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CONG TY CP C DIN UONG BI-VINACOMIN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 

S:  j2..  /TB-CDUB 
V/v "Thông báo v ngày dang k' cuôi cüng" 

Dc1p-Tirdo-Hinh phác 

Quáng Ninh, ngày 17 tháng 3 nàm 2021 

THÔNG BAO 
V ngày dãng k cui càng d thirc hin quyn tham dir Di hi dng c dông 

thuong niên näm 2020 

KInh gui: Trung tam Liru k Chung khoán Vit Nam 

Ten To chirc phát hành: Cong ty CP Ca din Uông BI-Vinacomin 

Ten giao djch: Cong ty CP Ca din Uông BI-Vinacomin 

Tr s& chInh: T 13, khu 8, phthng Bc San, TP Uông Bi-T. Quâng Ninh 

Diên thoai: 0203 3854 392 Fax: 0203 3854 358 

Chting tôi thông báo dn Trung tam Liru k Chirng khoán Vit Nam 

(VSD) ngày dãng k cui cüng dê 1p danh sách ngtrôi s& hfru cho chüng 

khoán sau: 
Ten chirng khoán: C phiu Cong ty CP Ca din Uông BI-Vinacomin 

Ma chirng khoán: UEM 

Loti chüng khoán: - C phiu ph thông 

Mnh giá giao djch: 10.000 dng 

San giao djch: UPCOM 

Ngày dang k cui cüng: 09 tháng 4 näm 2021 

1.LdovàmtcdIch: 

- Tham dr Dti hi dng cô dông thi.thng niên nàm 2021 
A A A A A A A 

2. N91 dung ci the : Tham dir Dii hçn dong co dong thuo'ng men 

- TS'  1 thirc hin: 01 c phiu ph thông-01 quyn biu quyt. 

- Th&i gian thirc hin: Dr kin ngày 27 tháng 4 nàm 2021. 

- Dja dim thirc hin: Trj s& Cong ty Co phtn Ca din Uông BI- 

Vinacomin. (T 13 Khu 8, Phuing Bic San, TP Uông BI, Tinh Quãng Ninh). 

- Ni dung h9p: Tháo 1un và biu quyt thông qua các v.n d sau: 

+ Báo cáo kt qua san xut kinh doanh nàm 2020, k hoch nàm 2021. 

+ Phuang an phân phi lcii nhun và chi trà c t1rc nàm 2020, kê hotch 

phân phi 1çi nhi4n, trâ c tüc näm 2021. 

+ Báo cáo tài chinh nàm 2020 dã duac kiêm toán. 
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NGT1I BA! DIN PHAP LUIT 
',htên, dongdá'u) 

+ Báo cáo cüa Hi dng quân trj v kt qua hoit dng ciia Hi dng quàn 

tn nàm 2020 và nhiêm vii nàm 2021. 

+ Báo cáo cüa Ban kim soát v hoat dng quàn i Cong ty cüa HDQT, 

Giám dác diu hành näm 2020 và thm dinh báo cáo tài chInh näm 2020. 

+ Báo cáo dê xu.t lra ch9n Cong ty kim toán d kim toán Báo cáo tài 

chInh näm 2021 cüa Cong ty. 

+ Báo cáo chi trã thñ lao cho HDQT, BKS nãm 2020; dé xut mirc chi trâ 

thu lao cho HDQT, BKS nàm 2021. 

+ Quyt djnh süa di, b sung Diu 1 Cong ty, phê duyt Quy ch quàn trj 

ni bO,  Quy ch hot dng cüa Hi dng quail trj, Quy ch hoit dng cüa Ban 

kim soát. 

+ Bàn và quyt djnh mt s vn d khác trong khuôn kM Diu l Cong ty 

quy djnh. 

