 2020 

- Tng doanh thu: dat  177,864 t 
vói nàm 2019 bang 109% 

- Lqi nhun: dat  4,325 t dng/k 
2019 dat  105,2%. 

- Lao dng bInh quân trong näm: 202 ngui, bang 96,2% so vOi k hoach; 

- Nng sut lao dng bmnh quán: 139,4 triu dng/ngi.r?i-näm, dat  121,7 % k 
hoach; 

- Thu nhp binh quãn dat  10,8 triu dng/ngi.rii-thng, bang 129,2% k hoach 
nàm. 

1.2. K hoach SXKD näm 2021 

-Doanhthu 145 tdng; 

- Lii thun: 3,1 t dông; 

- Tin krong bInh quân: 8,584 triu dng/nguii-thang; 

- Lao dng bInh qun 210 nguó'i; 

Các chi tiêu doanh thu, tin luong, lçñ nhun ph.n du visqt 7% tth len so vOi 
kê hoach näm. 
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Diu 2. Thông qua phrcmg an phân phi igi nhu.n và chi trã c tüc nám 
2020, kê hoch näm 2021. 

2.1. Phuong an phân phi lçii nhun và chi trá c tüc nàm 2020 

TT NQI DUNG TY L1 sO TIEN 

LQi nhun san thud 3.711.079.560 

1 Trà c t1rc (Theo vn Diu 1) 10% 2.438.100.000 

Trong dO: C dong pháp nhân (TKV) 862.306.000 

Co dông khác 1.575.794.000 

2 Loi nhun con li 1.272.979.560 

2.1 - Qu5 DAu tu phát trin (không trIch) 

2.2 - Trich qu51 thung BQL, DH 110.000.000 

2.3 - TrIch qu khen thithng, phic lgi 1.162.979.560 

2.2. K hoch nàm 2021 

- Lçii nhun con la dugc phân phi theo Diu 1 t chrc hot dng và Quy 
chê Tài chInh cüa Cong ty. T' 1 trã cô trc nàm 2021 là: 10%. 

Diu 3. Thông qua Báo cáo chi trâ thu lao cüa HDQT, BKS Cong ty nàm 
2020; Phixong an chi trâ thu lao cho FIDQT, BKS näm 2021: 

Tong cong müc chi trâ thu lao cüa HDQT, BKS nàm 2020 là: 398.880.000 d 
(ha tram chIn tam triêu, tam tram tam muci nghIn dóng,). 

- Phuang an chi trã thñ lao cho HDQT, BKS näm 2021: 

TT Chá'c danh 
Mfrc ltro'ng 
tInh thñ lao 

(VND) 

T5' 
lê % 
ap 

ditng 

Mü'cthü 
lao hang 

tháng 
(VND) 

Ghi chü 

1 Chü tjch HDQT 25.700.000 20 5.140.000 

2 U' vien HDQT 21.900.000 20 4.380.000 

3 Trung BKS 22.900.000 20 4.5 80.000 

4 ThànhviênBKS 20.000.000 15 3.000.000 

Diu 4. Thông qua Báo cáo tài chInh näm 2020 và báo cáo Kim toán. 

Diu 5. Thông qua Báo cáo cOa HDQT vô kt qua hott dng cOa HDQT 
näm 2020, nhim vii nàm 2021. 

Diêu 6. Thông qua Báo cáo cüa Ban kim soát v hot dng quán 1 Cong 
ty cia HIDQT, Giám dôc diêu hành näm 2020 và báo cáo thâm djnh Báo cáo tài 
chinh näm 2020. 

, , x ..z 
Dieu 7. Thong qua Bao cao de xuat 1ia ch9n Cong ty kiem toan de hem 

toán Báo cáo tài chInh nàm 2021 cüa Cong ty. 
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TMI- OIJJONGCOJJONG 
UTQA 

CHU TICH HDQT 
Biii Hông Quang 

3 TV 
H 

JOt4GB 

OMIN 

Dan vj thrçic 1%ra chçn: Dii hi giao cho HDQT 1ira ch9n mt trong so 

nhüng Cong ty kiêm toán di.rçc Uy ban chirng khoán nhâ nrc cong nhn dü 
diêu kin kiêm toán dê thrc hin kiêm toán BCTC nàm 2021 cüa Cong ty. 

. , . z .) ' 
Dieu 8. Quyet dnh vlçc sira doi, bo sung Dieu lç  to chuc va hoit d9ng cua 

Cong ty v áp diing ti'r nãm 2021. 

Diêu 9. Phê duyt Quy ch ni b v& quân trj cong ty, Quy ch hoat dng 
cüa HDQT, Quy chê hot dng cüa ban kiêm soát. 

.A .- , Dieu 10. Thong qua vlçc thanh toan co tuc nam 2020 bang tien: 

- Ngày dang k cui cüng d 1p danh sách ngui sä httu chirng khoán d 

th?c hin quyn nhn c ti:rc bang tin: Ngày 12/5/202 1. 

- Ngày thanh toán: Ngày 26/5/202 1. 

Diêu 11. Dii hi Dng c dông üy quyn cho Hi dng quãn tn, Ban kiêm 
soát Cong ty co phân Ca din Uông BI-Vinacomin to chi'rc triên khai và kiêm tra, 
giárn sat qua trInh thirc hin Nghj quyêt cüa Dai  hi. 

Di hi Dng c dông dã biu quyt 100% tan thành thông qua toàn van 
Nghj quyêt cüa Di hi Dông cô dông thuông niên nãm 2021 cüa Cong ty cô 
phân Co din Uông BI-Vinacomin.!. 

Noi n/tin: 
- UBCK NN; SGDCK FIN (B/cáo); 
- Tp doán TKV (báo cáo); 
- Thành viên HDQT, BKS; 
- Các cô dông (dang Webs ite); 
- Các dcm vj; 
- Ltru VP, HDQT. 
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