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I. THÔ1N
1. Thòng
- Tên gia
- Giấy
- Vốn. điệ
- Vốn đầ
- Địa chỉ
- Số điện
- Số fàx:
- Websitệ
- Mã cổ
2. Quá tr
- Quá trì
_?
np Ổ /Vrông côn 

theo Quyết địr 
động theo mô 
Khai thác, Ché 

f 1150 QĐ/UB
Thực hiện 

v/v phê duyệt 
2011-2015, TỔ 
nghiệp 100% V

Căn cứ q 
f việc phê duyệt 
Tĩnh.

Sau khi 
hành, ngày 
hội đồng cổ đô 
Tĩnh - CTCP, 
cổ phần.

02/3

TY KHOÁNG SẢN 
ẠI HÀ TĨNH - CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày thảng ¿Ị năm 2018

G TIN CHUNG 
tin khái quát:

o dịch: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP 
lứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3000310977 
iu lệ: 1.320.000.000.000 đồng
u tư của chủ sở hữu: 1.101.135.914.618 đồng

Số 02, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, 
thoại: 0239.3855603

0239.3855606 
www.mitraco.com.vn 

phiếu: MTA
ình hình thành và phát triển: 

hình thành và phát triển: 
ỉ ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (MITRACO) được thành lập 
h  sô 61/2003/QĐ-TTg ngày 18/04/2003 của Thủ tướng Chính phủ, hoạt 
hình công ty Mẹ - công ty Con. Tiền thân của MITRACO là Công ty 

ậ biến và Xuất khẩu Titan Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 
CN ngày 06/08/1996 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh.
Văn bản số 44/TTg-ĐMDN ngày 10/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

thương án sắp xếp, đổi mới DNNN thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 
ng công ty đã tiến hành các bước theo quy định để chuyển đổi từ doanh 

/ốn nhà nước sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần.
[I.yêt định sô 1847/QĐ-TTg ngày 11/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về 
1+ phương án cổ phần hóa Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà

hoàn thành các nội dung công việc cổ phần hóa theo các quy định hiện 
/2014, Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh tổ chức Đại 

ng lân thứ nhất thành lập Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà 
bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo mô hình quản lý của Công ty

http://www.mitraco.com.vn


r'T' £ A- Tên cô 
TĨNH -  CTCP

- Tên ti 
CORPORATIỘ

- Tên gia
- Giấy cl|- 

ngày 04/3/201
- Tên vie
- Địa chỉ
- Điện
- Fax:
- Email :

ng ty cổ phần: TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ

tho

- Website:

Logo c 3ng ty

sa:
k i

-V ố n  điề 

ba trăm hai m 
Tổng c ô r : 

sàn upcom  tí 
vào ngày 21/1 

3. Ngành 
- Ngành 

khẩu các loại 
sét; Sản xuất 
và xuất nhập 
ăn uống phục 
quan đến quảng 
móc thiết bị; Đ 
động ở nước 
Chăn nuôi trâu 
ăn gia súc, gia 
hươu; Chế biến 
và các sản phẩn  
xăng dầu và cá 
thủy sản; Sản xịi 
Sản xuất hàng 
Kinh doanh thui' 
dụng, xe máy,

ng

ng Anh: HA TINH MINERALS AND TRADING JOINT - STOCK 
'N

o dịch: TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH 
ứng nhận ĐKDN số 3000310977 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cấp

tắt: MITRACO

Số 2 Vũ Quang -  Thành phố Hà Tìhh -  Tỉnh Hà nhh. 
>ại: (84-2393) 855 603

(84-2393) 855 606 
contact@miteaco.com. vn 
www.mitraco.com.vn

Æ k* ‘ '  i 
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u lệ của Tổng công ty cổ phần là: 1.320.000.000.000 đồng (Một nghìn 
' rơi tỷ đồng), trong đó tỷ lệ vốn Nhà nước nắm  giữ là 83%.

\g  ty đã tiến hành niêm yết cổ phiếu với m ã chứng khoán MTA trên 
i  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và giao dịch phiên đầu tiên 
0/2015.

nghề và địa bàn kinh doanh: ,
nghê kinh doanh chính: Khai thác, chế biến, kinh doanh và xuất nhập 
liioáng sản, quặng có chất phóng xạ; Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất 
m phẩm gốm sứ khác; Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao; Kinh doanh 
tâu vật liệu xây dựng; Kinh doanh khách sạn, Nhà hàng và các dịch vụ 
ụ lưu động; Đại lý du lịch; Điều hành tua du lịch; Dịch vụ hồ trợ liên 
bá và tô chức tua du lịch; Kinh doanh và xuất nhập khẩu các loại máy 

ào tạo nghề; Dịch vụ tuyển chọn lao động ở Việt nam đi xuất khẩu lao 
;oài; Kinh doanh xếp dỡ, giao nhận hàng hóa đường biển và đường bộ; 
bò; Chăn nuôi lợn; Chăn nuôi hươu; Chăn nuôi gia cầm; Sản xuất thức 
câm và thủy sản; Sản xuât, chê biên, thực phẩm chức năng từ nhung 
bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; Chế biến, bảo quản thịt 
I từ thịt; Chế biến và bảo quản rau quả; Kinh doanh và xuất nhập khẩu 

•c sản phẩm có liên quan; Nuôi trồng thủy sản nội địa; Sản xuất giống 
'Uất và kinh doanh phân bón hữu cơ; Sản xuất linh kiện phụ tùng ô tô; 
lay sẵn (trừ trang phục); May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú); 
ơng mại tổng họp; xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng: điện lạnh, điện dân 

bếp gas, dày, dép, quần áo, hàng gốm sứ, dụng cụ thể thao; Kinh doanh

ĩ
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án
át

nhà, đất; kinh 
trình dân dụng 
đến 35kv; Đầu 

í và đô thị, kinh 
bằng; Lập dự 
Tư vấn khảo s 
trình dân dụng 
thị, khu công 
viễn dương;

; thực chất lượng 
giống thủy sản 
loại; buôn bán 
hươu; Kinh dcỊ 
không cồn, nươ

- Địa bàfl 
Quốc, .v.v.

4. Thông
- Cơ cấu

Sà

tin vê mô hình quản trị, tô chức kinh doanh và bô máy quản lý:
máy quản lý:bộ

PHÓ TG
SẢN XU.

doanh văn phòng cho thuê; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng các công 
va cong nghiệp, thủy lợi, hạ tâng kỷ thuật, đường dây và trạm biến áp 
tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cụm dân cư 
doanh nhà; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; San lấp mặt 

đau tư, tham tra dự an, tư vân đâu tư, tư vân đâu thầu, quản lý dự án' 
địa chất, địa hình, tư vấn thiết kế quy hoạch, thiết kế kỹ thuật các công 

và công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật đô 
Ighiệp; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Vận tải hành khách ven biển và 
in xuat kinh doanh va xuat nhập khâu hạt giông rau quả, giống cây lương 
? cao; Sản xuât và kinh doanh giống cây ăn quả, sản xuất và kinh doanh 
; Dịch vụ bán vé máy bay trong nước và quốc tế; Trồng rau, củ, quả các 
rau, củ, quả các loại; Sản xuất sản phẩm rượu được chế biến từ nhung 
anh sản phẩm rượu được chế biến từ nhung hươu; Sản xuất đồ uống 
'C khoáng....

kinh doanh: Việt Nam, CHDCNC Lào, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

rHỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1

BAN KIỂM SOÁT

TỔNG GIÁM ĐÓC

Đ
ẤT

PHÓ TGĐ TÀI 
CHÍNH

PHÒ TGĐ KỸ 
THUẬT

PHÓ TGĐ Dự
ÁN

CÁC PHÒNG CÁC ĐƠN VI CÁC CÔNG TY CÁC CÔNG TY LIÊN
BAN TRỰC THUỘC CON KÉT VÀ ĐẦU TƯ KHÁC

- Các công ty con, công ty liên kết:

TT Tên C( s cro Địa chỉ
Lĩnh vực SXKD 

chính
Tỷ lệ sở hữu 

củà TCT
Vốn ĐL thực 
góp (tr.đồng)

