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PHẦN MỞ ĐẦU
Danh mục từ viết tắt 
Mục lục 
Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng 
quản trị
Tầm nhìn, sứ mệnh của doanh nghiệp
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Danh mục từ viết tắt
BHYT              Bảo hiểm y tế
BHTN              Bảo hiểm thất nghiệp
BHTN              Bao hiểm tai nạn
BKS              Ban Kiểm soát
CBCNV    Cán bộ công nhân viên
Công ty    Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu
HĐQT    Hội đồng quản trị
BGĐ              Ban giám đốc
SXKD    Sản xuất kinh doanh
TGĐ               Tổng Giám đốc

Thông điệp chủ tịch Hội đồng quản trị
Tầm nhìn, sứ mệnh của công ty

TỔNG QUAN CÔNG TY
Thông tin chung
Quá trình hình thành và phát triển
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
Mô hình quản trị và bộ máy quản lý
Giới thiệu Ban lãnh đạo
Định hướng phát triển

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019
Tổng quan kết quả hoạt động kinh 
doanh năm 2019
Tình hình đầu tư và tổ chức dự án
Tổ chức và nhân sự
Tình hình tài chính
Cổ phần, cổ đông và cổ phiếu Á Châu

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
Đánh giá tổng quan kết quả kinh do-
anh 2019
Phân tích kết quả kinh doanh 2019
Tình hình tài chính
Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, 
chính sách, quản lý

MỤC LỤC
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN 
TRỊ
Đánh giá chung về nền kinh tế và 
ngành
Đánh giá mọi mặt hoạt động cửa 
Công ty
Đánh giá về hoạt động của Ban Giám 
đốc
Kế hoạch năm 2020

QUẢN TRỊ CÔNG TY
Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Giao dịch và thù lao của Hội đồng 
quản trị
Ban kiểm soát, Ban Giám đốc

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Mục tiêu phát triển bền vững
Chỉ tiêu phát triển bền vững

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Bản thuyết minh báo cáo tài chính
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THÔNG ĐIỆP 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2020 được dự báo sẽ là một năm đầy biến động 
phức tạp đối với kinh tế, khởi đầu với đại dịch Covid 
– 19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống xã hội và 
kinh tế toàn cầu. Hàng loạt lĩnh vực kinh tế từ hàng 
không, du lịch, dịch vụ cho đến sản xuất chế biến, xuất 
nhập khẩu đều bị ảnh hưởng trong những tháng đầu 
năm để ưu tiên công tác phòng tránh dịch bệnh. Nhu 
cầu thị trường giảm và giá nhiều mặt hàng tăng cao 
cùng với tâm lý bất ổn sẽ tác động sâu sắc đến nền 
kinh tế nói chung và ngành sản xuất bột đá nói riêng. 
Trước những áp lực từ ngoại cảnh, Ban lãnh đạo Công 
ty đã đề ra những chiến lược linh hoạt để khắc phục 
khó khăn, chủ động cạnh tranh trên thị trường, phục vụ 
tốt các nhu cầu từ đối tác khách hàng và cùng chung 
tay với xã hội đẩy lùi dịch bệnh nguy hại đối với cộng 
đồng. Khoáng sản Á Châu nói chung và ban điều hành 
nói riêng sẽ không ngừng phấn đấu để báo đáp sự tin 
tưởng mà quý Cổ đông đã dành cho chúng tôi.

Thay mặt hội đồng cổ đông, tôi xin bày tỏ lòng cảm 
ơn sâu sắc tới Quý cổ đông, Quý cơ quan quản lí nhà 
nước, các Quý đối tác và sự tận tâm nỗ lực của toàn 
thể Ban giám đốc điều hành và toàn thể CBCNV toàn 
Công ty đã đoàn kết, đồng lòng để Khoáng Sản Á Châu 
có thể đạt được những kết quả khả quan trong những 
năm qua, tạo tiền đề để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
trong năm 2019, hướng tới năm 2020 và những năm 
tiếp theo có những thành công mới.

Hãy cùng chúng tôi đồng hành và vững bước trong 
tương lai, đạt được nhiều thành công mới!

Thay mặt HĐQT
Chủ tịch HĐQT

Kính gửi quý cổ đông!

Năm 2019 đã chứng kiến nhiều biến động đa dạng của 
nền kinh tế thế giới. Căng thẳng chiến tranh thương 
mại Mỹ – Trung, diễn biến giá dầu phức tạp cùng các 
vấn đề địa chính trị đã làm gia tăng tính bất ổn trong 
thương mại toàn cầu, ảnh hưởng không ít tới kinh tế các 
nước. Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam, dưới sự chỉ 
đạo của Chính phủ và nỗ lực của các ban ngành, vẫn 
giữ vững sự ổn định với nhiều con số biết nói như mức 
tăng trưởng GDP 7,02%, cao hơn mức đề ra từ 6,6% 
đến 6,8% trong khi chỉ số lạm phát chỉ ở mức 2,79% 
thấp nhất trong ba năm. Ngành khai khoáng cũng tăng 
trưởng nhẹ, dự báo vẫn còn nhiều dư địa phát triển, 
đặc biệt đối với những ngành mà khai thác và chế biến 
khoáng sản chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu. 

Đối đầu với nhiều thách thức, Công ty đã luôn giữ thế 
chủ động nắm bắt tình hình, sẵn sàng đương đầu với 
những rủi ro của kinh tế trong và ngoài nước, có những 
chiến lược thực tế, kế hoạch kịp thời và linh hoạt để 
định hướng Công ty phát triển theo đúng kế hoạch dài 
hạn đã đề ra. Là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực 
chế biến và xuất khẩu bột đá vôi trắng siêu mịn, với 
phương châm kinh doanh “CHẤT LƯỢNG THAY LỜI 
NÓI”, Công ty luôn không ngừng chú trọng phát huy có 
hiệu quả, chất lượng sản phẩm được duy trì tốt theo 
tiêu chuẩn ISO 9001-2015, khẳng định được thương 
hiệu và uy tín đến khách hàng. Trong năm 2019, công 
ty đã vận hành tốt công việc khai thác ở hai mỏ đá, 
cùng việc ứng dụng dây chuyền sản xuất tự động trên 
công nghệ tiên tiến được lắp đặt bởi Hosokawa Alpine 
– CHLB Đức, đảm bảo đủ nguyên liệu đầu vào cho sản 
xuất với chất lượng cao.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU

Hơn một thập kỷ qua, các thế hệ cán bộ, nhân 
viên, lao động Công ty Cổ phần Khoáng sản Á 
Châu đã không ngừng nỗ lực phấn đấu và phát 
triển doanh nghiệp, theo đuổi tầm nhìn xuyên 
suốt:

» Trở thành doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực 
khai thác, chế biến và kinh doanh xuất nhập khẩu 
bột đá trắng siêu mịn.

