


CÔNG TY CỔ PHẦN  

KHOÁNG SẢN BẮC KẠN 
 

     Số:       /TB-HĐQT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày   09   tháng 4 năm 2019 

THÔNG BÁO MỜI HỌP  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn 

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn trân trọng thông báo tới Quý 

cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau: 

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Khai mạc hồi 08h00 ngày 25 tháng 4 năm 2019 

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Núi Hoa (Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố 

Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn). 

3.  Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc 

Kạn (mã BKC) tại thời điểm chốt danh sách ngày 29 tháng 3 năm 2019. 

4.  Nội dung họp: Có Chương trình họp kèm theo. 

5. Tài liệu họp: Chi tiết vui lòng xem trên website: backanco.com.   

* Lưu ý: 

- Công ty sẽ gửi Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đến địa chỉ của 

toàn thể Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 29/3/2019 theo thông báo của Trung 

tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường 

hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời họp. 

-  Người tham dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo Thư mời họp và bản chính CMND/Căn 

cước công dân/Hộ chiếu. Trường hợp được ủy quyền dự họp, đề nghị người đại diện cổ 

đông mang thêm bản chính Giấy uỷ quyền hợp lệ và bản sao CMND/Căn cước công 

dân/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN của cổ đông ủy quyền. 

Trân trọng. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBCKNN; 

- Sở GDCK Hà Nội; 

- HĐQT; BKS; 

- BTGĐ; 

- CVP; TKCT; 

- Lưu: VP. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 

 

 

Vũ Phi Hổ 

 

http://www.backanco.com/
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CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN 
Mã số doanh nghiệp: 4700149595  

Địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn  

Điện thoại: 0209.3812399      Website: backanco.com    Email:bkc@backanco.com 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

 

Thời gian: Khai mạc lúc 08h00 ngày 25 tháng 4 năm 2019 

Địa điểm: Khách sạn Núi Hoa - Tổ 4,  phường Đức Xuân, Tp.Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

 

TT 
THỜI 

GIAN 

NỘI DUNG THỰC HIỆN 

01 07h00-08h00 - Cổ đông đăng ký danh sách, nhận tài liệu BTC 

02 08h00-08h30 

- Ổn định và chào cờ 

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông 
BTC 

- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội BTC 

- Chủ tịch HĐQT lên phát biểu khai mạc và điều 

hành Đại hội. 

- Bầu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội 

- Thông qua chương trình nghị sự Đại hội 

Chủ tịch HĐQT 

03 08h30-11h30 

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI 

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 

năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2019.  

Thảo luận và biểu quyết 

Tổng Giám đốc 

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 

năm 2018.  

Thảo luận và biểu quyết. 

Kế toán trưởng 

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng 

quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động 

năm 2019.  

Thảo luận và biểu quyết. 

Chủ tịch HĐQT 

4. Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban 

kiểm soát năm 2018.  

Thảo luận và biểu quyết. 

Trưởng Ban  

kiểm soát 

5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 

2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.  

Thảo luận và biểu quyết. 

Kế toán trưởng 

6. Thông qua Tờ trình về Báo cáo chi trả thù lao 

HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2018 và đề 

xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty 

năm 2019. 

Thảo luận và biểu quyết. 

Kế toán trưởng 

http://www.backanco.com/
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7. Thông qua Tờ trình Về việc lựa chọn đơn vị kiểm 

toán năm 2019. 

Thảo luận và biểu quyết. 

Trưởng ban 

 kiểm soát 

 8. Các nội dung khác do Đại hội quyết định Chủ tịch HĐQT 

04 11h30-11h45 
Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. 

Thảo luận và biểu quyết thông qua. 

Chủ tịch HĐQT 

Thư ký Đại hội 

05 11h45 Bế mạc Đại hội Chủ tịch HĐQT 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

KHOÁNG SẢN BẮC KẠN 

           

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                            Bắc Kạn, ngày  09 tháng 04   năm 2019 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC  

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn; 

 

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi 

cho công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 

Khoáng sản Bắc Kạn kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Quy chế làm 

việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, cụ thể như sau: 

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI  HỘI 

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự họp ĐHĐCĐ ăn mặc chỉnh tề. 

2. Cổ đông khi vào phòng họp ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức 

Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc hướng dẫn sắp xếp vị trí của Ban tổ chức. 

3. Không hút thuốc lá trong phòng họp. 

4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. 

Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc chuyển sang chế độ rung không chuông. 

5. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự họp ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu 

cho đến khi kết thúc. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả 

kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi cuộc họp kết thúc thì cổ đông/đại diện cổ đông đó 

có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn 

đề sẽ biểu quyết tại Đại hội.  

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI 

1. Quyền và nghĩa vụ các cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ. 

1.1. Điều kiện tham dự họp ĐHĐCĐ. 

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu BKC theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu 

ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 29/3/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự 

hợp lệ. 

1.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự họp ĐHĐCĐ. 

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự họp ĐHĐCĐ 

cần mang theo các giấy tờ sau: 
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- Thông báo mời họp. 

- CMND/Căn cước công dân/hộ chiếu (bản chính). 

-  Bản chính Giấy ủy quyền và bản sao CMND/Căn cước công dân/Hộ 

chiếu/GCNĐKDN của người ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ). 

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường 

hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký tên bởi 

người đại diện pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó). 

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự 

Đại hội được nhận 01 Thẻ biểu quyết. Thẻ biểu quyết ghi rõ họ tên cổ đông, mã số tham dự 

Đại hội (do Ban tổ chức gán cho mỗi cổ đông) và số phiếu biểu quyết (bằng số cổ phần sở 

hữu của mỗi cổ đông tại ngày 29/3/2019 - ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham 

dự ĐHĐCĐ thường niên 2019). 

b. Cổ đông tham dự và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc có thể ủy quyền bằng 

văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ không được ủy quyền lại cho người 

khác. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được cử thì phải xác định cụ thể số cổ 

phần và số phiếu bầu được uỷ quyền cho mỗi người đại diện.  

c. Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ muốn phát biểu thảo luận phải được sự đồng ý của 

Chủ tọa; phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp 

với chương trình đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu 

thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ có thể ghi các nội 

dung vào phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Thư ký đại hội. 

d. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ 

đông theo quy định của Điều lệ công ty. 

e. Cổ đông tới dự họp ĐHĐCĐ sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ 

cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết. 

f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Chủ 

tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây rối mất trật tự làm ảnh hưởng đến cuộc họp. 

g. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay; sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký 

được tham dự và tham gia biểu quyết bầu cử các nội dung cần biểu quyết còn lại theo 

chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để 

cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó 

không bị ảnh hưởng. 

2. Quyền và nhiệm vụ của Chủ tọa. 

2.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) là Chủ tọa của Đại hội. 

2.2. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một 

người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được 
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người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp 

và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. 

2.3. Chủ tọa Đại hội có nhiệm vụ: 

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã 

được Đại hội thông qua.  

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung 

chương trình nghị sự của Đại  hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình  Đại hội. 

- Giới thiệu Ban thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu đại hội và trình ĐHĐCĐ biểu quyết 

thông qua. 

- Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết. 

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong 

suốt quá trình Đại hội. 

- Giải quyết các khiếu nại về ĐHĐCĐ (nếu có). 