TJê ngh VSD 1p và gin cho Cong ty chüng tôi danh sách ngirô'i sir hii'u 

ching khoán tii ngày dáng k cui ciing nêu trên vào dla  chi sau: 

- Dja chi nhn Danh sách (bàn cimg): Cong ty CP Ca din Uông BI-

Vinacornin. Da chi To 13, Khu 8, P Bäc San, TP UOng BI, Tinh Quàng Ninh 

- Dja chi email nhn file dti 1iu: chungcdubgrnai1.com  

ChtIng tôi cam kt nhfrng thông tin v ngtrô'i sir hfru trong danh sách 

sè dtrçrc sir diing dung mlIc dIch và tuân thu các quy djnh cüa VSD. Cong ty 

chñng tOi së hoàn toàn chju trách nhim trtrirc pháp 1ut nu có vi phm. 4GI 

No'i nhân: 
- Nhi.r trén; 
- SGDCKHN; 
- UBCKNN; 
- Liru Thtr ks', VT 

* Tài lieu din/i kern 

-Nghj quy& cüa HDQT v vic t chuc Dti hi dng cô dông nAm 2021. 
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TiP DOAN CONG NGHIP 
THAN-KHOANG SAN VWT  NAM 

CONGTYCOPHAN 
C DIN UONG B! — V1NACOMII 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hinh phñc 

Quáng Ninh, ngày 17 tháng 3 náin 2021 

   

S 02/2021/BB-HIDQT 

BIEN BAN 
HOP HOI BONG QUAN TRI 

Horn nay vào hM 08h 3Oph, ngày 17/3/2021, ti tri1 sâ Cong ty Co phân Ca 
din Uông BI-Vinacomin (Ma so Doanh nghip: 5700 526 340; Däng k lan dâu 
ngày 31 tháng 12 näm 2004; Däng k thay dôi lan thir 9 ngày 19 tháng 3 näm 
2018). 

Dja chi trii si chInh: T 13; khu 8; phuông Bc San; TP Uông BI; tinh Qung Ninh. 

Diênthoai: 0203 3854 392; Fax: 0203 3854358 

Hi ctng quàn trj Cong ty da t chüc cuôc h9p theo triu tp cüa Chü tjch 
Hi dông quãn trj là ông Bii Hông Quang. 

ChÜ t9a cuc h9p: Ong Büi Hng Quang - Chü tch HDQT. 

Thu k cuc h9p: Ong Phtm Van Chung. 

Thành phn tham dir cuc h9p: 

1. Ong Büi Hông Quang Chü tjch HDQT - Chü t9a. 

2. Ong Lê Van Tuân Thành viên. 

3. Ong Phan Van Sirng Thành viên. 

4. Ong Nguyn Minh Tam Thành viên. 

5. Ong Büi Xuân Tin Thành viên. 

Theo quy djnh tai  Lut doanh nghip, HDQT có dü diu kin tin hành 
theo quy djnh cüa Pháp 1ut. 

NQI DUNG CUOC HOP 

1. Thông qua kt qua SXKD qu 1/2021; phucing hurng nhim vii qu 
11/2021. Phê duyt qu luang thirc hiên näm 2020. 

2. Thông qua các quy ch: Quy ch quân l, sfr diing tài san c djnh. Quy 
chê cOng bô thông tin. 

3. Thông qua các tài 1iu và h sci Di hi Dng ci dOng thung niên näm 2021. 

DIEN BIEN CUQC HQP 
1. Dánh giá kt qua SXKD qu I Ham 2021; nhim v11 Qu 11/2021 



1.1. Ong Lê Van Tun, thành viên HDQT-Giám dc Cong ty báo cáo k& 
qua SXKD Qu 1/2021; phuong huâng nhim vi Qu 11/2021. 

1.2. Thông qua ni dung 

Sau khi thão lun, HDQT théng nht thông qua nhtmg ni dung sau: 
a) Kt qua dr kin thçrc hin qu)2 1/2021: 

- Doanh thu: 36,0 t' dng, dat  120% K hoach (NQ Qu 1), bng 24,8% k 
hoach nàm 2021; 

- Lgi nhun: 300 triu dng, dat  100% K hoach  NQ Qu 1), bng 10% k 
hoach nAm 2021; 