1 CTCP Thiêi iY 2 TT Thiên cầm, 
H.cẩm Xuyên, Hà 
Tĩnh

Kinh doanh dịch vụ 
khách sạn, nhà hàng

75% 6.000

2 CTCP Th rơng mại Sô 02, Vũ Quang, Kinh doanh thương 73% 5.840

3



Mitraco TP Hà Tĩnh mại tông họp
3 CTCP KI 

Mangan
loáng sản Xã Phú Lộc, 

H.Can Lộc, Hà 
Tĩnh

SXKD quặng 
Mangan và chăn 

nuôi

51% 16.116

4 CTCP Vận 
dựng

tải và xây TT Thạch Hà, 
H.Thạch Hà, Hà 
Tĩnh

Kinh doanh vận tải 
và xây lắp

65% 1.105

5 CTCP Vật 
Hà Tĩnh

liệu và XD Xã Kỳ Phương, 
H.Kỳ Anh, Hà 
Tĩnh

SXKD đá xây dựng 60% 7.200

6 CTCP May Hà Tĩnh Đ.Hà Huy Tập, TP 
Hà Tĩnh

May công nghiệp 51% 2.295

7 CTCP cảnj 
Lào -  Việt

ỉ  Quôc tê Xã Kỳ Lợi, H.Kỳ 
Anh, Hà Tĩnh

Dịch vụ cảng biển 53% 124.550

8 CTCP Cơ 
Mitraco

íhí và XL TT Câm Xuyên, 
Hà Tĩnh

Xây lăp và thi công 
cơ khí

63,8% 2.871

9 Công ty T 
Lào

NHH Việt H.Xebangfai, 
Khammoun, 
CHDCND Lào

SXKD các sản 
phẩm thạch cao

100% 70.083

10 Công ty TN 
và PTHT M

HH ĐTXD 
itraco

Sô 02, Vũ Quang, 
TP Hà Tĩnh

Xây lăp công trình 100% 14.729

11 Công ty TT' 
và VTNN IV

ÍHH GỈỗng 
itracơ

Xã Thiên Lộc, 
H.Can Lộc, Hà 
Tĩnh

SXKD giống và vật 
tư nông nghiệp

100% 10.995

12 Công ty TI 
phẩm chế bi

'ỈHH Thực 
ến Mitraco

Xã Kỳ Thịnh, 
H.Kỳ Anh, Hà 
Tĩnh

Chê biên, bảo quản 
thịt và các sản phẩm 

từ thịt

100% 30.000

13 CTCP C1 
Mitraco

lăn nuôi Xã Thạch Vĩnh, 
H. Thạch Hà, Hà 
Tĩnh

SXKD lọn giông, 
lợn siêu nạc

51,3% 20.510
ỉ

14 CTCP Phát 
lâm Hà Tĩnl'

triên nông TT Đức Thọ, Hà 
Tĩnh

SXKD lợn giông, 
lọn siêu nạc

58,7% 20.545

15 CTCP Thứ 
nuôi Thiên I

: ăn chăn
,ộc

Xã Thiên Lộc, 
H.Can Lộc, Hà 
Tĩnh

SXKD thức ăn gia 
súc, gia cầm

60,6% 18.191

16 CTCP Gí 
Mitraco

ich ngói Xã Kỳ Tiên, H.Kỳ 
Anh, Hà Tĩnh

SXKD gạch ngói 60% ,12.000

17 CTCP Vật 1 
gia sắt Thạc

iệu và phụ 
1 Khê

Xã Xuân Lĩnh, 
H.Nghi Xuân, Hà 
Tĩnh

SXKD đá xây dựng 91,85% 12.400

18 CTCP c > 
Hồng

TT Lam Đ.Trân Phú, TP Hà 
Tĩnh

Kinh doanh thiết bị 
công nghệ thông tin

10% 300

19 CTCP TI 
Hương Sơn

lủy điện Xã Son Kim, 
H.Hương Sơn, Hà 
Tĩnh

SXKD điện 20% 56.400

20 CTCP Khoá 
Phát Mitracc

ng sản Hòa Đ.Vũ Quang, TP 
Hà Tĩnh

SXKD các loại 
khoáng sản

1,08% 1.080

21

...

CTCP Xăni 
khí Vũng Ái

Ị dâu dâu 

Ig

Xã Kỳ Lợi, H.Kỳ 
Anh, Hà Tĩnh

Kinh doanh các sản 
phẩm dầu khí

10% 10.000
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22 CTCP sẫt

_____ _

rhạch Khê Đ.Phan Đình 
Phùng, TP Hà Tĩnh

SXKD quạng sắt 13% 179.659

23
Lĩnh

latex Hông KCN Nam nồng, 
TX Hồng Lĩnh, Hà 
Tĩnh

SXKD sản phẩm  SỢI 1,25% 1.000

m

môt

til

5. Định h
5.1. Các
5.1.1. Thầ
■■ Tập trun

thăm dò thêm 
liên doanh với

- Nâng ca 
Việt Nam và

- Tháo gõ 
thức ăn chăn nii

- Phát hu 
cảng, khai thác

- Xây dụni 
khách sạn -  nhậ

- Mở rộng 
án theo hình 
nghiệp, ... phát

5.1.2. Đẩy 
theo hướng tin, 
SXKD và đầu

- Hoàn
1 Việt;

- Thoái vố
- Chuyển 

Giống và VTNĨ
- Hoàn th 

Khoáng sản Ma
- Rà soát, 

đồng thời tìm 
số đơn vị: Côn 
Sơn, Nhà máy

- Tạm dừn 
Xây dựng- yvay uụii 

’ giữ cổ phần chi 
Công ty CP Xăá

irớng phát triển:
ục tiêu chủ yếu của Tổng công ty:

■c hiện đồng bộ các giải pháp triển khai nhiệm vụ trọng tâm về SXKD:
■g khai thác tận thu các vùng mỏ còn khả năng khai thác và cấp phép, 

ột sô loại khoáng sản khác; tăng cường xuất khẩu khoáng sản, hợp tác, 
ác doanh nghiệp khác gia công chế biến sản phẩm đang có lợi thế;

o công suât khai thác, chê biến thạch cao tại Lào chuyển về tiêu thụ tại 
‘ế biến sản phẩm từ nguyên liệu thạch cao;
khó khăn, tìm giải pháp cụ thể để duy trì ngành chăn nuôi và chế biến 
ôi;

ĩ lợi thế cảng nước sâu Vũng Áng, tiến hành mở rộng đầu tư thêm cầu 
dịch vụ hậu cảng, dịch vụ logistics,
g giải pháp cụ thể để thúc đẩy hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh 
hàng, du lịch -  thương mại;
kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, công nghiệp: tham gia đầu tư dự 

ức đối tác công tư đối với các công trình hạ tầng, giao thông, công 
triển hoạt động thi công xây lắp, gia công cơ khí; 
mạnh quá trình cơ cẩu các công ty con, các dự án và các khoản đầu tư 

'ĩ gọn, hiệu quả nhằm thu hút nguồn vốn, bổ sung nguồn lực phục vụ 
tư:

thạnh quá trình cơ cấu lại cổ đông tại Công ty cổ phần cảng Quốc tế Lào -

n của Tổng công ty tại Công ty cổ phần sắt Thạch Khê; 
nhượng phần vốn chủ sở hữu của Tổng công ty tại Công ty TNHH MTV 

Mitraco;
ành các thủ tục về giải thể, phá sản đối với các đơn vị: Công ty CP 
ngan và Công ty CP Vật liệu và phụ gia sắt Thạch Khê; 
đánh giá lại hoạt động của Công ty TNHH Thực phẩm chế biến Mitraco 
ếm các đối tác để liên kết, hoặc chuyển nhượng một phần vốn tại một 

g ty TNHH Thực phẩm chế biến Mitraco, Dự án Hươu giống Hương 
' biến phân vi sinh; 

g thực hiện dự án Giống, Rau củ quả trên cát do không đủ nguồn lực;
phương án thoái vốn tại một số công ty mà Tổng công ty không nắm 

phối hoặc không phát huy được hiệu quả kinh tế và lợi thế kinh doanh: 
g dầu dầu khí Vũng Áng, Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh, Công ty CP

ki
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Thiên Ý 2, CÔ11. 
liệu và xây dựn

5 . 1 . 3 .  T ỉ ế  

cao năng suất,
- ố n  định 

lao động có việ
- Tiếp tục: 

vận dụng các c 
khoán gọn quỹ 
phù hợp với ch

- Tiếp tụo 
bên ngoài về đ 
Tổng công ty; 
chuyên môn.

5.1.4. Thụ 
hiệu quả việc SI

- Tập trun: 
cổ phần cảng Q

- Trên cơ 
với những công 
diện phần vốn 
vốn Tổng công

- Tiếp tục 
thuật cho từng 
giảm chi phí, hạ

- Đẩy nhaii 
hiệu quả vốn

- Thanh q 
thành.

5.1.5. Thự 
lực về tổ chức

- Dự án 
Vũng Áng: Điều 
nay và những nà:

- Dự án Tr 
của Tổng công

- Dự án NlỊi 
hiệu các sản pb 
phương án đưa 
chức năng thì c

lưu

đi
Kh

-g ty CP May Hà Tĩnh, Công ty CP Gạch ngói Mitraco, Công ty c ?  Vật 
Hà Tĩnh.

tục thực hiện chính sách tỉnh gọn bộ mảy, tỉnh giảm lao động nâng 
chât lượng lao động, bảo đảm đời sống của người lao động: 
tình hỉnh chung trong toàn Tổng công ty, phấn đấu cơ bản 100% người 
É làm, thu nhập ôn định, các chê độ của người lao động được bảo đảm- 
thực hiện kế hoạch tinh giảm lao động, đặc biệt là lao động giáp tiếp- 

hê độ, chính sách phù hợp, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng 
lương, trả lương theo chất lượng lao động -  sản phẩm, bố trí lao động 

ayên môn;

thực hiện chính sách thu hút nhãn lực có chuyên môn, kinh nghiệm từ 
ảm nhiệm một số vị trí, lĩnh Yực SXKD mới và có tính chiến lược của 
đào tạo đội ngũ kế cận, đặc biệt cán bộ trẻ, nhiệt huyết, cóa trình độ

'C hiện tôt công tác quản lý tài chính trong đó chủ trọng việc nâng cao 
ì dụng nguồn vốn của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết: 
g thu hồi công nợ tại các công ty con, đặc biệt là khoản nợ tại Công ty 
uốc tế Lào -  Việt;
sở các quy chế quản lý nội bộ để thực hiện chế độ giám sát tài chính đối 
ty SXKD kém hiệu quả hoặc có dấu hiệu thua lỗ; đồng thời Người đại 

của 1 ông công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng nguồn 
ty tại các công ty con, công ty liên kết;
rà soát, điều chỉnh, bổ sung để bàn hành hệ thống định mức kinh tế kỹ 

ậơn vị, bộ phận làm cơ sở kiểm soát chi phí sản xuất, thường xuyên tiết 
giá thành sản phẩm;
h tiêu thụ hàng tôn kho để tránh phát sinh chi phí tài chính và phát huy 

íịi động, tạo cân bằng dòng tiền nội bộ;
uyết toán dứt điểm các dự án đầu tư đã hoàn thành, các nguồn vốn hình

í hiện đủng quy định về quản trị các dự án đầu tư, cân đổi các nguồn 
iều hành, nguồn vốn để triển khai dự án đảm bảo tỉnh khả thi:

ệ
u nhà ở thí điêm cho công nhân và người lao động thuê tại Khu kinh tế 
chỉnh tiến độ và phân kỳ đầu tư cho phù họp với thị trường nhà ở hiện 

m tiếp theo.
ung tâm Hươu giống Việt Nam: Điều chỉnh dự án phù hợp nguồn lực 
, tình hình thị trường và nhu cầu thực tế.