» Tận dụng hết các lợi thế tài chính về mỏ đá 
trắng, mặt bằng kinh doanh, nhà xưởng và 
nguồn nhân lực hiện có.

» Hợp tác chặt chẽ với các Công ty kinh doanh 
cùng ngành.

Đối với Cổ đông và Nhà đầu tư: Nâng cao hiệu 
quả sử dụng vốn của doanh nghiệp; Minh bạch 
thông tin, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư, tăng 
cường cơ hội đối thoại với cổ đông; Nâng cao năng 
lực quản trị doanh nghiệp, giá trị thị trường của cổ 
phiếu và giá trị doanh nghiệp. 

Đối với Khách hàng: Cung cấp các sản phẩm 
chất lượng cao mang tính ổn định và lâu dài, lắng 
nghe và luôn củng cố năng lực kỹ thuật, công nghệ 
để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. 

Đối với đối tác kinh doanh: Duy trì mối quan hệ 
lâu dài và bền vững với đối tác trên nguyên tắc tôn 
trọng lợi ích và quyền lợi của các bên, nhằm tạo ra 
những sản phẩm có lợi ích tốt nhất cho xã hội và 
các bên tham gia. 

Đối với Cộng đồng xã hội: Hành động và luôn 
đồng hành cùng các hoạt động thiết thực với xã 
hội với mong muốn nâng cao tay nghề và trình độ 
chuyên môn của lực lượng lao động trẻ cho sự 
phát triển bền vững của đất nước. 

Đối với Nhân viên: Những đóng góp của nhân 
viên được ghi nhận và trân trọng; Xây dựng môi 
trường làm việc tốt, tăng cường sự gắn kết của 
người lao động.

SỨ MỆNH

TẦM NHÌN
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Thông tin chung
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
Thông tin về mô hình quản trị, bộ máy quản lý
Giới thiệu Ban lãnh đạo
Định hướng phát triển

TỔNG QUAN CÔNG TY
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TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP

TÊN CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU

MÃ CHỨNG KHOÁN AMC

TRỤ SỞ CHÍNH Lô 32- Khu C- Khu công nhiệp Nam Cấm, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, 
Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

GIẤY PHÉP KINH DOANH 2703001715 cấp ngày 28/12/2007 tại Sở Kế hoạch Nghệ An

VỐN ĐIỀU LỆ 28.500.000.000 đồng

LIÊN HỆ  Điện thoại                   Fax                            Website
+84 238 3791 777      +84 238 379 555        http://www.amcvina.vn/  

ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Hoạt động khai thác của Công ty diễn ra tại huyện Quỳ 
Hợp - Nghệ An (là 01 trong 02 địa phương có trữ lượng 
đá hoa trắng lớn nhất nước), Công ty sở hữu 02 mỏ 
đá vôi trắng có chất lượng tốt nhất Việt Nam, với tổng 
diện tích hơn 45 hecta và trữ lượng hơn 30 triệu tấn. 
Trụ sở và nhà máy của Công ty được đặt tại Khu Công 
nghiệp Nam Cấm, cách cảng Cửa Lò chỉ 5km, thuận 
tiện và tiết giảm chi phí vận chuyển, gần nguồn khai 
thác nguyên liệu. 

Thị trường kinh doanh của Công ty trong nước chủ 
yếu ở miền Bắc, miền Nam và miền Đông Nam Bộ. 
Thị trường này đem đến khoảng 70% doanh thu cho 
Công ty.

Trong nước: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố 
Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Nghệ An, Bình Dương, Hưng 
Yên, Hải Dương, Long An, Bình Phước, An Giang.

Nước ngoài: Ấn Độ, Băng La Đét, Thái Lan, Bruney, 
Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kong, Trung Quốc,...

2001

Xí nghiệp Khai 
khoáng (Khai thác 
mỏ đá trắng) được 
thành lập là tiền 
thân của Công ty Cổ 
phần khoáng sản Á 
Châu, thuộc Công 
ty Hợp tác Kinh tế 
(Quân khu 4, Bộ 
Quốc phòng)

2007

Thành lập tên: Công ty 
Cổ phần khoáng sản Á 
Châu, vốn điều lệ: 28.5 
tỉ đồng 

Công ty Hợp tác kinh 
tế xây dựng Nhà máy 
sản xuất bột đá trắng 
siêu mịn, và cùng một 
số thành viên khác 
thực hiện liên kết và 
sáng lập ra Công ty 
Cổ phần khoáng sản 
Á Châu. Công ty chính 
thức đi vào hoạt động 
ngày 28/12/2007 theo 
mô hình Công ty Cổ 
phần do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tỉnh Nghệ An 
cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh số 
2703001715

2010

Đăng kí trở thành 
công ty đại chúng

2012

Đăng ký niêm yết 
cổ phiếu tại Sở 
giao dịch Chứng 
khoán Hà Nội 
(HNX)



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN Á CHÂU BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - 2019

12 13

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Công ty Cổ phần khoáng sản Á Châu là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực 
khai thác, chế biến và kinh doanh sản phẩm bột đá vôi siêu mịn (CaCO3). Sản 
phẩm CaCO3 siêu mịn có tráng phủ và không tráng phủ của AMC được sử dụng 
rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như sản xuất sơn, nhựa, giấy cao cấp, 
cao su, kính, gốm sứ, đá marble nhân tạo, thức ăn chăn nuôi, mỹ phẩm, dược 
phẩm, bột trét tường,… và được khách hàng công nhận là lựa chọn tốt nhất của 
họ.