2.4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách 

hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn 

của đa số người dự họp.  

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc biện pháp an ninh khác. 

- Yêu cầu bộ phận chức năng duy trì trật tự tại cuộc họp; trục xuất những người không 

tuân thủ điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành bình thường của 

cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ. 

2.5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy 

định đến một thời điểm khác hoặc đổi địa điểm họp, nhưng không quá 03 ngày kể từ ngày 

được mời dự họp chính thức, trong trường hợp sau: 

- Địa điểm không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông dự cuộc họp; 

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ cuộc họp không được 

tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ 

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ do Ban Tổ chức Đại hội thành lập. 

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ, công nhận người đến dự họp 

hợp lệ; phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết cho người đến dự họp; báo cáo 

trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến 

hành. 

4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ 

4.1. Ban Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết 

thông qua. 

4.2. Ban Thư ký ĐHĐCĐ thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, 
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gồm: 

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã 

được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu tại Đại hội; 

- Soạn thảo, hỗ trợ Chủ tọa công bố Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề 

đã được thông qua tại Đại hội. 

- Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông thông qua Tổ giúp việc. 

5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu 

5.1. Ban kiểm phiếu Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. 

5.2. Ban Kiểm phiếu Đại hội có nhiệm vụ: 

- Thống kê, tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung; 

- Thực hiện việc phát phiếu, kiểm phiếu. 

- Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký và công bố kết quả biểu quyết trước Đại 

hội. 

- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử 

hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử. 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả biểu quyết của các cổ đông trong cuộc 

họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. 

III. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC 

VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI 

1.  Điều kiện tiến hành Đại hội 

 Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng 

số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. 

2. Nguyên tắc và cách thức tiến hành Đại hội 

- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình ĐHĐCĐ. 

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua 

bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số 

cổ phần sở hữu của cổ đông và/hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu 

quyết và một phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số phiếu biểu quyết, nội dung 

biểu quyết (có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn). 

3. Cách biểu quyết 

- Cổ đông biểu quyết (theo thứ tự “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến”) một 

vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. 

- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề tại Đại hội đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua 

thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban Kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông 

tham dự và số phiếu biểu quyết tương ứng với từng cổ đông đồng ý trên Thẻ biểu quyết. Và 
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tương tự, đối với các ý kiến còn lại. 

 Cổ đông đánh dấu vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết về các nội dung mình đã 

biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết và nộp lại cho Ban tổ chức. 

4. Thể lệ biểu quyết 

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một quyền biểu quyết. 

- Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua tại khi có từ  51% trở lên tổng số phiếu bầu 

của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy 

quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Đối với các quyết định của ĐHĐCĐ 

liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào 

bán; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các 

chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo 

cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ  65% trở lên tổng số phiếu 

bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ 

quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.  

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI 

1. Nguyên tắc 

 Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý 

của Chủ tọa cuộc họp; việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc 

phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nghị sự; cổ đông có ý kiến phải đăng ký 

nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội; Ban Thư ký Đại hội sẽ 

sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa. 

2. Cách thức phát biểu. 

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao 

đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua, không dùng 

lời lẽ xúc phạm hoặc gây mất trật tự tại Đại hội. Chủ tọa cuộc họp sẽ sắp xếp cho cổ đông 

phát biểu theo thứ tự chương trình làm việc và đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của 

các cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội 

dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận. 

V. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI 

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản 

họp của ĐHĐCĐ. 

2. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ phải được lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại 

hội. 

3. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ phải được lưu giữ tại trụ sở chính Công ty Cổ phần 

Khoáng sản Bắc Kạn. 

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty 

Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn. 
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Kính trình Đại hội xem xét, thông qua. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Phi Hổ 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

KHOÁNG SẢN BẮC KẠN 

 

Số:             /BC-TGĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Bắc Kạn, ngày 09  tháng 4 năm 2019 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 

 

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn. 

 

Thay mặt cho Ban điều hành Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (“Công ty”), 

Tổng giám đốc báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty (“ĐHĐCĐ”) về kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau: 

I. Đặc điểm tình hình năm 2018 

1. Đánh giá chung: 

- Năm 2018 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra tương đối ổn định 

nhưng do gặp một số khó khăn về thị trường, giá cả đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch 

đề ra. 

- Chính sách thắt chặt quản lý của Nhà nước và địa phương trong lĩnh vực khai khoáng 

có tác động tới hoạt động của Công ty, làm ảnh hưởng đến tiến độ của một số dự án Công 

ty đang triển khai như Nhà máy sản xuất bột kẽm ô xít, mỏ Nà Duồng, mỏ Bó Nặm. 

- Công ty đã chú trọng cải thiện môi trường làm việc và thu nhập cho người lao động; 

đời sống người lao động được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. 

2.  Thuận lợi và khó khăn: 

2.1.  Thuận lợi:  

Ban lãnh đạo có chủ trương, định hướng đúng, quyết tâm cao, chỉ đạo quyết liệt, sát 

sao với cơ sở; nội bộ Công ty đoàn kết; người lao động tích cực trong lao động sản xuất. 

2.2.  Khó khăn: 

-  Chưa có thêm mỏ để khai thác trong khi mỏ cũ khai thác trong điều kiện khó khăn, 

sản lượng ít, hàm lượng thấp dẫn đến thiếu nguyên liệu cho các nhà máy chế biến. 

-  Giá bán kim loại giảm dẫn đến hàng khó tiêu thụ, tồn kho tăng.  

-  Cơ chế, chính sách của Nhà nước ngày càng thắt chặt, còn nhiều bất cập, mang tính 

cục bộ địa phương; thủ tục hành chính còn rườm rà, chồng chéo dẫn đến khó khăn, chậm trễ 

trong việc triển khai các dự án đầu tư. 

-  Khan hiếm, thiếu hụt lao động (cả lao động phổ thông lẫn lao động có trình độ, tay 

nghề cao); nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, quy định Công ty của người 

lao động còn hạn chế.  
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II.  Những kết quả đạt được 

1.  Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

- Trong năm 2018 hoạt động khai thác mỏ diễn ra tương đối ổn định. Tuy nhiên bên 

cạnh đó có một số dự án vẫn chưa đi vào hoạt động theo đúng tiến độ đề ra như: Nhà máy 

sản xuất bột kẽm ô xít, mỏ Nà Duồng. Nhà máy luyện chì vẫn hoạt động cầm chừng do 

trình độ chuyên môn kỹ thuật chưa đáp ứng ứng được theo yêu cầu của công nghệ, cụ thể : 

tỷ lệ thu hồi, tỷ lệ thất thoát ra xỉ, tỷ lệ thất thoát ra khói còn cao chưa đạt  được kỳ vọng của 

mình.  

- Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư, cải tạo và nâng cấp; điều kiện lao động, môi 

trường làm việc, sinh hoạt được cải thiện; trang thiết bị phục vụ sản xuất tiếp tục được cơ 

giới hóa; chất lượng lao động và chất lượng sản phẩm được nâng lên.  

- Công ty đã thu hút được đội ngũ lực lượng lao động đông đảo cả trong và ngoài tỉnh 

Bắc Kạn, góp phần giải quyết việc làm, hỗ trợ an sinh xã hội, đóng góp vào giá trị sản xuất 

công nghiệp của tỉnh, tăng thu ngân sách cho địa phương. 