à máy chế biến các sản phẩm từ nhung hươu: Tiếp tục quảng bá thương 
ẩm đã chiếm được niềm tin và tín nhiệm của khách hàng, xây dựng 
;ỉản phẩm rượu mới ra thị trường. Đối với nhà máy chế biến thực phẩm 
an phải xem xét, đánh giá thị trường đầu ra, đặc biệt tìm kiếm các đối

ty
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tác có lợi thế 
của dự án.

- Dự án 
thụ sản phẩm

5.1.6. Ph
- Thực 

trường, phát
‘ ty: khoáng sản

- Tiếp tỊ 
Rutile, Thạch 
kiếm và tiếp n 
sản cho các đối

5.2. Chiến
- Mitraco 

và Lào, đặc bi 
khác mà Hà Tì: 
mình nhằm mở 
tại các quốc gi 
tích lũy vốn

' nghề kinh dỉoa 
tăng cao hơn, \ 
Tĩnh có lợi thế 
mức độ chế biế

rp A- Tập 
năng to lớn của 
được vị thế của 
hoạt động dịch

- Chú 
hạ tầng cho KK 
xuất nhập khẩu

- Bám sát 
Ị nước ngoài,
doanh dịch vụ 
có lợi thế v.v...

- Nghiên 
hoạt động trong 
có cơ hội, đón C

, 5.3. Các m
Tổng công 

kinh doanh là V

nhằ
Iih

trọng

dàn

về thị trường hoặc về công nghệ để liên kết đầu tư nhằm đảm bảo hiệu quả

Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh: Tiếp tục tim kiếm thị trườna tiêu 
tồn kho.

'át triền thị trường cho các sản phẩm của công ty mẹ và công ty con: 
iện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố và phát triển thị 
iên hoạt động xuất khẩu đối với các sản phẩm thế mạnh của Tổng công 
, lợn thịt, hàng hóa thông qua qua cảng,
c khai thác và phát triển các sản phẩm truyền thống (Ilmenite, Zircon
A nh T l lí ip l l  \  A Ả  ~  ___J 1  •  J ~ '  9

lược phát triển trung và dài hạn:
tiêp tục khai thác có hiệu quả những nguồn mỏ hiện có tại tỉnh Hà Tĩnh 
ệt chú trọng vào những loại khoáng sản ngoài titan và các khoáng sản 
nh có lợi thê. Đông thời phát huy lợi thế về kinh nghiệm và trình độ của 
rộng thị trường kinh doanh, khai thác khoáng sản tại các tỉnh khác hoặc 

a khác. Song song với quá trình này, Mitraco xây dựng một chiến lược 
^ăm vào đâu tư có hiệu quả cho việc chuyển hướng sang một số ngành 
h khác có tiêm năng phát triển lâu dài và bền vững hơn và có giá trị gia 
1 dụ như che bien thạch cao, một sô sản phâm nông, lâm nghiệp mà Hà 
công nghiệp phụ trợ cho công nghiệp luyện kim, nhiệt điện và nâng cao 

n của các loại khoáng sản đang được khai thác.
- đầu tư vào cảng Vũng Áng và các dịch vụ cảng biển liên quan. Tiềm 

cảng Vũng Áng đang dần được hiện thực hóa, Mitraco phải tận dụng 
nhà đầu tư lớn tại Công ty CP cảng Quốc tế Lào -  Việt để mở rộng các 

vụ gia tăng cho Mitraco.
tìm kiếm những ngành có khả năng thu hồi vốn nhanh như: xây dựng 

-T Vũng Ang, Nhà ở cho công nhân, hoạt động kinh doanh thương mại, 
phục vụ KKT Vũng Áng, v .v ...
xu thê đâu tư vào Hà Tĩnh, tùy theo mức độ đầu tư của trong nước và 
ìh sô vôn đâu tư họp lý xây dựng và từng bước mở rộng quy mô kinh 

4ảng biển và hậu cảng, công nghiệp phụ trợ, phát triển nông, lâm nghiệp

ứu, theo dõi diễn biến phát triển, xem xét việc thực hiện một số các 
dịch vụ xây dựng, phát triển bất động sản công nghiệp và dân dụng, khi 

i u  sự phát triển trong dài hạn của tỉnh Hà Tĩnh. 
ục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Tổng công ty: 
ty luôn đặt mục tiêu hàng đầu gắn kết với hiệu quả hoạt động sản xuất 

ấn đề đảm bảo môi sinh, môi trường và tham gia tích cực vào công tác
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khi

hu

an sinh xã hội 
vị đi đầu của t:

Đặc biệt, 
nghiệp, nông ti 
dựng nông thôn

6. Các
■■ Rủi ro V 

phẩm chủ lực 
động của thị trưi

- Rủi ro '\ 
lĩnh vực như 
ăn chăn nuôi, 
thương mại, .. 
nên sự thay đổ 
sách đều có nhí}]

- Rủi ro V 

chất lượng lao 
đặc biệt thiếu

- Rủi ro \  
nghiệp, nông th 
chăn nuôi gia s 
sống, luôn tiềm 
quy hoạch ngàn

II. TÌNH
1. Tình
Năm 2017 

các công ty cor 
tiêu thụ được, p 
tiếp đến lĩnh vụ 
xây dựng 
cao; các khoản 
lợn từ cuối năm 
vực chăn nuôi V 
các cơn bão số

Mặt khác, 
bộ má}/ cồng kề 
khó khăn về kin'

Mặc dù mẹ 
đề ra, tuy nhiên 
Hội đồng quản

cộng đồng trên địa bàn. Trong nhiều năm qua, Tổng công ty luôn là đơn 
Hà Tĩnh trong công tác an sinh xã hội.

Tổng công ty luôn tích cực tham gia vào các dự án trên lĩnh vực nông 
lon va nong dan nham thực hiện Chương trình mục tiêu quôc gia xây 
mới của tỉnh Hà Tĩnh.

hìn

rủi ro:
thi trường: Tông công ty kinh doanh nhiêu loại sản phẩm trong đó sản 

à khoáng sản và các sản phẩm nông nghiệp rất nhạy cảm với sự/biến 
TỜng khu vực và thế giới.
rề chính sách: Tổng công ty với 17 công ty con hoạt động trên nhiều 
lai thác và chế biến khoáng sản, trồng trọt, chăn nuôi và chế biến thức 

c hê biên thực phâm, xây lăp, khai thác cảng biển, kinh doanh dịch vụ 
Một số văn bản luật và hướng dẫn luật đang trong quá trình hoàn thiện 

về pháp luật và chính sách có thể xảy ra. Mỗi sự thay đổi của chính 
'ng tác động ít nhiêu đến mọi hoạt động kinh doanh của Tổng công ty. 
ỉ nhân sự: Bộ máy quản lý công kênh, lực lượng lao động đông nhưng 
động thấp, chưa đáp ứng với sự thay đổi trong sản xuất kinh doanh và 
ụt đội ngũ cán bộ chủ chốt.
ề đầu tư ngành: Tổng công ty đã và đang đầu tư vào lĩnh vực nông 
ôn như: trồng và chế biến rau củ quả, sản xuất thức ăn chăn nuôi và 

úc, chế biến thực phẩm. Đây là ngành sản xuất kinh doanh trên cơ thể 
ẩn nhiều yếu tố rủi ro khách quan như thiên tai, dịch bệnh, thời tiết, 
h, ...

HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2017: 
h hoạt động sản xuất kinh doanh:
hoạt động SXKD của Tổng công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó; khăn: 
trong lĩnh vực vật liệu xây dựng phải đóng cửa mỏ, sản phẩm không 

lải ngừng hoạt động; sự cố môi trường biển vẫn tiếp tục ảnh hưởng trực 
c dịch vụ, nhà hàng -  khách sạn, du lịch, nhà ở thu nhập thấp, vật liệu 

bằng khai thác khoáng sản vô cùng khó khăn, chi phí GPMB tăng 
chi phí đầu vào, thuế, phí, .. tiếp tục tăng; đặc biệt cuộc khủng hoảng giá 
2016 đến nay và dịch bệnh đã làm cho các công ty hoạt động trong lĩnh 
ô cùng khó khăn, có nguy cơ ngừng hoạt động. Ảnh hưởng trực tiếp từ
0 và 12 làm thiệt hại lớn cho Tổng công ty.