- Tiên luong bInh quân (theo dan giá): 8,2 triu dngInguôi-thang, dat 
102,5% Kê hoach (NQ Qu 1), bang 95,5% kê hoach  nãm 2021; 

- Thu nhp bInh quân thrc tê: 9,2 triu dông/ngui-tháng. 

b) Miic tiêu, nhim vi qu 11/2021 

- Doanh thu: 40,3 t dng; 

- Lçi nhutn: 900 triu dông; 

- Tin h.rong bInh quân: 9,0 triu dng/ng-th; 

c) Phê duyt Qu luang thirc hin nãm 2020 

Can ci.'r vic xác nh.n m1c hoàn thành k hoach PHKD nàm 2020 giüa 
Cong ty và Tp doàn Cong nghip Than - Khoáng san Vit Nam; 

HDQT tMng nht phê duyt qu5 luong thirc hin nãm 2020, cii th: 

(1)- Qu5T luang quyêt toán: 23.850 triu dng; 
- NgiRi lao dng: 22.469 triu dng; 
- Ngi..thi quãn l: 1.38 1 triu dng. 

(2)- Lao dng bInh quân: 202 nguèi; 

(3)- Tiên luang binh quân: 9.839 (1.000 dng/ng-th); 

- Ngui lao dng: 9.45 7 (1.000 dng/ng-th); 

- Ngui quân 1: 28.770 (1.000 dng/ng-th); 

- Nàng sut lao dng: 13 9,5 tr.d/ng-nàm. 

Biu quyt: 05/05 dng (bang 100%) 

2. Thông qua Quy ch cong b thông tin 

Can cr Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Lut 
Chirng khoán s 54/2019/QH14 ngây 26 tháng 11 nàm 2019. 

Can cir Thông tu s 96/2020/TT-BCT ngày 16 tháng 11 näm 2020 cüa B 
tru1ng B Tài chInh hithng dan ye vic cong bô thông tin trên thj trung chüng 
khoán. 

Can cir tInh hinh thirc th t cht'rc quail l cáa Cong ty. 

Hi dng quán trj thng nht thông qua Quy chê cong b thông tin cüa 
Cong ty và áp dçing t1r nãm 2021. 

Biêu quyêt: 05/05 dng (bang 100%) 



3. Thông qua Quy ch quãn l và sfr diing tài san c dlnh. 
Can cir 1ut doanh nghip va Hrnng Dn thi;rc hin Lut doanh nghip. 
Can cir Diêu 1 to chüc và hoat dng cüa cong ty cô phân Cor Din Uông 

BI- Vinacomin. 
Can c1r Quyêt djnh sO 1541/QD-TKV ngày 17 tháng 9 nãm 2020 cüa Hi 

dông thành viên Tp doàn Cong nghip Than-Khoáng san Vit nam ye vic 
quãn 1 và sir diing tài san cô djnh cUa Cong ty mc - Ttp doàn Cong nghip 
Than-Khoáng san Vit Nam. 

Hi dng quãn trj thng nht thông qua Quy ch quân 1 và si:r dung tài san 
cô djnh cña Cong ty và áp diing tir 11am 2021. 

Biêu quyt: 05/05 dng (bang 100%) 

4. K hoich chi trã thu lao HDQT, Ban kim soát nám 2021. 

Can cir theo quy djnh ti Nghj djnh s 53/2016/ND-CP cüa ChInh phü và 
thông tu sO 28/2016/TT-BLDTBXH cüa BO lao dng thucing binh và xã hi; 
Can ci'r Quyêt djnh so 1387/QD-TKV ngày 29/7/20 19 cüa TKV. 