Khảo sát, thăm dò, 
khai thác, chế biến 
khoáng sản (đá, cát, 
sỏi, quặng kim loại);

Sản xuất, mua bán 
sản phẩm bột đá 
trắng mịn, siêu mịn 
và các loại khoáng 
sản khác

Đại lý mua bán, ký 
gửi hàng hóa mua 
bán sản phẩm bột đá 
trắng mịn, siêu mịn 
và các loại khoáng 
sản khác.

Cung cấp dịch vụ vận 
tải bằng đường bộ

SẢN PHẨM DỊCH VỤ CHÍNH

» Đá vôi trắng (đá hộc) dạng thô kích thước 100 -400mm 
» Bột không tráng phủ và có tráng phủ kích thước từ 5 đến 30 µm 
» Hoặc các sản phẩm theo yêu cầu

STT MÃ SẢN 
PHẨM

ĐỘ MỊN CỠ HẠT
(mm)(D50) (D97)

1 NSS-500/C 0,60 µm Max 5,0 µm ± 1,0 Max 0,005

2 NSS-800/C 1,90 µm Max 8,0 µm ± 1,0 Max 0,008

3 NSS-1000/C 2,30 µm Max 10,0  µm ± 1,0 Max 0,010

4 NSS-1500/C 3,20 µm Max 15,0  µm ± 2,0 Max 0,015

5 NSS-2000/C 4,50 µm Max 20,0  µm ± 2,0 Max 0,020

6 NSS-2500/C 5,50 µm Max 25,0  µm ± 2,0 Max 0,025

7 NSS-3000/C 6,50 µm Max 30,0  µm ± 2,0 Max 0,030

Đặc tính đá vôi (CaCO3) có tính chất 
không cứng, không bền như các loại 
đá khác nên không thể ứng dụng 
được trong xây dựng và điêu khắc. 
Tuy nhiên, do tỉ lệ canxi trong đá cao 
nên đá vôi được khai thác, trải qua 
quá trình sản xuất cho ra bột đá trắng 
siêu mịn với vai trò là thành phần phụ 
gia, nguyên liệu, chất độn, nhằm mục 
tiêu tăng cường một số đặc tính cần 
thiết cho sản phẩm cũng như hạ giá 
thành sản phẩm cuối cùng. 

CÁC THÀNH 
PHẦN HÓA HỌC CÁC ĐẶC TÍNH VẬT LÍ

Hàm lượng 
CaCO3 98,98% Độ sáng ≥ 96%

Hàm lượng 
MgCO3 ≤0,21% Độ trắng ≥ 97%

Hàm lượng 
Fe2O3 ≤ 0,02% Độ ẩm ≤ 0.2%

Hàm lượng Al2O3 ≤0,03%
Khối lượng 
riêng (đá 

nguyên liệu)
2.7g/cm3

Hàm lượng SiO2 ≤0,12%
Độ thấm dầu 
(cỡ hạt mịn 

nhất)

≥ 24g/100g of 
CaCO3

Hàm lượng Na2O ≤0,05% Tỷ lệ hao hụt 
khi đốt cháy ≤ 43,08%
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MÔ HÌNH BỘ MÁY QUẢN TRỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG 
CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ

BAN 
GIÁM ĐỐC

PHÒNG 
KẾ 

HOẠCH

PHÒNG 
THỊ 

TRƯỜNG

PHÒNG 
TÀI 

CHÍNH

PHÒNG 
HÀNH 
CHÍNH 
QUẢN 

TRỊ

PHÒNG 
CÔNG 
NGHỆ

BAN 
KIỂM 
SOÁT

NHÀ MÁY MỘT NHÀ MÁY HAI XÍ NGHIỆP KHAI 
THÁC QUỲ HỢP
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ngày tháng năm sinh: 20/03/1970
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
Quá trình công tác: 
1999-2000: Phó Giám đốc PX1-X47- Cục kỹ thuật-QK4
2001-2002: Q. Giám đốc Xưởng SC Viêng Chăn- Công ty 
Hợp tác kinh tế
2002-2005: Phó Giám đốc Xưởng SC Viêng Chăn- Công ty 
Hợp tác kinh tế
2005-2007: Giám đốc Xưởng SC Viêng Chăn- Công ty Hợp 
tác kinh tế
2007-2011: Trợ lý sửa chữa phòng CNKT- Công ty Hợp tác 
kinh tế
2011-2015: Phó phòng CNKT- Công ty Hợp tác kinh tế
2015- nay: Trưởng phòng CNKT- Tổng Công ty Hợp tác kinh 
tế
Tỷ lệ sở hữu CP tại ngày 31/12/2019 (%): 25%

Kiêm Giám Đốc điều hành Công ty CP Khoáng sản Á Châu
Ngày tháng năm sinh: 20/7/1971
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lâm nghiệp 
Quá trình công tác: 
1995-1998: Đôi Lâm sinh- Công ty HTKTQK4
1998-1999: Đội khảo sát gỗ cứng- Công ty HTKTQK4
1999-2000: Đội KT gỗ Nà Hin- Công ty HTKTQK4
1990-2003: Đội Lâm Sinh- Công ty HTKTQK4
1993-2005: Phó chỉ huy trưởng, Công trường 4B- Công ty HT-
KTQK4
2005-2006: Đội trưởng, Đội Lâm Sinh- Công ty HTKTQK4
2006-2013: Trưởng TB KH, BDA gỗ Lòng hồ Xekhanman 1- 
TCT HTKT
2013-2015: Phó ban thường trực, BDA gỗ Lòng hồ Xekhan-
man 1- TCT HTKT
2016- 09/2018 Chủ tịch HĐQT, Công ty CP Sông Đà-Trường 
Sơn
9/2018 - nay: Giám đốc công  ty cổ phần khoáng sản Á Châu
Tỷ lệ sở hữu CP tại ngày 31/12/2019 (%): 16%