Tổng công ty còn gặp một số khó khăn từ nội tại: lao động dôi dư nhiều,
' nh, MMTB xuống cấp, các dự án đầu tư sang lĩnh vực nông nghiệp gặp 
h nghiệm, thị trường, kỹ thuật, quỹ đất và nguồn vốn.
't số chỉ tiêu chính chưa đạt theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
trong tình hình khó khăn do khách nêu trên sự quyết liệt chỉ đạo của 
ị, sự đồng tình tập trung trong quản lý, điều hành và công sức của toàntri
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bộ CBCNV, 
sau:

người lao động trong toàn Tổng công ty, cụ thể một số chỉ tiêu chính như

TT Chỉ tiêu ĐVT KH2017 
(điều chỉnh) TH 2017 Tỷ lệ TH/KH

1 Tông doímh thuy,------- Tr.đ 1.600.000 1.353.751 84,6%
1 LN sau tỉìue u

8.000 (87.498) -
3 Nộp NSĨ JN u

50.000 49.960 99,9%
4 Kim ngại :h XK USD 4.500.000 3.752.000 83,4%

V  5 TNBQ m*ười LĐ đ/ng/th 5.000.000 4.941.000 98,8%
2. Tô chú•c và nhân sư:
2.1. Danh sách Ban điều hành:
Tổng giám đốc: Nguyễn Huy Hùng
-Ngày sinh: 28/8/1965; Giới tính: Nam; - Quốc tịch: Việt Nam
“ SÓCMND: 183080285 Ngày cấp: 05/5/2010 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh

Địa chỉ thường trú: Khu phố 5, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
- Số điện i hoại liên lạc: 0907.096688
- Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị dự án
1 công tác:

Chiến sỹ Tiểu đoàn 50, E112 Bộ tư lệnh đặc công QĐND VN
- 4/1984: Học viên Trường Hạ sỹ quan đặc công 
10/1986: Q. lý Tiểu đoàn E112, Bộ TL đặc công QĐNDVN
- 8/1990: Kế toán tại Nhà máy xay lương thực cẩm  Xuyên, Hà Tĩnh 
11/1992: Học sinh Trường trung cấp quản lý LTTP Bộ lương thực (cũ)
- 4/1993: Công ty XNK Lâm đặc sản Hà Tĩnh -  Kế toán -  Giám đốc

- Quá trìn 
+ 10/1983: 
+ 11/1983 
+ 5/1984 - 
+ 11/1986 
+ 9/1990 - 
+ 12/1992

XN -  Trưởng cỉại diện Công ty
+ 8/2003 8/2005: Phó giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty chế biến Rau quả

thuộc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh
n  n/onnc 9/2008: Ke toán trưởng Cty CP Thủy điện Hương Sơn (Tập đoàn Sông+ 9/2005

Đà)

+ 10/2008 -  6/2011: Phó TGĐ kiêm kế toán trưởng Cty CP Thủy điện Hương Sơn 
+ 6/2011 — 8/2011: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Hương Sơn 
+ 9/2011 — 27/6/2016: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Hương Sơn, Chủ 

tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hạ tầng Sông Đà
+ 10/2014 - 27/6/2016: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Hương Sơn

+ 28/6/2016 đến nay: Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại 
Hà Tĩnh - CTCP

- Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 29.053.000 cổ phần, trong đó:
+ Số lượnị cổ phần do cá nhân nắm giữ: 13.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần Nhà nước ủy quyền: 29.040.000 cổ phần
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til

Phó Tổng
- Ngày sinh
- CMND SC
- Địa chỉ th
- Số điện th
- Trình độ
- Trình độ
- Quá trình 
+ Từ năm 
+ Từ năm 
+ Từ năm
- Tổng số 
+ Số lượng 
+ Số lượng 
Phó Tổng
- Ngày sin
- CMND s
- Địa chỉ
- Số điện t
- Trình độ
- Trình độ
- Quá trình 
+ Từ năm 
+ Từ năm
- Tổng số 
+ Số lượng 
+ Số 
Phó Tổng
- Ngày si
- CMND
- Địa chỉ
- Số điện
- Trình
- Trình
- Quá trìr 
+ Từ năĩĩịi 
+ Từ năm 
+ Từ năm 
+ Từ nă

triển hạ tầng

đò
đệ

giám đốc: Nguyễn Thị Hà
• 20/7/1966- - Giới tính: Nữ; - Quốc tịch: Việt Nam
>: 183850266, cấp ngày 04/4/2008, cấp tại Công an Hà Tĩnh 
LƯỜng trú: Phường Hà Tuy Tập, thành phô Hà Tĩnh 
oại liên lạc: 0913.256733 
răn hóa: 12/12

chuyên môn: Cử nhân kinh tế 
công tác:
986 -  1993 : Công tác tại Trạm ngoại thương Hà Tĩnh 
993 _  1996: Công tác tại Công ty liên doanh Austinh 

ị 996 đến nay: Công tác tại Tổng công ty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh 
lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 17.192.500 cô phân, trong đó:

cổ phần do cá nhân nắm giữ: 32.500 cô phân
cổ phần Nhà nước ủy quyền: 17.160.000 cổ phần

giám đốc: Võ Văn Lưu
r  15/9/1969' - Giới tính: Nam; - Quốc tịch: Việt Nam
ố: 183177304, cấp ngày 04/9/2003, cấp tại Công an Hà Tĩnh 
'ịiường trú: Phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh 
hoại liên lạc: 0983.029722 1
văn hóa: 12/12
chuyên môn: Kỷ sư cơ khí chê tạo máy 
công tác:

1994 -  1996: Công tác tại Cồng ty liên doanh Austinh
1996 đến nay: Công tác tại Tổng công ty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh 
lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 17.191.900 cô phân, trong ịđó:

cổ phần do cá nhân năm giữ: 
r Cổ phần Nhà nước ủy quyền: 
giám đốc: Nguyên Đình Toàn 

Ệh: 03/06/1964; - Giới tính: Nam;  ̂ _
5Ố: 183116564, cấp ngày 27/10/2014, cấp tại Công an Hà Tĩnh 
hường trú: số  nhà 52, đuỉmg Lê Khôi, P.Vãn Yên, thành phố Hà TỊnh 

thoại liên lạc: 0903.286.091 
văn hóa: 10/10 
chuyên môn: Kỷ sư xây dựng 

Lh công tác:
1988 -  1993: Công tác tại Xí nghiệp xuất khẩu cẩm  Xuyên -  Hà Tĩnh 
1993 - 1996: Công tác tại Công ty Meteco Hà Tĩnh I
2001 -  2011: Công tác tại Tổng công ty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh 
,2011 đến nay: Công tác tại Công ty TNHH Đầu tư xây dụng và phát

31.900 cổ phần 
17.160.000 cổ phần

- Quốc tịch: Việt Nam

Mitraco
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- Tổng 
+ Số Iu' 
+ SỐ

số
Ợl:

lưạ i

g

độ
độ
r h

§1

Phó Tôn
- Ngày s 
-CMND
- Địa chỉ
- Số điện
- Trình
- Trình
- Quá trì 
+ Từ năni 
+ Từ nărr
- Tổng số 
+ Số lượn 
+ Số lượr 
■■ Những

01 Phó Tổng 
2.2. Số lu Ị 
Tóm tắt c
- Số lượng
- Chính sé.1

Người lao 
pháp luật Nhà 

3. Tình hi
3.1. Tinh
- Đầu tư \ 

ứng với 9% vố
- Đầu tư 

đồng.
3.2. Tình
a. Dự án 
Dự án đã

thu đưa vào sử 
thuật giai đoạn 
đã cơ bản hoàn

b. Dự án l 
Dự án hiệi

hiện dự án, khí 
đầu tư chưa đá] 
cuộc kliủng hoả

inh

17.400 cổ phần, trong đó:
17.400 cổ phần 
0 cổ phần

- Quốc tịch: Việt Nam

lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 
g cổ phần do cá nhân nắm giữ:
:g cổ phần Nhà nước ủy quyền: 

giám đốc: Lê Viết Thảo 
07/8/1980 - Giới tính: Nam;

số: 183212467, cấp ngày 14/3/2016, cấp tại Công an Hà Tĩnh 
thường trú: số  nhà 13, đường Nguyễn Biểu, thành phố Hà Tĩnh 
thoại liên lạc: 0916.228789 
văn hóa: 12/12 
chuyên môn: Kỷ sư Mỏ 
công tác:

2002 -  2004: Công tác tại Tổng công ty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh
2004 đến nay: Công tác tại Công ty TNHH Việt - Lào
lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 11.000 cổ phần, trong đó:
g cổ phần do cá nhân nắm giữ: 11.000 cổ phần
Lg cổ phần Nhà nước ủy quyền: 0 cổ phần
thay đôi trong ban điêu hành: Trong năm 2017, Ban điều hành đã giảm
iám đốc là ông Nguyễn Văn Bình nghỉ hưu.
ợng cản bộ, nhân viên:
lính sách và thay đôi trong chính sách đối với người lao động:
% người lao động trong Tổng công ty (Công ty mẹ): 382
ich đào tạo, lương thưởng, trợ cấp:
) động trong Tổng công ty được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của 
nước hiện hành.
nh đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:
hình đầu tư tài chỉnh:
ào Công ty cổ phần Gạch ngói Mitraco thêm 1.800.000.000 đồng tương 
’ điều lệ nâng tỷ lệ nắm giữ của Tổng công ty từ 51% lên 60%. 
ổ sung vốn vào Công ty TNHH Việt -  Lào với giá trị 22.256.000.000

'lĩ
bổ

hình thực hiện các dự án lớn;
rhà ở công nhân và người lao động thuê tại Khu kinh tế Vũng Áng:

Ịoàn thành và đưa vào vận hành 04 block nhà 5 tầng, trong đó đã nghiệm 
dụng 02 block nhà 5 tầng theo đúng quy định của pháp luật; hạ tầng kỹ 
II đã hoàn thành được khoảng 90% khối lượng công việc, hạ tầng xã hội 
thành khối lượng họp đồng. 
ỏ thịt chất lượng cao:
I nay đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vốn đầu tư và quỹ đất để thực 
hậu thời tiêt khăc nghiệt, chi phí sản xuất cao, hệ thống chuồng trại đã 
) ứng tiêu chuân kỹ thuật và mật độ bò bê, giá bán giảm đồng loạt theo 
ng giá lợn nên kết quả SXKD đạt thấp.
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c. Dự án 
- Trung 

nghiệm, năng 
trong công tác 
xung quanh dụ' 

-N hà 
định, một số s 
lớn, nhà máy 
Hiện nay, nhà 
trường.