Theo các quy djnh trén, müc thu lao cüa các thânh viên HDQT Va BKS 
xác djnh nhu sau: 

TT Chirc danh 
Müc lu'o'ng 

tInh thñ 
lao (VND) 

T5 lê % 
áp ding 

Mile thñ 
lao hang 

tháng 
(VND) 

Ghi chü 

1 ChUtichHDQT 25.700.000 20 5.140.000 
2 ThânhviênHBQT 21.900.000 20 4.380.000 
4 TrithngBKS 22.900.000 20 4.580.000 
5 Thành viên BKS 20.000.000 15 3.000.000 

Sau khi thão 1un, các thânh viên HDQT nht trI vó'i k hoch trên và ni 
dung nay s duçc trInh Di hi dOng cô dông thumg niên 2021 biêu quyêt thông 
qua. 

Biu quyt: 05/05 dng (bang 100%) 

5. Thông qua các tãi lieu h so', k hoch Dii hi Ding Co dông thu'?rng 
niên nám 2021. 

3.1. Ong Lé Van Tun, thành viên HDQT-Giám dc COng ty báo cáo dr 
thão Kê hoch tO chc Dai  hi DOng cO dông thu&ng niên näm 2021: 

3.1.1. Thii gian 

- Ngày ch& danh sách c dOng d hi.r&ng quyn tham dr hp D?i  hi dông 
cO dông thu&ng niên nam 2021 : Ngày 09/4/202 1. 
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- Ngày t chüc hçp Di hi dng c dông thi.thng niên näm 2021: Di,r kin 
vào 7h 3 Oph ngày 27/4/2021. Trung hgp lan thir nhât h9p Dai  hi Co dông 
khôngthành công, Hi dông quân trj Cong ty s to chüc h9p Dai  hi dOng cô 
dông lan sau theo quy djnh cüa Lut doanh nghip. 

3.1.2. Dia diem 

Hi truô'ng Cong ty c phn cci din Uông BI- Vinacomin (T 13, khu 8, 
phuxng Bãc San, Uông BI, Quâng Ninh). 

3.1.3. Ni dung Di hi 

Dii hi thâo lu.n và thông qua các vn d sau: 

(1)- Thông qua Báo cáo kt qua san xuAt kinh doanh närn 2020; K hoch nm 
2021 

(2)- Thông qua phuang an phân phôi igi nhu.n và chi trâ cô tirc näm 2020, 
kê hoach 11am 2021. 

(3)- Thông qua Báo cáo tài chInh nãm 2020 Va báo cáo Kim toán. 

(4)- Thông qua Báo cáo ciia HDQT v kt qua hott dng cüa HDQT näm 
2020, nhim v1i nàm 2021. 

(5)- Thông qua Báo cáo cüa Ban kirn soát v hot dng quan l Cong ty ci:ia 
I-IDQT, Giám dOc diêu hành näm 2020 và báo cáo thâm djnh Báo cáo tài chinh näm 
2020. 

(6)- Thông qua Báo cáo d xut lira chQn Cong ty kim toán d kim toán 
Báo cáo tài chInh nãm 2021 cüa Cong ty. 

(7)- Thông qua Báo cáo chi trã thu lao cüa HDQT, BKS Cong ty näm 2020; 
Phuang an chi trá thu lao cho HDQT, BKS nàm 2021. 

(8) Quyt djnh vic sira di, b sung Diu 1 to chirc và hot dng cüa 
Cong ty phü hcp vOi lut doanh nghip và các quy djnh hin hành. 

(9) Phê duyt quy ch quân trj ni b; quy ch hot dng Hi dng quán trj, 
Ban kiêrn soát; 

(10)- Các vn d khác thuc thm quyn cüa Di hi (nêu co). 

3.1.4. Cong tác chuân bj 

a) Ban Giárn dc 

- Chi do các b phn cht'rc näng hoàn chinh các ni dung: (1), (2), (3) g1ri 
cho HDQT truóc ngày 30/3/2021(qua thu k HDQT). 