Ngày tháng năm sinh: 28/05/1976
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Quá trình công tác: 
2000-2004: Cán bộ kinh doanh - Công ty TNHH Nhất Vinh
2004-2007: Giám đốc - Công ty TNHH Trọng Tín
2007-2012: Trợ lí kinh doanh - Công ty Cổ phần Khoáng sản 
Á Châu
2012- 05/2018: Trưởng phòng kinh doanh - Công ty Cổ phần 
Khoáng sản Á Châu
05/2018 - nay: Phó giám đốc công ty cổ phần khoáng sản Á 
Châu
Tỷ lệ sở hữu CP tại ngày 31/12/2019  (%): 1%

Ngày tháng năm sinh: 17/04/1981
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác: 
2004-2006: Nhân viên kế toán - Công ty XD&PT hạ tầng, 
Bộ NN&PTNt
2007- 09/2018: Trưởng phòng Kế hoạch - Công ty cổ 
phần Khoáng sản Á Châu
9/2018 - nay: Trưởng phòng kế hoạch công ty cổ phần 
khoáng sản Đông Á
Tỷ lệ sở hữu CP tại ngày 31/12/2019  (%): 0.18%

Ngày tháng năm sinh: 03/02/1966
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác: 
1984-2008: Văn thư bảo mật - Lữ đoàn 283 – QK$
Hiện nay: Chánh văn phòng Công ty CPXD T. Mại 727 
Tỷ lệ sở hữu CP tại ngày 31/12/2019  (%): 3,37%

Ông ĐINH XUÂN TỰ
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông LÊ ĐÌNH HÙNG
Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông LÊ VĂN CHIẾN
Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông NGUYỄN TRUNG THÀNH
Thành viên Hội đồng Quản trị

Bà NGUYỄN THỊ NGÂN
Thành viên Hội đồng Quản trị
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Ngày tháng năm sinh: 10/10/1978
Trình độ chuyên môn: Cử nhân 
Quá trình công tác: 
2002 – 2003: Nhân viên Ban quản lý đội gỗ Nậm Tạc – Tổng Công 
ky Hợp tác Kinh tế. 
2004: Kế toán đội Xây dựng phòng Cơ sở - Công ty Hợp tác Kinh tế. 
2005 – 2006: Phòng Thị trường – Công ty Phát triển Khoáng sản 
thuộc Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế. 
2006 – 2017: Kế toán Đội gỗ Bắc Lào – Tổng công ty Hợp tác Kinh tế.
2017 – nay: Trưởng ban kiểm soát - Công ty Khoáng sản Á Châu 
Tỷ lệ sở hữu CP tại ngày 31/12/2019  (%): 0

Ngày tháng năm sinh: 26/10/1976
Trình độ chuyên môn: Cử nhân 
Quá trình công tác: 
2002-2007: Cán bộ kỹ thuật, Công ty Hợp tác Kinh tế 
2008- nay: Trưởng phòng Công nghệ kỹ thuật, Công ty CP Khoáng sản 
Á Châu 
Tỷ lệ sở hữu CP tại ngày 31/12/2019  (%): 0,35%

Ngày tháng năm sinh: 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác: 
1999-2006: Kế toán, Công ty CP Nhựa – Bao bì Vinh. 
2006-2017 : Kế toán trưởng, Công ty CP Nhựa – Bao vì Vinh. 
2017 – nay: Trưởng phòng Kế hoạch, Công ty CP Nhựa – Bao vì Vinh
Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: 
Kế toán trưởng, Ủy viên HĐQT- Công ty Cổ phần Nhựa – Bao bì Vinh
Tỷ lệ sở hữu CP tại ngày 31/12/2019 (%): 0

BAN KIỂM SOÁT

HỌ TÊN CHỨC DANH

                     Ông Trần Minh Hưng Trưởng Ban Kiểm Soát

                     Ông Nguyễn Thành Hưng Ủy viên Ban Kiểm Soát

                     Bà Phạm Thị Hồng Thái Ủy viên Ban Kiểm Soát

Ông TRẦN MINH HƯNG
Trưởng Ban Kiểm soát, kiêm Kế toán

Ông NGUYỄN THÀNH HƯNG
Ủy viên Ban Kiểm soát

Bà PHẠM THỊ HỒNG THÁI
Ủy viên Ban Kiểm soát
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S.W.O.T

Điểm yếu:

Kế hoạch mở rộng thị phần còn chậm 
và chưa hiệu quả:
Tốc độ tăng trưởng, phát triển của Công 
ty qua các năm gần đây chỉ duy trì ở mức 
ổn định, chưa cao so với các công ty cùng 
ngành có các điều kiện tương đồng. Trong 
4 năm trở lại đây, đến năm 2019, Công ty 
vẫn còn bảo lưu kế hoạch đầu tư đã phê 
duyệt, chậm chễ trong quá trình phát triển 
và đầu tư.

Điểm yếu:

Kế hoạch mở rộng thị phần còn chậm và chưa 
hiệu quả:

Tốc độ tăng trưởng, phát triển của Công ty qua 
các năm gần đây chỉ duy trì ở mức ổn định, chưa 
cao so với các công ty cùng ngành có các điều 
kiện tương đồng. 

Thách thức:

Pháp luật thiếu nhất quán và bất cập về thuế:
Những chính sách về thuế và phí hiện nay với 
ngành khai khoáng hiện chỉ phục vụ cho mục đích 
tăng ngân sách nhà nước thay vì tối đa hóa các 
tài nguyên khoáng sản phục vụ cho phát triển kinh 
tế xã hội. Trong khi đó, các doanh nghiệp đầu tư 
vào khai thác khoáng sản phải chịu gánh nặng về 
thuế, phí cũng như các khó khăn tài chính dẫn tới 
việc chỉ chấp nhận khai thác tài nguyên có giá trị 
cao nhất nhằm có được doanh thu, bỏ mặc công 
tác nghiên cứu công nghệ do nguồn đầu tư lớn và 
dài hạn ở giai đoạn đầu... Cách diễn giải các quy 
định pháp luật thiếu nhất quán càng gây mất thời 
gian và nguồn lực của cả doanh nghiệp cũng như 
các cơ quan quản lý liên quan, gieo rắc nỗi sợ hãi 
về đầu tư trong ngành.