- Năm 2018 đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty đã nỗ lực khai thác được 29.355 

tấn quặng nguyên khai, vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên do hàm lượng kim loại trong quặng 

thấp, nhà máy luyện chì chỉ hoạt được 10 tháng  đã ảnh hưởng đến các chỉ tiêu về tinh 

quặng chì, chì kim loại và tinh quặng kẽm. Đồng thời trong năm 2018 giá bán kim loại 

giảm, hàng khó tiêu thụ, tồn kho tăng, giá vốn hàng bán công ty con tăng cao nên doanh thu 

và lợi nhuận không đạt theo kế hoạch. 

Những kết quả đạt được trong năm 2018 cụ thể như sau: 

Bảng 1: Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2018 

TT Chỉ tiêu ĐVT 

Năm 2018 Tỷ lệ 

thực 

hiện 

(%) 

Kế hoạch Thực hiện 

1 
Tổng sản lượng quặng 

nguyên khai 
Tấn 23.650 29.355 124,64 

2 
Khối lượng thành phẩm 

sau chế biến 
    

 

- Tinh quặng chì (60% Pb) Tấn  5.689  

- Tinh quặng kẽm 

 (50% Zn) 
Tấn 4.100          3.903 95,19 

- Chì kim loại  

(hàm lượng ≥ 97%) 
Tấn 4.800 3.100 64,58 

3 
Khối lượng hàng hóa đã 

xuất bán 
    

 
- Tinh quặng kẽm  

(50% Zn) 
Tấn  4.332  
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- Chì kim loại  

(hàm lượng ≥ 97%) 
Tấn  2.165  

4 Tổng doanh thu 
Tỷ 

đồng 
310 180,63 58,27 

5 Lợi nhuận sau thuế TNDN 
Tỷ 

đồng 
9,36 -8,99  

6 Nộp ngân sách nhà nước 
Tỷ 

đồng 
28,74 22,72 79,05 

7 Nộp Bảo hiểm xã hội 
Tỷ 

đồng 
 5,46  

8 Thu nhập bình quân 
Triệu 

đồng 
 7,4  

9 Tổng vốn đầu tư thực hiện 
Tỷ 

đồng 
53,4 9,15 17,13 

Bảng 2 : Chi tiết các khoản nộp ngân sách nhà nước năm 2018 

TT Chỉ tiêu 

Số còn phải 

nộp tại thời 

điểm 

31/12/2017 

Phát sinh trong kỳ năm 2018 Số còn phải 

nộp tại thời 

điểm 

31/12/2018 

Số phải nộp Số đã nộp 

1 
Thuế GTGT phải 

nộp 
2.545.730.839 4.928.519.701 7.474.250.540  

2 
Thuế tiêu thụ đặc 

biệt 
21.371.662 6.709.734 6.709.734 21.371.662 

3 
Thuế thu nhập 

Doanh nghiệp 
1.632.849.231 4.198.970.940 1.184.256.349 4.647.563.822 

4 Thuế tài nguyên  8.564.244.590 7.165.022.648 1.399.221.942 

5 
Phí bảo vệ môi 

trường 
 6.312.120.584 5.251.285.350 1.060.835.234 

6 
Thuế thu nhập cá 

nhân 
60.379.056 962.941.204 639.145.786 384.174.474 

7 Tiền thuê đất  632.242.167 632.242.167  

8 
Các loại thế, phí 

khác 
347.544.000 363.364.301 363.364.301 347.544.000 

Tổng cộng 4.607.874.788 25.969.113.221 22.716.276.875 7.860.711.134 

Bảng 3: Chi tiết tổng vốn đầu tư thực hiện năm 2018 

Stt Chí phí đầu đầu tư Giá trị (VNĐ) 

1 Mỏ Nà Bốp- Pù Sáp 1.718.341.956 

2 Dự án luyện chì 1.205.942.816 

3 Dự án Nhà máy sản xuất bột kẽm ô xít 6.225.604.357 

Tổng cộng 9.149.889.129 



 4 

2. Công tác nhân sự 

2.1. Ban điều hành Công ty 

Hiện nay Ban điều hành gồm 04 thành viên cụ thể như sau: 

Bảng 4: Danh sách Ban điều hành 

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1.  Đinh Văn Hiến Tổng giám đốc Bổ nhiệm ngày 03/11/2018 

2.  Nguyễn Trần Nhất Phó Tổng giám đốc  

3.  Vũ Gia Hạnh Phó Tổng giám đốc  

4.  Trần Văn Quyền Phó Tổng giám đốc Bổ nhiệm ngày 11/4/2018 

2.2. Các quyết định quan trọng về tổ chức bộ máy, nhân sự Công ty 

- Trên cơ sở về tổ chức bộ máy, nhân sự và các đơn vị trực thuộc đã được thành lập, 

trong năm 2018 không có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức. 

-  Về nhân sự cấp cao trong năm 2018: Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua đơn từ 

nhiệm Tổng giám đốc của ông Vũ Phi Hổ, đồng thời bổ nhiệm ông Đinh Văn Hiến giữ 

chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 03/11/2018. Hội đồng quản trị cũng đã bổ nhiệm ông 

Trần Văn Quyền giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc và đồng ý đơn từ nhiệm chức vụ Phó 

tổng giám đốc của ông Nguyễn Tiến Biền. 

-  Trong năm 2018, Tổng giám đốc đã bổ nhiệm một số trưởng, phó các phòng ban, đơn 

vị trực thuộc.  

2.3.  Tổng số lao động toàn Công ty năm 2018 

Tổng số lao động của toàn công ty là gần 800 người, trong đó công ty con hơn 200 

người. 

2.4.  Công tác đào tạo 

Trong năm 2018 Công ty đã thực hiện các khóa đào tạo, huấn luyện liên quan đến vật 

liệu nổ, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và sử dụng vũ khí, công 

cụ hỗ trợ. 

3. Kết quả triển khai thực hiện các dự án đầu tư 

3.1.  Hoạt động khai thác năm 2018 

- Mỏ Nà Bốp - Pù Sáp tiếp tục hoạt động ổn định, sản lượng khai thác đạt 27.705 tấn 

quặng. 

-  Mỏ Lũng Váng sản lượng đạt 1.650 tấn quặng. 

-  Mỏ Phú Đô: Đã bàn giao lại cho địa phương quản lý theo quy định. 

-  Mỏ nước khoáng AVA: Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý trình Tổng cục địa 

chất, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét cấp giấy phép khai thác. 

3.2.  Hoạt động sản xuất, chế biến 
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-  Nhà máy luyện chì: Nhà máy hoạt động ổn định từ đầu năm đến ngày 02/10/2018 thì 

tạm dừng do một số yếu tố như: Bảo dưỡng lại hệ thống xử lý môi trường, kỹ thuật... Sản 

lượng sản xuất đạt 3.100,67 tấn chì kim loại (hàm lượng Pb ≥ 97%). 

-  Nhà máy sản xuất bột kẽm ôxít: Đã cải tạo sửa, chữa xong; đang hoàn thiện thủ tục về 

đầu tư, bảo vệ môi trường, xử lý chất thải nguy hại. 