- Chi dio các b phn chñc nãng chu.n bj các diu kin vt chit và tinh 
than cho các cO dông den dir Di hi (Hi tri.thng, am thanh, ánh sang, an, 
uông...) 

b) Ban kim soát: 

- D nghj chuân bj các ni dung: (5), (6), gCri cho HDQT truäc ngày 
31/3/2021 (qua thu k HDQT). 



c) Thu k HDQT 

- Chun b các ni dung: (4), (7), (8) (9), (10), 

- Lp chuang trInh, kjch ban diu hành Dti hOi;  Di,r thão Quy ch t chüc 
Di hi, Dr thão chucing trInh, Biên ban, Nghj quyêt cüa Dii hi; 

- Phii trách vn d quan h c dông. 

- Sau khi tp hçip dü các ni dung: do Ban Giám dc và Ban kim soát güi 
ye, 1p các Tô trInh dé HDQT trInh Dai  hi biêu quyêt thông qua. 

- Các vn d khác thuc thm quyn cüa Dai  hi (nu co) 

- Chun bj các thu tçic d Dii hi tin hành theo ding quy djnh cüa Pháp 
luât. 

d) Nhân sir Di hôi: 

Thành 1p Ban chi do, Ban t chCrc Di hi gm: 

BAN CHI 1140 

STT Ho và ten ChtIc vu Nhiêm vu 

1 Büi Hng Quang Chü tjch HDQT Truông ban 

2 Lé Van Tun TV HDQT- Giám dc Phó truâng ban 

3 Nguyn Minh Tam TV HDQT- Phó Giám dc t'Jy viên 

4 Phan Van Si'rng TV HDQT- Phó Giám dc Uy vien 

5 Büi Xuân Tin TV HDQT- TP K toán KH Uy viên 

6 Nguyn T Thanh Huyn Tru&ng ban kim soát 1Jy viên 

BAN TO CH1C 

STT Ho và ten Chñ'c vu Nhiêm vu 

1 Büi Hng Quang Chü tjch HDQT Trithng ban 

2 Lê Van ThAn Giárn dc Phó truâng ban 

3 Phan Van Sirng Phó Giám dôc Uy vien 

4 Lé Him Tài Tru&ng phông TCHC liJy viên 

5 Phtm Van Chung Ké toán tru&ng Uy viên 

6 Trân Hcu Doàn Tn.thng phông KT - CD Uy viên 

7 Nguyn Tr9ng Thanh QD phân xithng A2 tJy viên 

2.2. Sau khi thâo 1u.n Hi dng quán trj Cong ty nhAt trI thông qua các ni 
dung chuân bj Dii hi và giao cho các cá nhân lien quan to chi'rc th?c hin dam 
bão tiên d, chat 1ung. 

Biu quyt: 05/05 dng (bang 100%). 



KET LUiN: 

Cuc h9p dã thông qua: 

1. Thông qua kt qua SXKD qu I nàm 2021; phuong hithng nhim vit 
qu 11/202 1. 

2. Thông qua qu5 hrong thrc hin nàm 2020. 

3. Xây drng k hoach chi trâ thu lao HDQT, Ban KS näm 2021. 

4. Thông qua Quy ch cong b thông tin và quy ch quán 1, slra dung tài 
san cô dinh. 

5. Thông qua vic trInh Dai  hi dng c dOng quy& djnh vic sfra di, b 
sung Diêu 1 to chlrc và hoat dng cüa Cong ty. 

6. Thông qua vic trInh Dti hi dng c dông phê duyt Quy ch quán trj 
ni b, Quy chê ho.t dng cüa HDQT, Quy ché hot dng ban kiêm soát. 

7. Thông qua các tâi 1iu h sa vá k hoch Dui hi Dng c dOng thung niên 
nàm 2021. 

Cuc h9p kt thlic vào hi 10h30 cling ngày. 