Điểm mạnh:

Chủ động nguồn nguyên liệu:
Một trong những điểm mạnh nhất của Khoáng 
sản Á Châu là có thể chủ động được nguồn 
nguyên liệu đầu vào để sản xuất thành sản 
phẩm. Công ty hiện nay được cấp quyền khai 
thác 02 mỏ đá vôi trắng có chất lượng tốt 
nhất Việt Nam ở huyện Quỳ Hợp - Nghệ An 
(là 01 trong 02 địa phương có trữ lượng đá 
hoa trắng lớn nhất nước), với tổng diện tích 
hơn 45 hecta và tổng trữ lượng khai thác trên 
hơn 30 triệu tấn. Cùng với giấy phép khai thác 
lên đến 30 năm; trong tương lai gần, Công ty 
không phải lo về trữ lượng nguyên liệu đầu 
vào và những biến động về giá thành nguyên 
liệu so với các công ty khác cùng ngành. 

Hơn nữa, trụ sở và nhà máy của Công ty được 
đặt tại Khu Công nghiệp Nam Cấm, cách cảng 
Cửa Lò chỉ 5km, điều này giúp Công ty thuận 
tiện khi vận chuyển nguyên vật liệu từ nguồn 
khai thác, đồng thời tiết giảm các chi phí liên 
quan.

Năng lực sản xuất và chiến lược phát triển:
Công ty liên tục đầu tư vào dây chuyền máy 
móc thiết bị hiện đại để nâng cao công tác 
quản lý và năng suất lao động, nâng công suất 
toàn bộ Công ty, đáp ứng nhu cầu ngày càng 
nhiều của thị trường. Hiện nay, khoáng sản 
Á Châu sở hữu những dây chuyền đồng bộ, 
hiện đại trong lĩnh vực sản xuất bột đá siêu 
mịn CaCO3 nhằm đảm bảo chất lượng ngày 
càng cao. Công ty đã lắp đặt và vận hành 02 
dây chuyền nghiền bột đá siêu mịn của hãng 
HOSOKAWA ALPINE - Cộng Hoà Liên Bang 
Đức và 01 dây chuyền nghiền hạt của Italia.

Cơ hội:

Tăng trưởng xuất khẩu được kì vọng cao:
Trong thời gian tới, với việc nhiều hiệp định quốc 
tế song và đa phương được kí kết bao gồm hiệp 
định đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP, Hiệp 
hội thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu 
Âu EVFTA,...) sẽ giúp AMC mở rộng thị trường 
nội địa và xuất khẩu sang Ấn Độ, Trung Quốc, 
Hàn Quốc... Tăng trưởng xuất khẩu được dự kiến 
sẽ tăng trong những năm tới, cũng là động lực để 
phát triển ngành khoáng sản Việt Nam. Theo số 
liệu của Tổng cục Thống kê năm 2019, giá trị xuất 
khẩu mặt hàng quặng và các khoáng sản khác là 
217,6 triệu USD, tăng 11% so với cùng kì 2018.

Rủi ro cạnh tranh: 
Với mức biên lợi nhuận cao và khả năng phát 
triển của ngành phụ gia cho hạt nhựa, giấy, sơn,... 
tăng cao, trong vài năm gần đây, số lượng doanh 
nghiệp tham gia vào lĩnh vựa sản xuất đá vôi bột 
mịn CaCO3 tăng lên. Hiện nay, tính riêng trên địa 
bàn huyện Quỳ Hợp, đã có đến 35 doanh nghiệp 
được cấp phép khai thác đá bao gồm các doanh 
nghiệp trong nước và nước ngoài. Con số này đủ 
thấy thị trường áp lực cạnh tranh cao, ngay trong 
chính thị trường trong nước. Bên cạnh đó, các 
nước như Trung Quốc, Malaysia cũng đang cạnh 
tranh thị phần với doanh nghiệp Việt Nam trong 
lĩnh vực xuất khẩu ra nước ngoài.
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Định hướng chủ yếu của Công ty

» Khai thác, chế biến khoáng sản là ngành kinh 
doanh trọng yếu, chủ lực là điều kiện để tích lũy và 
phát triển các lĩnh vực kinh doanh khác. 

» Sản xuất, chế biến thành phẩm từ khoáng sản 
tự khai thác, bằng công nghệ hiện đại, để tận dụng 
hết các lợi thế về tài chính, về mỏ đá trắng, mặt 
bằng kinh doanh, nhà xưởng và nguồn nhân lực 
hiện có của Công ty.

» Tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ mới đối với 
sản phẩm bột đá trắng mịn và siêu mịn để nâng 
cao hiệu quả kinh tế, tạo thế ổn định và phát triển 
cho Công ty. 

» Tiếp tục nghiên cứu liên kết với các đơn vị trong 
và ngoài nước để tìm kiếm dự án sản phẩm khác 
nhằm thực hiện đa dạng hóa sản phẩm trên cơ sở 
phát huy ưu thế của Công ty trong lĩnh vực khai 
thác và chế biến khoáng sản. 

ĐỊNH 
HƯỚNG 
PHÁT 
TRIỂN

Định hướng chi tiết  

» Khai thác, chế biến khoáng sản là lĩnh vực chủ lực, 
là cốt lõi của Công ty, đồng thời tiếp tục chiến lược đầu 
tư sang một số lĩnh vực sản xuất khác. 

» Duy trì và củng cố đầu tư, khai thác các mỏ hiện có, 
tìm kiếm, thăm dò phát triển khai thác các vùng mỏ 
nguyên liệu trong và ngoài tỉnh nhằm đảm bảo nguồn 
nguyên liệu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh lâu dài 
của Công ty. Công tác này cũng góp phần phục vụ phát 
triển các sản phẩm mới kể cả việc xây dựng thêm các 
nhà máy khác. 

» Tiếp tục đầu tư chiều sâu cho các nhà máy sản xuất 
về đổi mới công nghệ, trang thiết bị phục vụ khai thác, 
chế biến khoáng sản,…bảo vệ môi trường, để đảm 
bảo ổn định sản phẩm cung ứng, là cơ sở để mở rộng 
thị trường tiêu thụ. 