-  Sản xuất, kinh doanh đồ uống: Nhà máy CBRQ-NGK Bắc Kạn chỉ duy trì sản xuất 

nước đóng bình nhựa 20 lít để phục vụ văn phòng và bán ở thị trường thành phố Bắc Kạn, 

huyện Chợ Đồn. 

3.3.  Hoạt động thăm dò 

-  Mỏ Bó Nặm: Ngày 11/01/2019 đã được cấp giấy phép thăm dò và công ty đang triển 

khai các thủ tục pháp lý sau giấy phép để sớm triển khai việc thăm dò. 

-  Mỏ Nà Duồng: Ngày 04/04/2019 UBND tỉnh Bắc Kạn đã có quyết định phê duyệt trữ 

lượng và công ty đang đề nghị đưa về phân tán, nhỏ lẻ. 

3.4.  Hoạt động đầu tư khác 

Năm 2018 Công ty không có hoạt động đầu tư ra bên ngoài. 

III.  Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 

1.  Về khai thác khoáng sản 

-  Tiếp tục khai thác mỏ Nà Bốp – Pù Sáp đạt sản lượng 26.000 tấn quặng/năm. 

- Khai thác mỏ Lũng Váng đạt công suất được cấp phép 1.650 tấn quặng/năm. Hoàn 

thiện công tác thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ theo quy định để nâng công suất khai thác 

lên khoảng 17.000 tấn quặng/năm. 

- Mỏ Nà Duồng: Phê duyệt trữ lượng, đưa mỏ vào quy hoạch phân tán nhỏ lẻ và xin 

cấp phép khai thác, dự kiến công suất khai thác 10.000 tấn quặng/năm, sẽ sớm đưa mỏ vào 

hoạt động. 

- Tiến hành thăm dò mỏ chì kẽm Bó Nặm theo giấy phép đã được cấp. 

-  Tiếp tục xin cấp phép mỏ nước khoáng AVA. 

2.  Về chế biến khoáng sản 

-  Tiếp tục thuê  Công ty TNHH tập đoàn Thiên Mã tuyển quặng từ mỏ Nà Bốp - Pù 

Sáp, Lũng Váng theo công suất được cấp phép khai thác và mỏ Nà Duồng, mỏ Bó Nặm 

(sau khi được cấp phép khai thác). 

-  Phấn đấu vận hành nhà máy luyện chì đạt sản lượng 4.200 tấn/năm. 

- Đưa Nhà máy sản xuất bột kẽm ô xít đi vào hoạt động với 1/2 công suất đạt 15.000 

tấn sản phẩm. 

- Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn: Sẽ thực hiện thủ tục xin gia hạn và các thủ tục 

pháp lý khác do trong năm 2019 Giấy chứng nhận đầu tư hết hạn. 
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- Nâng cấp công nghệ xử lý môi trường nhà máy luyện chì; hoàn thiện các thủ tục pháp 

lý để đưa bãi chứa thải mới của xưởng tuyển nổi đi vào hoạt động. 

-  Hoàn thiện các thủ tục pháp lý đối với dự án tái chế chì phế liệu và xử lý bùn dương 

cực để cung cấp thêm nguyên liệu cho nhà máy luyện chì. 

3.  Các hoạt động khác 

-  Đầu tư xây tòa nhà văn phòng tại thành phố Thái nguyên với quy mô 10 tầng nổi, 01 

tầng bán hầm, 01 tầng tum trên diện tích khu đất 237,4m2. 

-  Tiếp tục triển khai các dự án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt nhu cầu vốn trong các kỳ 

đại hội trước khi đủ điều kiện.  

4.  Các chỉ tiêu chính năm 2019. 

Bảng 5: Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2019 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 

2019 

So sánh với kế hoạch 

năm 2018 (%) 

1 
Tổng sản lượng quặng 

nguyên khai 
Tấn 

27.650 
116,9 

2 
Khối lượng thành phẩm 

sau chế biến 
 

 
 

 

- Tinh quặng chì (60% Pb) Tấn 5.600  

- Tinh quặng kẽm 

 (50% Zn) 
Tấn 

4.100 
100 

- Chì kim loại  

(hàm lượng ≥ 97%) 
Tấn 

4.200 
87,5 

3 
Khối lượng hàng hóa xuất 

bán 
 

 
 

 

- Tinh quặng kẽm  

(50% Zn) 
Tấn 

4.500 
 

- Chì kim loại  

(hàm lượng ≥ 97%) 
Tấn 

4.500 
 

4 Tổng doanh thu Tỷ đồng     268,50 86,6 

5 Lợi nhuận sau thuế TNDN Tỷ đồng 12 128 

6 Nộp ngân sách nhà nước Tỷ đồng 28 97,4 

7 Nộp Bảo hiểm xã hội Tỷ đồng 5.5  

8 Thu nhập bình quân 
Triệu 

đồng 7.4 
 

9 Tổng vốn đầu tư thực hiện Tỷ đồng 117, 26 219,6 

4.3. Nhu cầu vốn năm 2019 

Bảng 6: Nhu cầu vốn cho các dự án của Công ty năm 2019 

Đơn vị: Tỷ đồng 
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TT Tên dự án Thành tiền Ghi chú 

1 Mỏ Nà Bốp - Pù Sáp 3,5 Sử dụng vốn tự có của DN 

2 Mỏ Nà Duồng 3 Sử dụng vốn tự có của DN 

3 Mỏ Bó Nặm 10 Sử dụng vốn tự có của DN 

4 Nhà máy sản xuất bột kẽm ô xít 20,6 Sử dụng vốn tự có của DN 

5 
Nâng cấp công nghệ xử lý môi trường 

NM luyện chì và tuyển nổi 
16,5 Sử dụng vốn tự có của DN 

 

- Nhà chứa xỉ thải, nguyên liệu 4  

- Hệ thống phối trộn nguyên liệu luyện 

chì 
1,5  

- Xử lý khói khí nhà máy luyện chì 6  

- Hồ chứa đuôi thải xưởng tuyển 5 Sử dụng vốn tự có của DN 

6 Xử lý ắc quy chì phế thải 12 Sử dụng vốn tự có của DN 

7 
Thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ Công 

ty TNHH Việt Trung 
7,5 Sử dụng vốn tự có của DN 

8 Xây tòa nhà văn phòng ở Thái Nguyên 27,66 Sử dụng vốn tự có của DN 

 Tổng cộng 117,26  

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. 

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. 

Trân trọng ./. 

Nơi nhận: 
- ĐHĐCĐ; 

- HĐQT; 

- BTGĐ; 

- BKS; 

- VP, TKCT; 

- Lưu: VT. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Hiến 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

KHOÁNG SẢN BẮC KẠN 

 

Số:       /BC – HĐQT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Bắc Kạn, ngày  09  tháng 04  năm 2019 

BÁO CÁO  

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018  

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 

 

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn 

 

Thay mặt Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn, tôi 

xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả hoạt động của 

HĐQT trong năm 2018, kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2019 như sau: 

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị 

 Bảng 1: Danh sách nhân sự Hội đồng quản trị 

Stt Họ và Tên Chức vụ 

1.  Ông Vũ Phi Hổ Chủ tịch HĐQT 

2.  Ông Đinh Văn Hiến Thành viên 

3.  Ông Nguyễn Huy Hoàn Thành viên 

4.  Ông Mai Thanh Sơn Thành viên 

5.  Ông Nguyễn Trần Nhất  Thành viên 

2. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2018 và các quyết định được ban hành. 