3.3. Tóm

tâ

Trung tâm hươu giông và Nhà mảy chế biến sản phẩm từ nhung hươu:
tâm hươu giống: Đây là lĩnh vực mới của Tổng công ty nên còn thiếụ kinh

lực vê kỹ thuật, nhân lực, nguồn vốn. Dự án đang gặp nhiều khổ khăn
giải phóng mặt bằng và vướng mắc, khiếu nại khỉeu kiện từ các hộ dân 
án.

y chê biên các sản phẩm từ nhung hươu: Nhà máy đã đi vào hoạt động ổn 
an phâm đã được thị trường chấp nhận. Tuy nhiên lượng hàng tồn kho 
ìp trung tìm kiếm thị trường nên lượng rượu sản xuất năm 2017 còn thấp, 
máy đã triên khai sản xuất một số dòng sản phẩm mới để tiếp cận thị

r

ỉăt hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con năm 2017'

TT rên công ty Tông tài 
sản

Doanh thu 
thuần

LN trước 
thuế

LN sau 
thuế

Tỷ lệ cổ 
tức

1 CTCP cảng Quốc tế Lào -  Việt 720.278 140.221 21.242 16.883 ỉ
2 CTCP Vật 1iệu và XD Hà Tĩnh 12.805 1.119 (5.259) (5.259)
3 CTCP Gạch ngói Mitraco 44.248 25.186 (3.974) (3.974)
4 CTCP Thiêi1 Y2 11.677 8.291 309 309
5 CTCPCơk]ú và XL Mitraco 16.589 11.404 (982) (982)
6 CTCP May Hà Tĩnh 23.138 34.466 (1.248) (1.248)
7 CTCP Thưong mại Mitraco 22.932 52.806 (1.033) (1.106) Ị
8 CTCP Chăn nuôi Mitraco 152.512 233.215 (45.923) (45.923)
9 CTCP Thức 

Lộc
ăn chăn nuôi Thiên 110.081 224.604 (3.046) (3.336)

10 CTCP Vận tải và xây dựng 8.790 994 277 277
11 CTCP Phát 

Tĩnh
triên nông lâm Hà 100.144 113.520 (39.702) (39.702)

12 CTCP Vật 
Thạch Khê

liệu và phụ gia sắt “ - (1.817) (1.817) ....i..........

13 CTCP KhoáiÌg sản Mangan 9.327 711 (4.613) (4.613)
14 Công ty TOIIH Việt Lào 158.867 121.672 9.255 7.211
15 Còng ty TNĩ 

triển hạ tầng
IH Đâu tư XD và phát 
Mitraco

38.327 67.224 143 114

16 Công ty TN 
Mitraco

HH Giông và VTNN 7.383 4.306 (2.834) (2.834) á

17 Công ty TIN 
biến Mitraco

ÍHH Thực phẩm che 73.289 19.867 (10.145)

.

(10.145)

.

4.1. rinh hình tài chính theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán:
Ch ỉ tiêu ĐVT 2016 2017 So sánh

Tông giá trị tài sản Tr.đông 2.152.851 2.118.043 98,4%
Doanh thu thuẫn Ü 1.334.481 951.931 71,3%
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Lợi nhuận từ hcữạt động kinh doanh u (30.338) (130.895) 431,4%

Lợi nhuận kMc
u 70.111 61.079 87,1%

Lơi nhuân trướ : thuê u 39.773 (69.816) -

Lợi nhuận sau huê íí 22.609 (76.643) -

Tỷ lệ lợi nhuận trả cô tức %

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yêu:
Cá c chỉ tiêu ĐVT 2016 2017 So sánh

Chỉ tiêu vê kìlả năng thanh toán:

+ Hệ sô than 
TSLỈ

h toán ngăn hạn: 
D/Nợ ngắn hạn

Lân 1,57 1,35 85,9%

+ Hệ số than 
TSLE

ì

h toán nhanh:
) - Hàne tồn kho 
Nợ ngắn hạn

Lân 0,81 0,73 90,1%

Chỉ tiêu vê co câu vôn:

+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản % 32,5 35,7 109,8%

+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu % 48,2 55,6 115,3%

Chỉ tiêu vê nàng lực hoạt động:

, + Vòng qua;
Giỉ

Hàng

1 hàng tôn kho:
L Vốn hàne bán 
;ồn kho bình quân

vòng 3,51 2,81 80,1%

+ Doanh thi thuần/Tổng tài sản % 61,9 44,9 72,5%

Chỉ tiêu vê kỉ-ả năng sinh lời:

+ Hệ sô 
thuế/Doan

Lợi nhuận sau 
h th u  thuần

% 1,69 (8,1)

+ Hệ sô Lợi 
chủ sở hữ

nhuận sau thuê/Vôn
1

% 1,55 (5,6)

+ Hệ sô 
thuế/Tổng

Lợi nhuận sau 
tài sản

% 1,05 (3,6)

+ Hệ sô Lợ 
kinh doan

i nhuận từ hoạt động 
h/Doanh thu thuần

% (2,27) (13,7)

5. Cơ câi
5.1. Cỗ p
- Tổng S(
- Tổng sc
- Loại cổ 

í - Số lượr
5.2. Cơc 
Tính đến
- Phân lc

LI Cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 
/tần:
) cổ phần của Mitraco: 132.000.000 cổ phần 
) cổ phần đang lưu hành: 110.113.591 cổ phần 
phần đang lưu hành: cổ  phần phổ thông 
Lg cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: không có 
ấu cổ đông:
05/4/2018, Mitraco có 427 cổ đông: 
ại theo tỷ lệ sở hữu:
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+ cổ  đông lớn: 01 cổ đông, sở hữu 107.215.391 cổ phần, chiếm 81,2% vốn điều
lệ;

+ cổ  đông
- Phân loạ. 
+ Cổ đông

điều lệ;
+ Cổ đông

lệ.
- Phân loại 
+ Cổ đông

Á 4' À 1 /\von điêu lệ 
+ Cổ đông
- Phân loại 
+ Cổ đông

điều lệ;
+ Cổ đông
5.3. Tinh 
Trong năni

cố đông cá nhân, 
tư chủ sở hữu n

5.4. Giao 
Trong năr

quỹ.
III. BÁO 
1, Đánlti gi 
L I Kết quI

nhỏ: 426 cổ đông, sở hữu 2.898.200 cổ phần, chiếm 2,2% vốn điều lệ. 
theo tổ chức/cá nhân:
tổ chức: 02 cổ đông, sở hữu 107.355.291 cổ phần, chiếm 81,3% vốn 

cá nhân: 425 cổ đông, sở hữu 2.758.300 cổ phần, chiếm 2,1% vốn điều 

theo khu vực địa lý:
trong nước: 426 cổ đông, sở hữu 110.088.591 cổ phần, chiếm 83,4%

nước ngoài: 01 cổ đông, sở hữu 25.000 cổ phần, 
theo thành phần kinh tế:
nhà nước: 01 cổ đông, sở hữu 107.215.391 cổ phần, chiếm 81,2% vốn

khác: 426 cổ đông, sở hữu 2.898.200 cổ phần, chiếm 2,2% vốn điều lệ. 
ìụnh thay đoi vốn đầu tư của chủ sở  hữu:

2017, ngoài việc chuyển nhượng cổ phần nhỏ lẻ, giá trị thấp giữa các 
, Tổng công ty không có sự tăng giảm Yốn cũng như thay đổi vốn đầu 

ào đáng kể. 
dịch cổ phiếu quỹ:

2017, Tổng công ty không có sự mua bán và giao dịch về cổ phiếu

CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỎNG GIÁM ĐÓC 
á kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

'â kinh doanh của Công ty mẹ và hợp nhất Tồng công ty:

Kho In mục ĐVT
KQKD 

Công ty mẹ
KQKD 

Hợp nhất TCT
Doanh thu thuâi1 Đông 184.058.652.804 951.930.968.719
Lợi nhuận gộp (1.562.918.291) 23.229.477.858
Tỷ lệ lãi gộp/Di ” thuần % (0,8)% 2,44%
Thu nhập tài ch inh Đông 31.950.638.154 6.271.612.542
Chi phí tài chín 1 u 41.269.666.536 42.583.089.031
Trong đó: Chỉp hí lãi vay u 11.339.810.481 42.327.929.376
Chi phí bán hàng

u 16.577.515.326 49.961.745.549
Chi phí quản lý u 21.584.863.047 67.851.964.064
Lợi nhuận kinh doanh u (49.044.325.046) (130.895.708.244)
Lợi nhuận khác u 57.723.526.238 61.079.513.562
Tông Lợi nhuận trưóc thuê u 8.679.201.192 (69.816.194.682)
Thuê TNDN u - 7.013.400.704
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i

Chi phí thuế TN hoãn lại u - (186.281.284)
Lơi nhuân sai1 thuê u 8.679.201.192 (76.643.314.102)

1.2. Bản
Báo cáo 

í trước và sau 
công ty, tóm

g  cân đối kế toán:
tài chính của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty 

íiem toan đa được đăng tải đây đủ trên trang thông tin cổ đông của Tổng 
:ắt một số chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

11 Chỉ tiêu ĐVT BCTC Công ty mẹ BCTC họp nhất
A Bảng cârị đôi kê toán
1 Tông tài san Đông 1.516.762.898.143 2.118.042.944.944
1 Tài sản ngăn hạn u 258.623.786.702 692.248.428.624

,2 Tài sản cài hạn u 1.258.139.111.441 1.425.794.516.320
11 Tông ngilôn vôn íí 1.516.762.898.143 2.118.042.944.944
1 Nợ phải rả u 309.794.266.937 756.739.671.898

Nợ ngăn hạn wC 219.180.462.696 5 ỉ 0.276.148.017
Nợ dài híin u 90.613.804.241 246.463.523.881

2 Vôn chủ ỉở hữu 1.206.968.631.206 1.361.303.273.046
-3 Lợi ích C1ỉa cổ đông thiếu sỗ (.(. - 182.307.753.679
tì Kêt quả ỵ inh doanh
1 Lợi nhuậi 1 trước thuê 6Í 8.679.201.Ỉ92 (69.816.194.682)
2 Lợi nhuậi1 sau thuê u 8.679.201.192 (76.643.314.102)
3 Lợi nhuậi1 của cổ đông thỉcu sỗ u - (39.151.904.870)
4 Lợi nhuậi 1 của Công ty mẹ u 8.679.201.192 (37.491.409.232)

i

1.3. Phăt
Đánh giá

thấp:
Năm 201 

trường tiêu thi 
ị sản phẩm chín 
phục.