» Duy trì vị thế doanh nghiệp trên thị trường; Công ty 
sẵn sàng hợp tác, liên doanh, liên kết với các đối tác, 
các khách hàng để hiện thực hóa chiến lược hoạt động 
SXKD có hiệu quả.

Định hướng về môi trường, xã hội và 
cộng đồng

» Tuân thủ quy trình khai thác, tuân thủ quy tắc an toàn 
tuyệt đối trong hoạt động và đảm bảo công tác bảo vệ 
môi trường tại các mỏ khai khoáng và vùng lân cận. 

» Duy trì thường xuyên công tác đảm bảo an toàn lao 
động, vệ sinh trong các nhà máy. Kiểm tra định kỳ các 
hạng mục xử lý chất thải theo cam kết. 

» Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động 
tại Công ty. 

» Quan tâm đến việc hỗ trợ nhân dân, những trường 
hợp khó khăn trong địa bàn nơi Công ty hoạt động và 
các hoàn cảnh cần sự giúp đỡ của cộng đồng trong 
khả năng của Công ty.

Định hướng chủ yếu của Công ty

» Khai thác, chế biến đá trắng là ngành 
kinh doanh trọng yếu, chủ lực là điều kiện 
để tích lũy và phát triển các lĩnh vực kinh 
doanh khác. 

» Sản xuất, chế biến thành phẩm từ 
khoáng sản tự khai thác, bằng công nghệ 
hiện đại, để tận dụng hết các lợi thế về tài 
chính, về mỏ đá trắng, mặt bằng kinh do-
anh, nhà xưởng và nguồn nhân lực hiện 
có của Công ty.

» Tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ 
mới đối với sản phẩm bột đá trắng mịn 
và siêu mịn để nâng cao hiệu quả kinh tế, 
tạo thế ổn định và phát triển cho Công ty. 

» Tiếp tục nghiên cứu liên kết với các đơn 
vị trong và ngoài nước để tìm kiếm dự án 
sản phẩm khác nhằm thực hiện đa dạng 
hóa sản phẩm trên cơ sở phát huy ưu thế 
của Công ty trong lĩnh vực khai thác và 
chế biến khoáng sản. 
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Rủi ro pháp luật

Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu hoạt động theo 
mô hình Công ty Cổ phần, vì vậy hoạt động của Công 
ty chịu sự ảnh hưởng đồng thời bởi nhiều bộ Luật và 
các văn bản hướng dẫn thi hành như: Luật Doanh ng-
hiệp năm 2014, Luật Chứng khoán, Luật thuế thu nhập 
doanh nghiệp, Luật Khoáng sản, Luật môi trường, và 
các văn bản luật có liên quan. Hiện các luật trên đang 
trong quá trình hoàn thiện nên bất kỳ sự thay đổi nào 
cũng sẽ có thể ảnh hưởng đến chính sách và tình hình 
hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Đặc biệt, Công ty khoáng sản Á Châu là doanh nghiệp 
có hoạt động SXKD nằm trong Danh mục ngành nghề 
kinh doanh có điều kiện, do đó Công ty còn chịu ảnh 
hưởng bởi Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 
17/11/2010, các nghị định và thông tư hướng dẫn, thi 
hành Luật khoáng sản khác có liên quan. Trong đó phải 
kể đến những quy định về hạn chế hay khuyến khích 
khai thác khoáng sản (bao gồm thuế xuất khẩu; phí; 
thuế tài nguyên và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 
theo Thông tư 44/2017 của Bộ Tài chính) có ảnh hưởng 
rất lớn đến doanh nghiệp nói riêng và toàn ngành nói 
chung trong giai đoạn này.

Giải pháp:
Để hạn chế những rủi ro phát sinh liên quan đến yếu 
tố pháp lý trong quá trình hoạt động, Công ty luôn chú 
trọng công tác theo dõi, nghiên cứu và cập nhật các 
văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động 
của mình, đồng thời thuê tư vấn đối với những vấn đề 
pháp lý nằm ngoài khả năng của Công ty để đảm bảo 
quá trình hoạt động SXKD của Công ty được diễn ra 
liên tục và không bị gián đoạn.

Rủi ro kinh tế
Tình hình kinh tế thế giới biến động phức tạp ảnh 
hưởng đáng kể đến nền kinh tế trong nước và các 
doanh nghiệp, Khoáng sản Á Châu cũng không phải 
ngoại lệ. Công ty cũng gặp phải những rủi ro đến từ 
các biến số kinh tế vĩ mô như tăng trưởng GDP, tỷ lệ 
lạm phát, kim ngạch xuất nhập khẩu, tỷ giá hối đoái, 
lãi suất,… Năm 2019 là một năm bình ổn của kinh tế 
Việt Nam trước những đợt sóng hỗn độn của nền kinh 
tế thế giới, tổng sản phẩm quốc nội tăng 7,02% và chỉ 
số lạm phát thấp nhất trong bốn năm (CPI = 2,79%), lãi 
suất cho vay giảm, ngân hàng nhà nước thường xuyên 
cung cấp các gói hỗ trợ doanh nghiệp, tỷ giá hối đoái 
ổn định. Tuy nhiên, đầu năm 2020 với sự bùng nổ của 
đại dịch Covid – 19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
mọi lĩnh vực trong nền kinh tế, chỉ số VN-Index giảm 
liên tục trong thời gian ngắn và AMC cũng phải đối mặt 
với rủi ro này.

Giải pháp:
Công ty thường xuyên theo dõi diễn biến kinh tế để có 
những đề án, chiến lược và kế hoạch cụ thể, linh hoạt, 
kịp thời ứng phó với rủi ro.

Rủi ro thị trường tiêu thụ

Hiện nay, khoảng 20% doanh thu của Công ty đến từ 
hoạt động xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Ấn Độ, 
Hàn Quốc và Trung Quốc. Điều này dẫn đến rủi ro cho 
Công ty khi các quốc gia tiêu thụ có sự thay đổi về 
chính sách nhập khẩu và cầu nhập khẩu. Cụ thể trong 
bối cảnh dịch bệnh phức tạp và cả ba nước Ấn Độ, 
Hàn Quốc và Trung Quốc đều là trung tâm vùng dịch, 
hoạt động xuất khẩu của Công ty sẽ gặp phải trở ngại 
rất lớn.