2.1 Các cuộc họp 

- Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức họp và xin ý kiến bằng email để xem xét, thảo 

luận và thông qua các quyết định liên quan tới công tác nhân sự, hoạt động sản xuất kinh 

doanh, tình hình đầu tư và chiến lược phát triển của công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT.  

- Các buổi họp và những lần xin ý kiến bằng email đều được chuẩn bị chu đáo, nghiêm 

túc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành phù hợp với Điều lệ, các quy 

định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. 

2.2. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2018: 

Bảng 2: Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2018 

STT Số Nghị quyết/ 

Quyết định  

Ngày 

 

Nội dung 

 

1.  02/NQ- HĐQT 05/02/2018 Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh 

năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh 
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doanh năm 2018 

2.  03/2018/NQ- HĐQT 09/04/2018  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2018. 

3.  11/2018/NQ- HĐQT 11/04/2018 Bổ nhiệm ông Trần Văn Quyền giữ 

chức vụ Phó Tổng giám đốc. 

4.  12/2018/QĐ- HĐQT 03/05/2018 Tạm dừng hoạt động chi nhánh công ty 

tại Hà Nội. 

5.  13/2018/NQ- HĐQT 23/05/2018  Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 

Công ty Cổ phần Cổ phần Bến xe Nghệ 

An. 

6.  14/2018/QĐ- HĐQT 20/06/2018 Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tòa 

nhà văn phòng cho thuê kết hợp ở tại 

thành phố Thái Nguyên. 

7.  15/2018/NQ- HĐQT 22/08/2018 Phê chuẩn việc ký kết Hợp đồng bán 

chì thỏi. 

8.  20/2018/QĐ-HĐQT 03/11/2018 Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc. 

9.  21/2018/QĐ-HĐQT 03/11/2018 Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc. 

10.  22/2018/NQ-HĐQT 03/11/2018 Chỉ định người đại diện giao dịch với 

ngân hàng. 

11.  23/2018/NQ-HĐQT 05/11/2018 Cử người điều hành tại Công ty TNHH 

Việt Trung và phê chuẩn việc mua bán 

quặng với Công ty TNHH Việt Trung 

12.  25/2018/NQ-HĐQT 12/12/2018 Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc  

đổi với ông Nguyễn Tiến Biền 

13.  27/2018/NQ- HĐQT 29/12/2018 Thông qua Thang, bảng lương áp dụng 

từ 01/01/2019 

Bên cạnh đó HĐQT đã lập báo cáo tình hình quản trị 6 tháng, 1 năm và công bố thông 

tin theo đúng quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC.  

3.  Hoạt động giám sát của HĐQT 

3.1.  Giám sát, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ. 

 Với vai trò và trách nhiệm tuyệt đối trung thực, cẩn trọng vì quyền lợi của các cổ đông 

và của Công ty, HĐQT đã tuân thủ các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ và giám sát quá trình 

thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ. 

3.2.  Giám sát Tổng giám đốc Công ty, các cán bộ quản lý. 

- Thực hiện các quy định tại Điều lệ, pháp luật doanh nghiệp, pháp luật chứng khoán, 

HĐQT thường xuyên giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý trong việc thực 

hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đánh giá Tổng Giám đốc và Ban 
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điều hành đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh; báo cáo kịp 

thời, đầy đủ các nội dung cần trình HĐQT xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền. Tổng Giám 

đốc đã tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của Nghị quyết HĐQT, nỗ lực thực 

hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 do ĐHĐCĐ phê duyệt.  

- Tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về việc Chủ 

tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công 

ty đại chúng, Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua đơn từ nhiệm Tổng giám đốc của ông 

Vũ Phi Hổ, đồng thời bổ nhiệm ông Đinh Văn Hiến giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 

03/11/2018. 

- Đồng thời trong năm 2018 Hội đồng quản trị cũng đã bổ nhiệm ông Trần Văn Quyền 

giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc và đồng ý đơn từ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của 

ông Nguyễn Tiến Biền. 

3.3.  Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018: 

 Bảng 3: Chỉ tiêu sản xuất và kết quả thực hiện năm 2018 . 

TT Nội dung chỉ tiêu 
Kế hoạch 2018  

(tấn) 

Kết quả thực hiện 2018  

(tấn) 

1 Khai thác quặng nguyên khai  23.650 29.355 

2 Chì kim loại (≥98%Pb)   4.800      3.100 

3 Tinh quặng kẽm   4.100          3.903 

 Bảng 4: Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận hợp nhất và kết quả thực hiện năm 2018.  

TT Nội dung chỉ tiêu 
Kế hoạch 2018  

(Tỷ đồng) 

Kết quả thực hiện 2018  

(Tỷ đồng) 

1 Tổng doanh thu  310 180,63 

2 Lợi nhuận sau thuế TNDN 9,36 -8,99 

 

- Trong năm 2018 các mỏ Nà Bốp - Pù Sáp và Lũng Váng (Công ty TNHH Việt 

Trung) mặc dù điều kiện khai thác khó khăn nhưng cán bộ công nhân viên công ty đã nỗ 

lực khai thác được hơn 29.355 tấn quặng, vượt kế hoạch đề ra.  Đối với nhà máy luyện chì 

hoạt động ổn định từ đầu năm đến ngày 02/10/2018 thì tạm dừng do thiếu nguyên liệu, khắc 

phục hệ thống khí thải và nghiên cứu điều chỉnh để tăng tỷ lệ thu hồi chì kim loại tránh thất 

thoát, lãng phí. Do vậy chỉ sản xuất được 3.100 tấn chì kim loại (hàm lượng Pb ≥ 97%).  

- Do ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc, trong năm 2018 

công ty gặp khó khăn trong việc bán hàng cả về chì kim loại lẫn tinh quặng kẽm (giá bán 

thấp, ít đối tác mua), giá trị hàng tồn kho tăng cao dẫn tới doanh thu không đạt. Bên cạnh 

đó, do giá vốn hàng bán công ty con tăng cao nên lợi nhuận hợp nhất không đạt kế hoạch 

(lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 15,7 tỷ đồng). 

4. Mức chi thù lao HĐQT năm 2018: 

 Mức chi thù lao HĐQT năm 2018 mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã phê duyệt 

như sau: 



4 

 

 Bảng 5: Thù lao HĐQT năm 2018 

TT Chức danh 
Số 

người 

Mức thù lao năm 2018 

Hàng tháng 

(đồng) 

Số 

tháng 

Thành tiền 

(đồng) 

1 Chủ tịch HĐQT 1 35.000.000 12 420.000.000 

1 Thành viên HĐQT 4 10.000.000 12 480.000.000 

 Tổng cộng    900.000.000 

 

II.  PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019 

1.  Tăng cường hoạt động giám sát, đảm bảo Công ty hoạt động đúng pháp luật, Điều lệ. 

2. Phối hợp với Ban Điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình 

ĐHĐCĐ thông qua và giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. 

Trong năm 2019 sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án sản xuất bột kẽm ôxít, tái chế ắc quy chì, 

hồ thải mới cho xưởng tuyển, mỏ chì kẽm Bó Nặm và Nà Duồng, dự án tòa nhà văn phòng 

tại Thái Nguyên và tiếp tục triển khai các dự án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt nhu cầu vốn 

trong các kỳ đại hội trước khi đủ điều kiện.  