Một số SẺ 
chưa mang lại 
các sản phẩm 
đến kết quả kir 

í - Doanh ti
- Giá vốn
- Doanh ứ
- Lợi nhuệ 
2. Công ti

ệ

1 tích kết quả SXKD công ty mẹ:
một số nguyên nhân chủ yếu làm cho kết quả SXKD Công ty mẹ đạt

7, hoạt động SXKD khối công ty mẹ vẫn tiếp tục gặp khó khăn, thị 
1 khoáng sản đóng băng, sản lượng sản phẩm tiêu thụ thấp, giá bán các 
h như Ilmenite, Zircon siêu mịn, Rutile, .. giảm và chưa có dấu hiệu hồi

n phâm, ngành nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp mới đi vào hoạt động 
hiệu quả như: Dự án rau củ quả, Trung tâm giống Hươu và Nhà máy sx 
:ư nhung hươu, Chăn nuôi bò thịt chât lượng cao, ... đã làm ảnh hưởng 
h doanh so với cùng kỳ năm trước như sau:
IU thuần giảm 11,2%; 
hàng bán giảm 19,3%;
LU tài chính giảm 47,1%; 
n sau thuế tăng 21,3“Zo
ic tàií chính và quản lý doanh nghiệp:
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oông

ếu

tác

'T' Ặ- Tông 
nhà nước; thử. 
kiểm toán the; 
đông thường 
Chứng khoán 
kiệm tối đa c 
nhiên vật liệu 
phương án vav

- Do hoạt 
nên giá cổ phi 
phiếu (18% so

3. Công
Năm 201 

nhiên còn gặp
a. Dự án i
Dự án đã

thu đưa vào sử 
thuật giai đoạn 
hoàn thành cơ

b. Dự án bò
Dự án hiện

hiện dự án, khí 
đầu tư chưa đá 
cuộc khủng ho,

c. Dự án Tì

- Trung tâi 
nghiệm, năng 1 
trong công tác 
xung quanh dự

- Nhà máy 
định, một số sả 
lớn, nhà má) 
Hiện nay, nhà 
trường.

tập

4. Công tá 
chế độ đối vói 

4.1. Công
Tổng công 

động linh hoạt

ty đã thực hiện tốt công tác hạch toán kể toán và quản lý tài chính của
■c hiện đảm bảo chế độ về công tác quyết toán tài chính và thuê đơn VỊ

:o quy đinh của pháp luật hiện hành và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ
niên năm 2017. Công bố thông tin đầy đủ theo quy định của Uy ban
Nhà nước vê doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tiết
IC khoản chi phí, nhất là các khoản chi phí quản lý, giá thành, nguyên
thiêt bị, vật tư, ... Tham mưu cho lãnh đạo Tổng công ty linh hoạt trong 
vôn, sử dụng vốn vay hợp lý.

động SXKD năm 2017 của Tổng công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn
1 MTA giảm tương đối lớn, giá chốt phiên 29/12/2017 là 1.800 đồng/cổ 

với mệnh giá).
đâu tư, phát triển các dự án:

các dự án Tổng công ty triển khai đã cơ bản đi vào hoạt động tuy 
nhiều khó khăn và thách thức:

Vhà ở công nhân và người lao động thuê tại Khu kinh tế Vũng Áng- 
hoàn thành và đưa vào vận hành 04 block nhà 5 tầng, trong đó đã nghiệm 
dụng 02 block nhà 5 tầng theo đúng quy định của pháp luật; hạ tầng kỹ
II đã hoàn thành được khoảng 90% khối lượng công việc, hạ tầng xã hội 
)ản khối lượng họp đồng.
3 thịt chất lượng cao:

nay đang gặp nhiêu khó khăn, đặc biệt là vốn đầu tư và quỹ đất để thực 
hậu thời tiết khắc nghiệt, chi phí sản xuất cao, hệ thống chuồng trại đã 

3 ưng tiêu chuân kỹ thuật và mật độ bò bê, giá bán giảm đồng loạt theo 
.ng giá lợn nên kết quả SXKD đạt thấp.

'rung tâm hươu giông và Nhà máy chế biến sản phẩm từ nhung hươu:

m hươu giống: Đây là lĩnh vực mới của Tổng công ty nên còn thiếu kinh 
xc vê kỹ thuật, nhân lực, nguồn vốn. Dự án đang gặp nhiều khó khăn 
ịiải phóng mặt bằng và vướng mắc, khiếu nại khiếu kiện từ các hộ dân
ỉn

chế biến các sản phẩm từ nhung hươu: Nhà máy đã đi vào hoạt động ổn 
n pham đa được thị trường châp nhận. Tuy nhiên lượng hàng tồn kho 
p trung tìm kiêm thị trường nên lượng rượu sản xuất năm 2017 còn thấp, 
máy đã triên khai sản xuất một số dòng sản phẩm mới để tiếp cận thị

c tô chức nhân sự - đào tạo, lao động -  tiền lương và thực hiện các 
ligười lao động: 
tác tồ chức nhân sự  - đào tạo:

ty luôn thực hiện tốt công tác tổ chức, bổ nhiệm cán bộ, điều phối lao 
động đáp ứng kịp thời cho sản xuất. Công tác tuyển dụng được chúh o
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hợp

thứ'

trọng, nâng c 
đã có những 

4.2. Côn 
Mặc dù 

động SXKD 
lương phù 
của Tổng côn 
mức độ đóng 

Đối với 
chể độ bảo hiệ 
biệt khó khăn 

IV. ĐÁ
1. Đánh 

Năm 20]
chức SXKD n 
khăn,thách 
đã đề ra.

2. Đánh 
Căn cứ \

được quy định 
Ban Tổng giám 

■■ Chỉ đạo 
HĐQT phê du> 

■■ Tập tran 
và ĐHĐCĐ, 
Tham gia các c 

- Kiện toà 
phân công lại 
kiểm soát đánh 
quả thực hiện 
giảm tối đa chi 
làm thu nhập ch 

Tiếp tục 
đại diện phần V 
ty con hoạt độn 

Trong năn 
cán bộ quản lý 
công tác điều 
định của pháp

áo chất lượng, lao động được tuyển dụng đã hòa nhập nhanh và bước đầu 
đóng góp nhât định cho Tổng công ty

g tác tiên lương và thực hiện các chế độ với người lao động' 
năm 2017 Tổng công ty vẫn tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt 
ihưng lãnh đạo Tông công ty đã chú trọng đến việc cải tiến Quy chế trả 

p  với quy định của pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu quản lý thực tê 
Ig ty trong điều kiện hiện nay, hướng tới mục đích công bằng, theo đúng 
ỉỏp của người lao động.

:ác chế độ cho người lao động, Tổng công ty luôn thực hiện đầy đủ các 
m , bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ các trường hợp đặc

JNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỎNG CÔNG TY 
giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Tổng công ty:

7, Tông công ty vẫn tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tổ 
iưng HỘI đông quản trị đã lãnh đạo toàn Tổng công ty vượt qua mọi khó 
”C, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân nên chưa đạt một số chỉ tiêu kế hoạch

đô:

hà]
lu

.v.v.

giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc:
ào quyên hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc
tại Điều lệ Tổng công ty, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát đối với 
I đốc như sau:

Ban giam đoc Tong kêt hoạt động SXKD năm 2017 để xây dựng trình 
'ệt kế hoạch năm 2018.

tg chỉ đạo, triển khai kế hoạch theo nghị quyết, quyết định của HĐQT 
jng thời giám sát thường xuyên và hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành. 

:uộc họp giao ban Tổng công ty để có sự chỉ đạo sát sao, kịp thời.
JỊ1 nhan sự, to chưc bọ máy, đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng quản trị' 
nhiệm vụ thành viên HĐQT nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành 
^ ê ia tinh hình, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ thông qua kết 

i đơn vị. Thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt giải pháp xiết chặt quản lý tiết 
phi san xuat, đâu tư mở rộng SXKD đê nâng cao đời sống, bảo đảm việc
0 người lao động

ing cương cong tâc chi đạo, đicu hành các công ty con thông qua người 
òn và triên khai các giải pháp hỗ trợ công ty con, tạo cơ chế mở để công 
Ị đung đinh hương, hô trợ lân nhau đê tiêp tục ôn định, phát triển
1 2017, HỘI đông quản trị đã thực hiện giám sát Tổng giám đốc và các 
ưong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, 
ình hoạt động SXKD của Tổng công ty đảm bảo phù họp với các quy 
•ật và Điêu lệ Tô chức và hoạt động của Tổng công ty, theo quy chế làm

tạ:

17



việc của HĐQ^, của Ban giám đốc, theo phân cấp ủy quyền... về cơ bản tất cả các chỉ 
đạo của HĐQT đều được triển khai kịp thời, đúng đối tượng.

Kết quả giám sát cho thấy Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong Tổng công 
ty luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đã tổ chức 
và thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản 
trị, vì sự ổn địnli, phát triển an toàn và bền vững của Tổng công ty.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:
- Chỉ đạo hoạt động của Tổng công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 

ĐHĐCĐ giao. Một số chỉ tiêu cơ bản xây dựng trình ĐHĐCĐ 2018: Doanh thu 1.350
■£ỷ ctôĩl^ Kim w • /1 r\í\í\ AAA TĨCF\ 1/vì mUhAm £ o 4—?. „ í -  \Tfi Af\

đồng, thu nhập
- Tiến hàn 

giai đoạn 2017 
trên cơ sở tiếp 
nghề chính, các 
có hiệu quả.

- Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, mở rộng hoạt động SXKD tại Lào, trong 
đó chú trọng việc tăng vốn đầu tư của TCT tại Công ty TNHH Việt - Lào nhằm nâng 
cao công suất khai thác -  chế biến thạch cao tại Lào.