Giải pháp: 
Công ty luôn chủ động đa dạng hóa thị trường tiêu thụ 
và rà soát kỳ hạn của các hợp đồng đã ký kết, chú trọng 
xây dựng chiến lược để tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường hiện nay.

Rủi ro cấp phép khai thác mỏ

Vì khoáng sản là tài nguyên quốc gia nên Luật Khoáng 
sản đưa ra những quy định nhằm quản lý chặt chẽ 
việc khai thác và chế biến khoáng sản để tránh lãng 
phí, tăng hiệu quả khai thác, chế biến và bảo vệ môi 
trường. Những luật này lại chưa hoàn thiện, các văn 
bản hướng dẫn thi hành luật còn chưa rõ ràng đã gây 
nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực này. Những yêu cầu về công nghệ khai thác 
rất nghiêm ngặt. Trong trường hợp không được cấp 
phép khai thác, doanh nghiệp sẽ bị lỗ một khoản chi 
phí rất lớn đến từ chi phí đầu tư ban đầu.

Giải pháp:
Các hoạt động của Công ty luôn bám sát quy trình đã 
được xây dựng cụ thể về việc thăm dò, khảo sát địa 
chất cho từng hoạt động, dự án triển khai, nhằm hạn 
chế thấp nhất rủi ro và tiết kiệm tối đa chi phí cho hoạt 
động này.

Rủi ro môi trường

Khoáng sản là tài nguyên không tái tạo và có trữ lượng 
hạn chế. Việc khai thác khoáng sản phụ thuộc rất nhiều 
vào các yếu tố về môi trường như sức ép bảo vệ môi 
trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. Điều này cũng 
gây tiềm ẩn rủi ro bị rơi vào những vụ tranh cãi pháp lý 
hay phản đối từ dư luận đối với hoạt động khai thác là 
hoạt động đem lại doanh thu chính cho Công ty. Việc 
thu các khoản phí bảo vệ môi trường, phí nước thải 
công nghiệp, tiền thuê đất khai thác khoáng sản, thuế 
tài nguyên ngày càng cao thể hiện việc nâng rào cản 
của Nhà nước đối với hoạt động này và sẽ ảnh hưởng 
tới kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Giải pháp:
Công ty dự báo xác suất rủi ro và đánh giá thiệt hại 
khi rủi ro xảy ra đối với từng lĩnh vực hoạt động để có 
biện pháp phòng ngừa và cải thiện thích hợp. Ban lãnh 
đạo của Công ty cũng phổ biến rộng rãi các Quy định 
về việc bảo vệ môi trường, nghiên cứu các giải pháp 
công nghệ giảm thiểu tối đa các tác động xấu đến môi 
trường xung quanh.

RỦI RO VÀ PHƯƠNG 
PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO
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Tổng quan kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh năm 2019
Tình hình đầu tư và thực hiện dự án
Tổ chức và nhân sự 
Tình hình tài chính 
Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ 
sở hữu

TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
NĂM 2019
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0.74

99.2

0.06

Cơ cấu doanh thu theo 
hoạt động 2019

Doanh thu bán hàng Doanh thu bán thành phẩm

Doanh thu vận chuyển

Năm 2019 là một năm ổn định đối với nền kinh tế Việt 
Nam. Mặc dù phải chịu không ít tác động từ những diễn 
biến phức tạp của kinh tế thế giới, với cuộc chiến tranh 
thương mại Mỹ – Trung vẫn chưa có dấu hiệu giảm 
nhẹ, các vấn đề địa chính trị gay gắt, biến động giá 
dầu, nhưng dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và Ngân 
hàng Nhà Nước, các chỉ số kinh tế vĩ mô của Việt Nam 
đều tăng trưởng ổn định. GDP tăng đều 7,02%, lạm 
phát được giữ ở mức thấp 2,79%, tỷ giá ngoại hối ổn 
định, lãi suất liên ngân hàng được hạ nhiệt nhờ chính 
sách tiền tệ lới lỏng, lãi suất chiết khấu giảm và các 
gói cung tiền trên thị trường OMO. Ngành khai thác 
và chế biến khoáng sản vẫn duy trì mức tăng trưởng 
ổn định, không cao so với các ngành khác, nhưng đã 
nhận được sự quan tâm phát triển hơn từ phía Nhà 
nước, khi Chính phủ đã bắt đầu chú ý đến việc chỉnh 
sửa và hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này.

Trong bối cảnh kinh tế có nhiều tiến triển thuận lợi 
trong năm 2019, giá dầu thô đã hạ nhiệt từ cuối năm 
2018 và duy trì bình ổn với những biến động nhẹ 
mang xu hướng giảm năm 2019, ngành công nghiệp 
khai khoáng tăng nhẹ 1,29% sau 3 năm giảm liên tục, 
Khoáng sản Á Châu đã không ngừng nỗ lực đẩy mạnh 
sản xuất, kiên định với mục tiêu kinh doanh của mình 
và đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra 
trong năm 2019.

TỔNG QUAN KẾT QUẢ 
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
KINH DOANH 2019

“
CHẤT 
LƯỢNG 
THAY 
LỜI 
NÓI   
        ”

NỘI DUNG ĐƠN VỊ
THỰC 

HIỆN NĂM 
2018

KẾ 
HOẠCH 

NĂM 2019

THỰC 
HIỆN NĂM 

2019

TH 2019/
TH 2018 H/KH 2019

Doanh thu Triệu đồng 144.586 160.011 139.175 96,3% 87%

Lợi nhuận 
trước thuế Triệu đồng 11.446 9.509 9.645 84,3% 101,4%

Lợi nhuận 
sau thuế Triệu đồng 10.790 9.027 9.085 84,2% 100,6%

Cổ tức % 20 20 20 100% 100%

- Doanh thu thuần năm 2019 đạt 139 tỷ đồng, đạt 87% kế 
hoạch đã đề ra và giảm 4% so với cùng kì năm 2018.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 9.6 tỷ đồng, giảm 15,7% so 
với năm 2018 nhưng đã đạt chỉ tiêu đề ra trong năm 2019 
(101,4%).