3.  Tăng cường hỗ trợ Ban điều hành để hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ, HĐQT 

giao. Trong từng năm Hội đồng quản trị sẽ quyết định hạn mức vay, bảo lãnh, bảo đảm, thế 

chấp, bồi thường và ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện trong hạn mức đã được phê 

duyệt. (Trong năm 2019 HĐQT đã quyết định hạn mức vay, hạn mức bảo lãnh, bảo đảm, 

thế chấp và bồi thường để đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty năm 2019 

không vượt quá 150 tỷ đồng và ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các giao dịch 

trong các hạn mức trên). 

4. Đẩy mạnh công tác giám sát, đôn đốc Ban Điều hành triển khai hoạt động sản xuất 

kinh doanh theo kế hoạch cũng như xem xét kịp thời, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh 

doanh và tổ chức nhân sự theo đề nghị của Ban điều hành trên cơ sở thẩm quyền của 

HĐQT để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. 

5.  Tiếp tục duy trì và nâng cao mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn 

và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm 

cùng với Ban điều hành phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong 

muốn của Đại hội đồng cổ đông Công ty. 

Nơi nhận: 
- ĐHĐCĐ; 

- HĐQT; BKS: 

- BTGĐ; 

- VP; TKCT; 

- Lưu: VT. 

 

  

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 

 

 

Vũ Phi Hổ 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

KHOÁNG SẢN BẮC KẠN 

BAN KIỂM SOÁT 

                                           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨE VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày 09 tháng 4 năm 2019 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 

 

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn. 

 

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn (“BKS”) báo cáo kết quả hoạt 

động năm 2018 như sau: 

I. Tình hình chung 

Năm 2018 hoạt động chính của Công ty là khai thác và chế biến chì, kẽm. Sản lượng 

quặng khai thác tuy chưa đạt công suất theo giấy phép nhưng đã vượt chỉ tiêu kế hoạch. Do 

hàm lượng kim loại trong quặng còn thấp đã ảnh hưởng đến các chỉ tiêu về tinh quặng chì, 

chì kim loại và tinh quặng kẽm. Nguyên liệu đầu vào từ các mỏ của công ty chỉ mới đáp 

ứng được khoảng 60% công suất của các nhà máy chế biến.  

Do gặp khó khăn trong tiêu thụ chì kim loại và tinh quặng kẽm (giá thấp, các đối tác 

mua cầm chừng) nên năm 2018 các chỉ tiêu về doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận không 

đạt được theo kế hoạch. Tuy vậy, hoạt động sản xuất của Công ty vẫn được duy trì, đảm 

bảo được việc làm, thu nhập cho người lao động. Thu nhập của khối công nhân trực tiếp sản 

xuất được cải thiện. Trình độ, tay nghề, ý thức của người lao động được nâng lên. Hoạt 

động khai thác vẫn từng bước được đầu tư, nâng cấp theo hướng hiện đại hóa, chuyên 

nghiệp hóa, tiết kiệm năng lượng, phát triển bền vững. Công tác tổ chức nhân sự tiếp tục 

được kiện toàn. 

Trong năm 2018, BKS đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ 

Công ty như: Báo cáo hoạt động BKS trong năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông 

(“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2018; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT’), 

Ban điều hành Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

(“ĐHĐCĐ”) và giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; tham dự đầy đủ 

các cuộc họp của HĐQT; xem xét thẩm định báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán; đề 

xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018. 

II. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh: 

1.  Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

 Bảng 1: Chỉ tiêu sản xuất và kết quả thực hiện năm 2018  

TT Nội dung chỉ tiêu 
Kế hoạch 2018  

(tấn) 

Kết quả thực hiện 2018  

(tấn) 

1 Khai thác quặng nguyên khai  23.650 29.355 

2 Chì kim loại (≥98%Pb)   4.800      3.100 

3 Tinh quặng kẽm   4.100          3.903 
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 Bảng 2. Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận hợp nhất và kết quả thực hiện năm 2018  

TT Nội dung chỉ tiêu 
Kế hoạch 2018  

(Tỷ đồng) 

Kết quả thực hiện 2018  

(Tỷ đồng) 

1 Tổng doanh thu  310 180,63 

2 Lợi nhuận sau thuế TNDN 9,36 -8,99 

         Qua các chỉ tiêu trên, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gần như 

không đạt được kế hoạch đề ra. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận, công ty lỗ gần 9 tỷ. Tuy nhiên, khi 

xem xét tại báo cáo tài chính riêng cho thấy công ty mẹ lãi trước thuế gần 20 tỷ và phải nộp 

thuế TNDN hơn 4 tỷ đồng. Hơn nữa, tại thời điểm cuối năm Công ty có lượng hàng tồn kho 

trị giá hơn 122 tỷ đồng. Nếu bán lượng hàng hóa này thì các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận 

trong năm 2018 công ty hoàn toàn có thể đạt được. Tuy nhiên ban điều hành đã quyết định 

không bán lúc này vì giá kim loại thị trường thế giới xuống thấp. Nếu bán lúc này chính là 

bán rẻ tài nguyên và công sức lao động của tập thể cán bộ công nhân công ty. Vì mục tiêu 

phát triển bền vững, lâu dài và vì lợi ích của các cổ đông nên ban điều hành quyết định tiếp 

tục chờ giá cao và sẽ bán vào một thời điểm thích hợp.  

2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2018 

2.1. Dự án khai thác mỏ chì, kẽm Nà Bốp - Pù Sáp 

Dự án tiếp tục triển khai theo đúng giấy phép cấp mỏ và tổ chức sản xuất khai thác ổn 

định để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến hoạt động. Tuy nhiên, do điều kiện địa 

chất biến đổi, mưa nhiều nên công tác khai thác gặp nhiều khó khăn, ngày càng phải khai 

thác ở độ sâu lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro; sản lượng ít, không ổn định và chất lượng quặng 

không cao dẫn đến không đáp ứng đủ nguồn nguyên liệu cho các nhà máy chế biến hoạt 

động. 

2.2. Công ty TNHH Việt Trung 

Công ty tiếp tục đầu tư cho sản xuất, đã cung cấp sản phẩm đều đặn cho xưởng tuyển 

nổi. 

2.3. Dây chuyền tuyển nổi quặng chì, kẽm sunfua (Xưởng tuyển nổi) 

Công ty vẫn đang thực hiện hợp đồng cho thuê mặt bằng nhà xưởng (xưởng tuyển 

nổi) với đối tác là Công ty TNHH tập đoàn Thiên Mã chế biến tinh quặng chì cung cấp cho 

Nhà máy Luyện chì và tinh quặng kẽm. Tuy vậy hiện thị trường tiêu thụ tinh quặng kẽm 

vẫn đang yếu. 

2.4. Dự án Nhà máy luyện chì 

Trong năm 2018 nhà máy luyện chì hoạt động không liên tục do thiếu nguyên liệu, 

phải khắc phục hệ thống khí thải và nghiên cứu điều chỉnh để tăng tỷ lệ thu hồi chì kim loại 

tránh thất thoát, lãng phí. Việc nhà máy luyện chì hoạt động không liên tục đã làm ảnh 

hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, công nhân lao động phải nghỉ chờ 

việc, thiếu sản phẩm cung cấp ra thị trường. 