- Tháo gỡ khó khăn, ban hành giải pháp cụ thể để duy trì ngành chăn nuôi và chế 
biến thức ăn chặn nuôi

lợi thế cảng nước sâu Vũng Áng, tiến hành mở rộng đầu tư thêm cầu

ịạch XK: 4.000.000 USD, lợi nhuận sau thuế 6,8 tỷ đồng; nộp NS 40 tỷ 
3Ình quân 5,0 triệu đồng/người/tháng.
h, rà soát, điều chỉnh và ban hành Chiến lược phát triển Tổng công ty 
- 2020, tầm nhìn 2030 phù hợp với tình hình thực tế và xu thể phát triển 
tục giữ và phát triển các lĩnh vực chính, tăng cường đầu tư vào ngành 
sản phẩm chủ lực, các dự án có tính chiến lược, trọng điểm bền vững,

- Phát huy

- Mở rộng 
án theo hình th 
nghiệp...; Phát

gọn, hiệu quả; c 
bổ sung nguồn 
hiệu quả.

- Hoàn tất 
CP cảng Quốc t

- Thực hiệ 
môn của từng n: 
tâm huyết vào c

cảng, mở rộng liiai thác dịch vụ hậu cảng, dịch vụ Logistics...
- Xây dựr.g giải pháp cụ thể để thúc đẩy hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh 

Khách sạn -  Nhà hàng -  Du lịch -  Thương mại, nhất là khi môi trường biển đã phục 
hồi.

kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, công nghiệp: Tham gia đầu tư Dự 
ức đối tác công tư đối với các công trình: hạ tầng, giao thông, công 
riển hoạt động thi công xây lắp, gia công cơ khí.

- Đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại các công ty con, công ty liên kết theo hướng tinh
r r > y r

I * Ạ _____? _ 1 _ 2 1 ~ , •  ̂ 1_________1 1 • /\ 1 w , 1 I r , /V /\ơ Cấu lại vốn chủ sở hữu tại các doanh nghiệp nhằm thu hút nguồn vốn, 
ực, phục vụ SXKD và mở rộng đầu tư theo hướng kinh doanh an toàn,

quá trình cơ cấu lại tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư (cồ đông) tại Cồng ty 
Lào -  Việt theo chủ trương đã thống nhất, 

n công tác luân chuyển các bộ đảm bảo phù hợp với năng lực chuyên 
ịười và yêu cầu tình hình thực tế, mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ có năng lực 
ác vị trí chủ chốt trong toàn Tổng công ty.
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hức

hiệ
Tổ

nn • Ậ- Iriên 
nguồn vốn và 
doanh nghiệp

- Tiếp tự' 
mạnh về vốn, 
Nhà nước tại

- TỔ ( 
theo trách nhiệ

- Chỉ đạọ 
hiện hành.

- Thực 
quy chế của

V. QUẢ: 
1. Hội đồ 
a) Thành 
Chủ tịch 
■■ Ngày si
- CMND
- Địa chỉ
- Số điện
- Trình độ
- Trình độ
- Quá trìn 
+ Từ năm 
+ Từ năm 
+ Từ năm 
+ Từ năm 
+ Từ năm
- Tổng số 
+ Số lượng 
+ Số lượng
- Là thành
- Chức 

Công ty cổ phần
ủ y  viêra H
- Ngày sin 
- SỐC
- Địa chỉ
- Số điện t
- Trình đô

ậhai chủ trương thực hiện nguyên tắc cắt lỗ, chỉ đầu tư khi cân đối được 
đong thơi phai đam bảo có hiệu quả; thu hút và khuyên khích các tổ chức 
tham gia đầu tư cùng TCT.

IC mời gọi cổ đông chiến lược tham gia vào Tổng công ty tạo thêm sức 
quản lý, công nghệ... Thực hiện thành công lộ trình, kế hoạch thoái vốn 
ồng công ty trong năm 2018 theo yêu cầu của Chính phủ.

các Đoàn công tác làm việc với các Công ty con, các đơn vị trực thuộc 
ỉm quyền hạn của HĐQT.

việc công bô thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật

:m n d

th

in các chức năng quản trị khác của HĐQT được quy định tại Điều lệ các 
>ng công ty và các quy định của pháp luật.
\  TRỊ CÔNG TY 
ng quản trị: 

viên và cơ cẩu của Hội đồng quản trị:
HĐQT: Trương Hữu Trung

27/7/1961; - Giới tính: Nam; - Quốc tịch: Việt Nam
iỉố: 183000200, cấp ngày 25/12/2009, cấp tại Công an Hà Tĩnh 
1 hường trú: 50 Đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh 
hoại liên lạc: 0913.534149 
văn hóa: 10/10
chuyên môn: Cử nhân; Thạc sỹ kinh tế

1 công tác:

1983 -  1985: Công tác tại Xí nghiệp quốc doanh đánh cá Kiên Giang
1985 -  1997: Công tác tại Công ty Ngoại thương Hà Tĩnh
1997 -  2008: Công tác tại Tổng công ty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh 
2008 -  2011: Công tác tại Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng 
2011 -  đến nay: Công tác tại Tổng công ty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh
ượng cô phân có quyền biểu quyết: 46.250.800 cổ phần, trong đó:
r cổ phần do cá nhân nắm giữ: 50.800 cổ phần
cổ phần Nhà nước ủy quyền: 46.200.000 cổ phần

viên không điều hành.
ih Hội đồng quản trị ở các công ty khác: Là Chủ tịch Hội đồng quản trị 
t cảng Vũng Áng Việt - Lào.
ĐQT - Tổng giám đốc: Nguyễn Huy Hùng
i: 28/8/1965; Giới tính: Nam; - Quốc tịch: Việt Nam

183080285 Ngày cấp: 05/5/2010 Nơi cấp: CA Hà Tĩnh
ường trú: Khu phố 5, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 
loại liên lạc: 0907.096688 
văn hóa: 12/12



CÔ1Ị

- Trình độ
- Quá trìn 
+ 10/1983 
+ 11/1983 
+ 5/1984 
+ 11/1986 
+ 9/1990 
+ 12/199

XN -  Trưởng 
+ 8/2003 

thuộc Tổng 
+ 9/2005

Đà)
+ 10/200?
+ 6/2011 
+ 9/2011 

tịch HĐTV Cô 
+ 10/2014

+ 28/6/201 
Hà Tình - CTC

- Tổng số 
+ Số lượng 
+ Số lượng
- Là thàrứ
- Chức dại 

trị Công ty cổ
ủ y  viên 

Ngày si: 
CMND 
Địa chỉ 
Số điện 
Trình đệ 
Trình đệ 
Quá trìn 

+ Từ năm 
+ Từ năm 
+ Từ năm 
■■ Tổng số 
+ Số lượng 
+ Số lượng

chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị dự án
1 công tác:

Chiến sỹ Tiểu đoàn 50, E 112 Bộ tư lệnh đặc công QĐND VN
- 4/1984: Học viên Trường Hạ sỹ quan đặc công 
10/1986: Q. lý Tiểu đoàn E112, Bộ TL đặc công QĐNDVN
- 8/1990: Kế toán tại Nhà máy xay lương thực cẩm  Xuyên, Hà Tĩnh
11/1992: Học sinh Trường trung cấp quản lý LTTP Bộ lương thực (cũ)
- 4/1993: Công ty XNK Lâm đặc sản Hà Tĩnh -  Kế toán -  Giám đốc 

ệại diện Công ty
- 8/2005: Phó giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty chế biến Rau quả 
g ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh
9/2008: Kế toán trưởng Cty CP Thủy điện Hương Sơn (Tập đoàn Sông

-  6/2011: Phó TGĐ kiêm kế toán trưởng Cty CP Thủy điện Hương Sơn 
8/2011: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Hương Sơn

- 27/6/2016: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Hương Sơn, Chủ 
ng ty TNHH MTV Hạ tầng Sông Đà
- 27/6/2016: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Hương Sơn 

6 đến nay: Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại
p
lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 29.053.000 cổ phần, trong đó:

cổ phần do cá nhân nắm giữ: 13.000 cố phần
cổ phần Nhà nước ủy quyền: 29.040.000 cổ phần

viên điều hành.
nh Hội đồng quản trị ở các công ty khác: Là Thành viên Hội đồng quản 

phần cảng Thủy điện Hương Sơn.
HĐQT - Phó Tổng giám đốc: Nguyễn Thị Hà
rth: 20/7/1966; - Giới tính: Nữ; - Quốc tịch: Việt Nam
số: 183850266, cấp ngày 04/4/2008, cấp tại Công an Hà Tĩnh 
lỊhường trú: Phường Hà Tuy Tập, thành phố Hà Tĩnh 
hoại liên lạc: 0913.256733 
văn hóa: 12/12 
chuyên môn: Cử nhân kinh tế

1 công tác:
1986 -  1993: Công tác tại Trạm ngoại thương Hà Tĩnh
1993 -  1996: Công tác tại Công ty liên doanh Austinh 
1996 đến nay: Công tác tại Tổng công ty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh 
lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 17.192.500 cổ phần, trong 'đó:

cổ phần do cá nhân nắm giữ: 32.500 cố phân
cổ phần Nhà nước ủy quyền: 17.160.000 cổ phần
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inh
m

năm
sỏ

- Là thàr
- Chức 

trị Công ty cổ
ủy  viên
- Ngày s
- CMND
- Địa chỉ
- Số điện
- Trình đ
- Trình đ
- Quá trì 
+ Từ nă 
+ Từ nă
- Tổng 
+ Số lượn 
+ Số lượn
- Là thàn
b) Các 
Hội đồng
c) Hoạt 
Trong nă

Phiếu xin ý ki 
chức các phiêiỊi 
sản xuất kinh 
các hình thức 
Kết quả hoạt 4
Tổng công ty, 
trình hoạt động 

Hoạt độn 
theo đúng Điều 
theo phân cấp 
thời, đúng đối 
Tổng công ty 
giải pháp: kiệr 
cảnh,tháo gỡ 
và sự chỉ đạo, 
mạnh mẽ, 
sở bảo đảm 
đạo, điều hảnh

canh

tiểu

quyèt 
viẽ

.h

31.900 cổ phần 
17.160.000 cổ phần

viên điều hành.