CAC THANH lIEN HIJQT CHU TQA 

2.Ong LêVänTuân: 

3.Ong Phan Van Sling: 

4.Ong NguynMinhTm: 

1.Ong BuiXuanTiên: 

CHU T!CH HDQT 

Büi Hông Quang 

THKY 

Phim Van Chung 



OAN CONG NGF1IP 
OANG SAN VI1T NAM 
G TY cO PHAN 

UONG BI - VINACOMEN 

& 02/2021iNQ-I-IDQT 

CQNG HOA xA nç1 cnU NGHIA VIIT NAM 
Dc 1p - Tii  do - Htnh phüc 

Quáng Ninh, ngày 17 tha'ng 3 näm 2021 

NGHJ QUYET 
Ky hQp Qu 2, ngày 17/3/2021 

HQI BONG QUAN TR! 
CONG TY CO PHAN C BIN UONG BI-VINACOMIN 

Can cir Diu 1 t chirc và hot dng cüa Cong ty; 
Can cir Biên ban h9p S 02/2021/BB- HDQT ngày 17/3/2021 cüa Hi dng 

qun tn Cong ty; 

QUYET NGH: 
Biu 1. Thông qua kt qua SXKD qu 1/2021; phi.rang huâng nhim vi.i 

qu 11/202 1, cu the: 
a) Kt qua thirc hin qu 1/202 1 
- Doanh thu: 36,0 t' dng, dat  120% K hoach (NQ Qu 1), bang 24,8% ké 

hoach nàm 2021; 

- Lçvi nhun: 300 triu dng, dat  100% K hoach (NQ Qu 1), bAng 10% kê 
hoach nàm 2021; 

- Tin luang bInh quân (theo dn gia): 8,2 triu dông/ngui-tháng, dat 
102,5% Kê hoach  (NQ Qu 1), bang 95,5% ké hoach nàm 2021; 

- Thu nhp bInh quân thirc t: 9,2 triu dng/nguii-tháng. 
b) Miic tiêu, nhim viii qu 11/2021 
- Doanh thu: 40,3 t' dông; 
- Lçi nhun: 900 triu dng; 
- Tin luang bmnh quân: 9,0 triu dngIng-th; 

A A Bieu 2: Phe duyçt quy 1iiong thirc hiçn narn 2020. 
(1)- Qu luong quyt toán: 
- Ngui lao dng: 
- Ngi.thi quãn 1: 
(2)- Lao dng bInh quãn: 
(3)- Tin luang blnh quân: 
- Ngiiii lao dng: 
- Ngithi quãn I: 
- Nãng sut lao dng:  

23.850 triu dng; 
22.469 triu dng; 
1.381 tniudng. 

202 ngithi; 
9.839 (1.000 dong/ng-th); 
9.457 (1.000 dng!ng-th); 

28.770 (1.000 dng/ng-th); 
139,5 tr.d/ng-näm. 



TM. HQI BONG QUAN TR! 
CHU TICH 

Diu 3. Thông qua Quy ch cong b6 thông tin và Quy ch quãn 1)2, sü dung 
tài san cô djnh cüa Cong ty áp ding tü näm 2021. 

Diu 4: Thng nht xây dirng k hoach chi trã thu lao HDQT, Ban kim 
soát nàm 2021 nhtr sau: 

Chfrcdanh 
Müc ltro'ng 

tInhthü 
lao(VND) 

T 1 % 
ápdiing 

Mfrc thñ lao 
hàngtháng 

(VND) 

Ghi 
cl1Li1 

1 ChütjchHDQT 25.700.000 20 5.140.000 

2 Thành viên HDQT 21.900.000 20 4.380.000 

4 TruOng BKS 22.900.000 20 4.580.000 

5 ThànhviênBKS 20.000.000 15 3.000.000 

Ni dung nay sê dizçcc trInh Di hi dng c dông thuà'ng niên 2021 biéu 
quyêt thông qua 

A A A A A A 

Dieu 5. Thong qua cac tai liçu va ho s Di hçn Dong co dong thuing men 
näm 2021. 

Diu 6. Giao cho CáC thành viên HDQT, Ban Giám dC diu hãnh, cac 
Phông ban, phân xtthng và các Ca nhân Co lien quan Can CiT ni dung Nghj quyêt 
dê thi hành./. 

No'i nhIn: 
- Thành viên HDQT; 
- BKS (A. Doãn); 
- Các dcm vi; 
- Lixu VP, HDQT. 

Büi Hông Quang 
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