2.5. Một số dự án khác 
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- Dự án cải tạo, sửa chữa, khôi phục Nhà máy sản xuất bột kẽm ô xít: đang hoàn thiện 

các thủ tục pháp lý theo quy định. 

- Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn: Đang chạy thử nghiệm, hiệu chỉnh, nghiên cứu 

công nghệ.  

- Dự án mỏ Phú Đô: Đã thực hiện xong công tác đóng cửa mỏ, bàn giao đất theo quy 

định. 

- Dự án mỏ Bó Nặm: Trong năm 2018 hoàn thiện các thủ tục pháp lý cấp giấy phép 

thăm dò. (Hiện nay công ty đang thực hiện các thủ tục pháp lý sau khi được UBND tỉnh 

Bắc Kạn cấp giấy phép thăm dò để sớm triển khai việc thăm dò). 

- Dự án mỏ Nà Duồng: Hoàn thiện hồ sơ báo cáo kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng 

trình thẩm định phê duyệt trữ lượng. (Ngày 04/04/2019 UBND tỉnh Bắc Kạn đã có quyết 

định phê duyệt trữ lượng và công ty đang làm thủ tục đề nghị đưa về phân tán, nhỏ lẻ). 

- Dự án Nhà máy nước khoáng AVA: Vẫn đang tạm dừng sản xuất, hoàn thiện thủ tục 

xin cấp mỏ. 

- Dự án Nhà máy chế biến rau quả nước giải khát Bắc Kạn: Tiếp tục dừng sản xuất 

rượu, chỉ duy trì sản xuất nước đóng bình nhựa 20 lít cung cấp cho văn phòng công ty và 

bán ra thị trường khu vực thành phố Bắc Kạn, huyện Chợ Đồn. 

III. Tình hình tài chính đến 31/12/2018 

 Trên cơ sở bản Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán, BKS tổng 

hợp một số kết quả tài chính tính đến thời điểm 31/12/2018 như sau: 

Bảng 3. Một số chỉ số kết quả tài chính tính đến ngày 31/12/2018 

Chỉ tiêu 
Tại ngày 

31/12/2018 (đồng) 

Tại ngày 

31/12/2017 

(đồng) 

1. Tổng tài sản 295.358.356.821 266.684.576.678 

Trong đó:   

- Tiền và các khoản tương đương tiền 315.858.096 16.123.152.597 

- Các khoản phải thu ngắn hạn 23.204.313.514 27.910.067.070 

- Hàng tồn kho 122.124.865.705 56.726.901.462 

- Tài sản ngắn hạn khác 3.426.082.588 11.662.228.860 

- Các khoản phải thu dài hạn 2.258.075.980 1.538.317.663 

- Tài sản cố định 90.497.433.126 107.650.794.299 

- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 19.949.581.300 23.516.976.738 

- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 16.498.016.075 14.752.365.200 

- Tài sản dài hạn khác 17.084.130.437 6.803.772.789 

2. Tổng nguồn vốn 295.358.356.821 266.684.576.678 

Trong đó:   

- Nợ phải trả ngắn hạn 150.627.746.908 112.143.399.274 

- Nợ phải trả dài hạn 2.575.500.000 3.389.875.000 
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- Vốn góp của chủ sở hữu 117.377.280.000 117.377.280.000 

- Thặng dư vốn cổ phần 17.052.895.190 17.052.895.190 

- Các quỹ khác 15.574.071.618 15.574.071.618 

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (8.996.192.491) 3.003.611.439 

 

IV.  Công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban tổng giám đốc 

1.  Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông 

1.1. Đối với HĐQT 

- HĐQT Công ty gồm 05 thành viên. Trong năm 2018, BKS tham dự 100% các cuộc 

họp của HĐQT. Qua giám sát, BKS đánh giá HĐQT tổ chức triển khai thực hiện đúng Nghị 

quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT. Các vấn đề, nội dung cuộc họp được 

HĐQT chuẩn bị đầy đủ, chu đáo và được thảo luận công khai, biểu quyết thông qua phù 

hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.  

- Các phiên họp của HĐQT có số thành viên dự họp đảm bảo theo đúng quy định của 

Điều lệ Công ty.  

1.2. Đối với Ban Tổng giám đốc 

 Ban Tổng giám đốc Công ty đã triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ,  nghị quyết 

của HĐQT và thực hiện điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chức năng 

nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Nội dung chỉ đạo điều hành 

của Ban Tổng giám đốc tuân thủ đúng các nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của 

HĐQT. Cụ thể: 

- Đã tổ chức thực hiện các nội dung yêu cầu đối với Công ty đại chúng; 

- Đã nghiên cứu và áp dụng các biện pháp cải tiến trong quản trị doanh nghiệp và quản 

lý vật tư nguyên, nhiên vật liệu; 

- Đã triển khai các giải pháp để đưa Công ty vượt qua khó khăn, thách thức đảm bảo 

việc làm và thu nhập cho người lao động.  

- Đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh 

nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch 

toán kế toán và lập các báo cáo tài chính theo đúng quy định.  

- Thực hiện nghiêm túc việc thuê đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét Báo 

cáo tài chính 06 tháng và hàng năm đúng quy định đối với Công ty đại chúng. 

- Các chế độ chính sách của người lao động được đảm bảo và từng bước được cải thiện, 

nâng cao. 

- Người lao động được Công ty đóng đầy đủ các loại bảo hiểm bắt buộc; được trả tiền 

lương, tiền công đúng thời hạn, phù hợp với tình hình thực tiễn. 

1.3. Đối với cổ đông 

 Qua công tác giám sát, BKS không phát hiện cổ đông của Công ty vi phạm các quy 

định của Luật Chứng khoán, vi phạm công bố thông tin. Trong năm BKS cũng không nhận 
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được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BKS và Cán bộ quản lý 

Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. 

2. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám 

đốc và các cán bộ quản lý khác: 

 Trong quá trình thực hiện chức năng giám sát của mình, BKS luôn nhận được sự phối 

hợp và tạo điều kiện thuận lợi của các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ 

phận, cán bộ quản lý khác trong Công ty. 

 Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, kính trình ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2019 xem xét và cho ý kiến. 

 Cuối cùng xin chúc quý vị Đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. 

Chúc Công ty thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch trong năm 2019.  

 Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

 Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; 

- HĐQT; BKS; 

- Ban TGĐ; 

- CVP, TKCT; 

- Lưu: BKS. 

 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Phòng 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

KHOÁNG SẢN BẮC KẠN 

BAN KIỂM SOÁT 

                                           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨE VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày  09  tháng 4 năm 2019 

 

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 

 

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn. 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn; 

 

Ban kiểm soát (“BKS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc lựa 

chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài 

chính 2019 của Công ty như sau: 

1. Các tiêu chí đánh giá, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 

BKS đề xuất với ĐHĐCĐ các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau: 

- Là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019; 

- Là đơn vị kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên có năng lực, trình độ, nhiều 

kinh nghiệm kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định của các chuẩn mực kế toán, 

hệ thống kế toán Việt Nam; 

-  Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính cho 

Công ty; 

-  Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán và các 

điều kiện, mục tiêu phù hợp khác theo yêu cầu của Công ty. 