Hội đồng quản trị ở các công ty khác: Là Thành viên Hội đồng quản 
phần Thủy điện Hương Sơn.

HĐQT - Phó Tổng giám đốc: Võ Văn Lưu
nh: 15/9/1969; - Giới tính: Nam; - Quốc tịch: Việt Nam
số: 183177304, cấp ngày 04/9/2003, cấp tại Công an Hà Tĩnh 
thưcmg trú: Phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh 
thoại liên lạc: 0983.029722 
3 văn hóa: 12/12
ộ chuyên môn: Kỷ sư cơ khí chế tạo máy 

công tác:
1994 -  1996: Công tác tại Công ty liên doanh Austinh 
1996 đến nay: Công tác tại Tổng công ty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh 
lượng cô phân có quyên biêu quyết: 17.191.900 cổ phần, trong đó:

Ig cổ phần do cá nhân nắm giữ:
.g cố phần Nhà nước ủy quyền:
1 viên điều hành.

ban thuộc Hội đồng quản trị: 
quản trị không thành lập các tiểu ban. 

động của Hội đồng quản trị:
m 2017, HĐQT đã có 6 phiên họp định kỳ và không định kỳ, 15 lượt lấy 
in  các thành viên HĐQT nhàm tăng cường công tác quản trị, chỉ đạo. Tổ 
ậ họp nhằm chỉ đạo Ban điều hành có những điều chỉnh họp lý kế hoạch 
(loanh cho phù họp với tình hình. HĐQT đều tổ chức họp thường kỳ theo 
phù họp để nghe Ban điều hành báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, 
ộng, tình hình triển khai các dự án; Tình hình quản lý và sử dụng vốn của 
các công ty con, vôn cho các dự án đê có sự chỉ đạo, điều chỉnh trong quá

g giám sát điều hành của HĐQT đối với Ban giám đốc được thực hiện
1 lệ Tổng công ty, theo quy chế làm việc của HĐQT, của Ban giám đốc, 
ủy quyền... về cơ bản việc chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai kịp 
tượng, nội dung công việc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành 
lề  ra các giải pháp trong các hoạt động SXKD, triển khai đồng bộ các 
toàn nhân sự, tổ chức bộ máy, đưa ra các giải pháp phù hợp với hoàn 

íhó khăn, ổn định sản xuất, đồng thời tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế 
lịnh hướng cũng như các cơ chế, chính sách ưu đãi của Tỉnh. Thực hiện 

liệt giải pháp xiết chặt quản lý, tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, trên cơ 
sc làm thu nhập cho người lao động. Tiếp tục tăng cường công tác chỉ 
các công ty con thông qua đại diện phần vốn và triển khai các giải pháp
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1

Hội đồng 
của HĐQT. Ch 
sát, đôn đốc và 
họp HĐQT, cá 
được Hội đồng

Trưởng B
- Ngày sin
- CMND s

hô trợ công ty con, tạo cơ chế mở để công ty con hoạt động đúng định hướng, hỗ trợ lẫn 
nhau để tiếp tục ổn định, phát triển.

quản trị hoạt động theo đúng Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động 
ủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám 
kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc 
c Nghị quyết đã được ban hành. Các Nghị quyết được thông qua đều 
quản trị giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo Hội 

đồng quản trị. Trong các trường hợp khác, các quyết định của Hội đồng quản trị được 
lập thành Nghị quyết và giao cho các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực 
hiện.

d) Hoạt động giám sát điều hành với Ban Tổng giám đốc được thực hiện theo 
đúng Điều lệ Tổng công ty, theo quy chế làm việc của HĐQT, của Ban giám đốc, theo 
phân cấp ủy quyền... về cơ bản việc chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai kịp thời, 
đúng đối tượng

2. Ban Kiem soát:
a) Thành viên và cơ cẩu của Ban kiểm soát:
Ban kiểm soát Mitraco gồm có 03 thành viên:
- Ông: Phùng Văn Tân
- Ông: Đào Anh Dũng
- Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân.

an kiếm soát: Phùng Văn Tân
i: 18/7/1970; - Giới tính: Nam; - Quốc tịch: Việt Nam
ố: 183847777, cấp ngày 25/3/2008, cấp tại Công an Hà Tĩnh

- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
Số điện thoại liên lạc: 0913.547735

- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (Kế toán doanh nghiệp)
- Quá trình công tác:
+ Từ năm 2000 -  2003: Công tác tại Công ty xây dựng số 1 Hà Tĩnh 
+ Từ năm 2003 -  nay: Công tác tại Tổng công ty Khoáng sản và TM Hà Tĩnh
- Tổng số lượng cổ phần do cá nhân nắm giữ: 6.600 cổ phần
Thành viê t̂ Ban kiểm soát: Đào Anh Dũng
- Ngày sinh: 24/10/1979; - Giới tính: Nam; - Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 183142615, cấp ngày 27/6/2013, cấp tại Công an Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
- Số điện thoại liên lạc: 0913.588323
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (Quản trị kinh doanh)
- Quá trình công tác:
+ Từ năm 2003 -  2011: Công tác tại Công ty CP Thương mại Mitraco
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+ Từ nă 
Thưong mại

- Tổng 
Thành \
- Ngày s
- CMND
- E)ịa chỉ
- Số điện
- Trình
- Trình
- Quá trì 
+ Từ nă

' Thương mại
- Tổng sò 
b) Hoạt 
Trong nă

công tác, cụ tlị
- Thực 

cẩn trọng trong
- Giám s 

chế quản trị n 
công ty cổ phc

- Xem 
thực hiện họp 
tại một số côn

- Thẩm 
Báo cáo hcip n

- Kiểm s 
công ty tại các

- Thẩm 
* quản lý của H

Qua 
đơn vị và đã c 
hành.

3. Các gi
soát:

a) Lươn

xét

2011 -  nay: Công tác tại Ban kiểm soát Tổng công ty Khoáng sản và 
à Tĩnh
lượng cổ phần do cá nhân nắm giữ: 100 cổ phần

iên Ban kiểm soát: Nguyễn Thị Hồng Vân
nh: 02/9/1988; - Giới tính: Nữ; - Quốc tịch: Việt Nam
số: 194316022, cấp ngày 06/7/2013, cấp tại Công an Quảng Bình 
thường trú: Phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh 
thoại liên lạc: 0973.321341 
văn hóa: 12/12 

ậ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (Quản trị kinh doanh) 
công tác:
2010 -  nay: Công tác tại Ban kiểm soát Tổng công ty Khoáng sản và 

à Tĩnh
lượng cổ phần do cá nhân nắm giữ: 100 cổ phần

động của Ban kiểm soát:
m 2017, Ban Kiểm soát đã bám sát chương trình hoạt động để triển khai 
ể như sau:
iện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ 

quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty; 
ít và tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng, hoàn thiện các Quy 
ội bộ của Tổng công ty và các vấn đề quản lý, điều hành theo mô hình

an;
về tình hình quản lý công nợ; công tác đầu tư, sửa chữa lớn; việc ký kết, 

đồng mua vật tư hàng hóa, giám sát một số nội dung về tài chính kế toán 
.Jg ty con;
định kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty mẹ và 
hất của Tổng công ty;
aát việc thực hiện các chức trách nhiệm vụ người đại diện phần Yốn Tổng 
công ty con, công ty liên kết;

(tịnh Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo công tác 
ĐQT năm 2017.

tra giám sát, Ban kiểm soát đều có Báo cáo kết quả kiểm soát tại mỗi 
ó ý kiến góp ý với HĐQT, Tổng giám đốc trong công tác quản lý và điều

ao dịch, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm

'g, thù lao:
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Đơn vị tỉnh: VNĐ

TT
Quỹ lương, thù lao

Ghi chú)iễn giải Theo Nghị 
quyết ĐHĐCĐ

Sô lượng 
người

Mức chi 
thưc tế

1 Quỹ lươn g: 1.008.000.000 623.341.000
- Chủ tịch 1[ĐQT 324.000.000 01 301.418.000 Lương

Uy viên 
trách

HĐQT chuyên 264.000.000 01 0

- Trưởng Bím kiêm soát 180.000.000 01 148.344.000 Lương
- Thành viê]1 Ban kiêm soát 240.000.000 02 173.579.000 Lương
2 Thù lao: 216.000.000 231.000.000

Thành vi< 
chuyên trá

ĩn HĐQT không 
ch

180.000.000 03 195.000.000 Thù lao

- Thư ký Tông công ty 36.000.000 01 36.000.000
T<)ng cộng: 1.224.000.000 854.341.000

b) Giao 
Năm 201
- Ông: Ph 

giám đốc bán í
VI. BÁC 
1. Ý kiến
- Tổ chức

- Ý kiến 
2. Báo
Báo cáo 

khoán Hà Nội

, Tống công ty phát sinh một số giao dịch của cổ đông nội bộ:
an Đình Đường -  Chồng bà Nguyễn Thị Hà, ủ y  viên HĐQT, Phó Tổng
0.000 cổ phiếu MTA.
CÁO TÀI CHÍNH 
kiểm toán:

kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội
ịa chỉ: Số 3, ngố 1295, đường Giải Phóng, Hà Nội
iện thoại: (84) 4 39745080/81/82
ax: (84)4 39745083
ebsite: www.cpahanoi.com
ểm toán: chấp thuận toàn bộ.
0 tài chính được kiểm toán:
li chính được kiểm toán được nộp cho UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng 

Ỷà đăng tải đầy đủ tại Website: www.mitraco.com.vn.

E)
Đ
F
Wi
ki
cá
tá

Nơi nhận:
- ủy ban
- Sơ GD(Ị
- Lưu VT

CKNN 
K Hà Nội; 
, Thư ký
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