2. Đề xuất của Ban kiểm soát: 

BKS đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty lựa chọn và 

ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán đáp ứng các tiêu chí nêu tại mục 1 để thực hiện kiểm toán 

và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2019 của Công ty.  

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định. 

 

Nơi nhận: 
- ĐHĐCĐ; 

- HĐQT, BKS; 

- Ban TGĐ; 

- CVP, TKCT; 

- Lưu: BKS. 

 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Phòng 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

 KHOÁNG SẢN BẮC KẠN 

 

Số:       /TTr – HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày  09 tháng  04  năm 2019 

 

TỜ TRÌNH  

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2018 

và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm  2019 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn. 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn; 

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất 

kinh doanh năm 2019; 

- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 

2018 đã được kiểm toán; 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phương án phân phối lợi 

nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau 

thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 như sau: 

1. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018: 

- Trong năm 2018 lợi nhuận đã không đạt như kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp năm 2018 lỗ: 8.996.192.491 đồng .  

- Dự kiến sẽ được bù lỗ từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019. 

2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019: 

- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 lãi: 12.000.000.000 

đồng. 

Dự kiến kế hoạch phân phối  

- Bù lỗ năm 2018 là: 8.996.192.491 đồng. 

- Số còn lại sau khi bù lỗ bổ sung vào nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.  

 Trên đây là tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến kế hoạch phân phối 

lợi nhuận năm 2019 của Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.  

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn cho ý kiến 

và biểu quyết thông qua. 

Nơi nhận: 
- ĐHĐCĐ; 

- HĐQT; BKS; 

- BTGĐ 

- VP, TKCT; 

- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Phi Hổ 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

 KHOÁNG SẢN BẮC KẠN 

 

Số:      /TTr – HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày 09 tháng 4 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 

V/v: Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2018 và  

đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2019 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn. 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;  

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/018 của Đại hội đồng 

cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn; 

- Căn cứ vào thực tế hoạt động của Công ty; 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình về 

việc Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2018 và đề xuất mức 

thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2019 như sau: 

I. Thù lao Hội đồng quản trị: 

1. Tổng mức thù lao HĐQT năm 2018 là: 900.000.000  đồng, cụ thể: 

TT Chức danh 
Số 

người 

Mức thù lao năm 2018 

Hàng tháng 

(đồng) 

Số 

tháng 

Thành tiền 

(đồng) 

1 Chủ tịch HĐQT 1 35.000.000 12 420.000.000 

1 Thành viên HĐQT 4 10.000.000 12 480.000.000 

 Tổng cộng    900.000.000 

2.  Đề xuất thù lao HĐQT năm 2019 như sau:  

TT Chức danh 
Số 

người 

Mức thù lao năm  2019 

Hàng tháng 

(đồng) 

Số 

tháng 

Thành tiền 

(đồng) 

1 Chủ tịch HĐQT  01 50.000.000 12 600.000.000 

2 Thành viên HĐQT 04 10.000.000 12 480.000.000 

 Tổng cộng    1.080.000.000 
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II.  Thù lao của Ban kiểm soát:  

1.  Tổng mức thù lao Ban kiểm soát năm 2018: 120.000.000 đồng, cụ thể: 

TT Chức danh Số người 

Mức thù lao năm 2018 

Hàng tháng 

(đồng) 

Số 

tháng 

Thành tiền 

(đồng) 

1 Trưởng ban BKS 01 4.000.000 12 48.000.000 

2 Thành viên BKS  02 3.000.000 12 72.000.000 

 Tổng cộng    120.000.000 

2.  Đề xuất mức thù lao Ban kiểm soát năm 2019 như sau:  

TT Chức danh Số người 

Mức thù lao 2019 

Hàng tháng 

(đồng) 

Số 

tháng 

Thành tiền 

(đồng) 

1 Trưởng ban BKS 01 4.000.000 12 48.000.000 

2 Thành viên BKS 02 3.000.000 12 72.000.000 

 Tổng cộng    120.000.000 

III.  Thù lao của Thư ký công ty  

3.1.  Tổng thù lao Thư ký công ty năm 2018: 36.000.000 đồng (3.000.000 đồng/tháng) 

3.2.  Đề xuất mức thù lao Thư ký công ty năm 2019: 3.000.000 đồng/tháng 

Trên đây là nội dung tờ trình về việc báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký 

công ty năm 2018 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2019. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết  thông qua.  

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; 

- HĐQT; BKS; 

- BTGĐ 

- VP, TKCT; 

- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Phi Hổ 

 

 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

KHOÁNG SẢN BẮC KẠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:      /2019/NQ-ĐHĐCĐ 

 

Bắc Kạn, ngày 25  tháng  04   năm 2019 

 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn; 

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số      

01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 25  tháng 04 năm 2019, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Khoáng sản 

Bắc Kạn nhất trí thông qua: 

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2019.  

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018. 

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt 

động năm 2019. 

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018. 

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 

2019. 

6. Tờ trình về báo cáo Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 

2018 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2019. 

7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm tài chính 2019. 

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Nơi nhận: 
- - UBCKNN, Sở GDCKHN; 

- - HĐQT, BTGĐ; 

- - BKS; 

- - TKCT; 

- - Lưu VT. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

 

 

 

 

Vũ Phi Hổ 

 

DỰ THẢO 
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CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN 
Mã số doanh nghiệp: 4700149595  

Địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn  

Điện thoại: 0209.3812399      Website: backanco.com      Email:bkc@backanco.com 

 

………………, ngày       tháng 04  năm 2019 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN 

 

1.  BÊN ỦY QUYỀN: 

Tên cá nhân/Tổ chức: ........................................................................................................................  

Địa chỉ: ...............................................................................................................................................  

Điện thoại: ..........................................................................................................................................  

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/MSDN: ........................................................................  

Ngày cấp: .................................................. Nơi cấp:…………………………………………... 

Số cổ phần sở hữu: ………………………cổ phần  

(Bằng chữ: .......................................................................................................................................... ) 

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN: 

Họ và tên:: ..........................................................................................................................................  

Địa chỉ: ...............................................................................................................................................  

Điện thoại: ..........................................................................................................................................  

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu: ......................................................................................  

Ngày cấp: .................................................. Nơi cấp:…………………………………………... 

Số cổ phần được ủy quyền: ............................................................................................................  

(Bằng chữ: .......................................................................................................................................... ) 

Trường hợp quý Cổ đông không tìm được người để ủy quyền, có thể ủy quyền cho 01 (một) 

thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty trong danh sách dưới đây (đánh “X” vào ô người 

được chọn uỷ quyền): 

- Ông Vũ Phi Hổ, Chủ tịch Hội đồng quản trị  

- Ông Đinh Văn Hiến, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc   

- Ông Nguyễn Trần Nhất, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc   

- Ông Mai Thanh Sơn, Thành viên HĐQT  

- Ông Nguyễn Huy Hoàn, Thành viên HĐQT  

Số cổ phần được ủy quyền: ..............................................................................................................  

(Bằng chữ: .......................................................................................................................................... ) 

 

http://www.backanco.com/
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3.  NỘI DUNG ỦY QUYỀN 

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện tham dự và biểu quyết 

tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc 

Kạn. 

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại. 

- Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn. 

- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ 

nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty Cổ phần Khoáng sản 

Bắc Kạn; đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công 

ty.             

BÊN ỦY QUYỀN 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)) 
BÊN NHẬN ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