- Lợi nhuận sau thuế đạt 9,1 tỷ đồng, đạt kế hoạch 2019 đã 
đề ra.

Nhìn chung, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 
2019 đã đạt được mức kế hoạch đề ra về lợi nhuận, tuy 
nhiên chưa đạt được tiêu chí tăng trưởng về doanh thu.

CHỈ 
TIÊU

ĐƠN 
VỊ 2016 2017 2018 2019

Doanh 
thu 
thuần

Triệu 
đồng 166.425 147.497 144.586 139.175

Giá 
vốn 
hàng 
bán

Triệu 
đồng 100.765 88.325 82.351 74.792

Lợi 
nhuận 
sau 
thuế

Triệu 
đồng 12.640 10.432 10.790 9.085

90%

10%

Lợi nhuận gộp

Trong nước Xuất khẩu
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Trong năm 2019, Á Châu tiếp tục triển khai kế hoạch dự án đầu tư 
cả hai mỏ để đảm bảo cung cấp đủ cung hàng hóa trong nước và 
xuất khẩu. Với mục đích đẩy mạnh sản xuất, tăng sản lượng tiêu 
thụ bột đá, và tăng nhanh tỷ trọng doanh thu ở mảng bán thành 
phẩm đá vôi mịn CaCO3. Trong năm 2019, Công ty đã đầu tư mới 
nhiều các tài sản thiết bị để phục vụ sản xuất giá trị đầu tư gần 2 
tỷ đồng.

Nhìn chung, năm 2019 các hạng mục sau đầu tư của công ty đã 
phát huy được hiệu quả. Tuy nhiên tiến độ thực hiện các dự án này 
đang chậm hơn kế hoạch, một số hạng mục đầu tư còn dang dở 
chưa hoàn thành tính đến cuối năm.

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ 
VÀ 
THỰC HIỆN DỰ ÁN

TỔ CHỨC
VÀ 

NHÂN SỰ

STT TÍNH CHẤT PHÂN 
LOẠI

SỐ LƯỢNG 
NGƯỜI 2018 

(NGƯỜI)

SỐ LƯỢNG 
NGƯỜI 2019

(NGƯỜI)

TỶ TRỌNG 2019 
(%)

A Theo trình độ lao động 118 121 100%

Đại học và trên Đại học 23 26 21%

Cao đẳng, trung cấp 
chuyên nghiệp 8 7 6%

Sơ cấp và công nhân kĩ 
thuật 51 50 41%

Lao động phổ thông 36 38 31%

B Theo đối tượng lao động 118 121 100%

Lao động trực tiếp 65 68 56%

Lao động gián tiếp 53 53 44%

C Theo giới tính lao động 118 121 100%

Nam 103 107 88%

Nữ 15 14 12%

D Theo độ tuổi 118 121 100%

Dưới 25 0 0 0%

Từ 25-35 67 57 47%

Trên 35 51 64 53%

TỔNG CỘNG 118 121 100%
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CHÍNH 
SÁCH 
NHÂN 

SỰ

Chính sách đối với người lao động

Xác định nguồn nhân lực là chìa khóa cốt lõi trong sự 
thành công của doanh nghiệp, Ban lãnh đạo luôn dành 
sự quan tâm thích đáng để duy trì và phát triển năng 
lực của mỗi cá nhân, từ đó tạo dựng sự vững chắc 
trong quá trình phát triển Công ty.

Bên cạnh việc thu hút nhân tài, Công ty luôn duy trì 
hướng đến một môi trường lao động tốt, tạo điều kiện 
tối đa để mỗi cá nhân phát huy kinh nghiệm, năng lực 
của mình. 

Chế độ làm việc

Về thời gian làm việc: công ty tổ chức làm việc 8 tiếng/
ngày, 6 ngày/tuần, nghỉ trưa 1.5 tiếng. Người lao động 
được nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, ốm đau thai sản thực hiện 
theo quy định của Bộ luật Lao động.

Nhân sự Công ty chiếm đa số là công nhân lao động 
do đặc thù của ngành nghề khai thác khoáng sản. Văn 
phòng, nhà xưởng được trang bị đầy đủ máy móc thiết 
bị phục vụ cho công việc. Đối với lực lượng lao động 
trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện bảo 
hộ lao động, vệ sinh lao động, các nguyên tắc an toàn 
lao động được tuân thủ nghiêm ngặt.

Chính sách khen thưởng và kỉ luật

Ngoài chế độ tiền lương, Công ty thực hiện đầy đủ 
công bằng các chế độ chính sách khuyến khích người 
lao động như: Lương tháng 13, thưởng Tết, thưởng 
các dịp lễ lớn, thưởng tiết giảm chi phí, thưởng hiệu 
quả công việc, …
Công ty luôn tuân thủ các quy định của Luật lao động, 
thực hiện nghiêm túc các chế độ về BHXH, BHYT, 
BHTN cho người lao động, đảm bảo môi trường làm 
việc sạch sẽ, thoáng mát, tổ chức các chương trình 
văn hóa văn nghệ, … giải trí sau giờ làm việc cho cán 
bộ nhân viên. Đảm bảo mỗi cán bộ, nhân viên ở các bộ 
phận khác nhau sẽ được hưởng thu nhập tương xứng 
với công việc mà mình đảm nhận.
Các phúc lợi khác của người lao động trong Công ty 
luôn được đảm bảo như: hỗ trợ lao động nữ nhân ngày 
Quốc tế phụ nữ, ngày Phụ nữ Việt Nam, hỗ trợ thai 
sản, nghỉ dưỡng hàng năm, … Công ty luôn tạo mọi 
điều kiện để Công đoàn chăm lo cho người lao động 
tốt nhất theo đúng quy định.

Chính sách đào tạo

Công nhân trực tiếp sản xuất tại Công ty được chú 
trọng đào tạo nâng cao tay nghề và tham gia các hoạt 
động tập huấn, đảm bảo tiêu chuẩn lao động đáp ứng 
tốt nhất yêu cầu chuyên môn của công việc tại Công ty.

CÁC CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH 2018 2019 % TĂNG 
GIẢM

Tổng giá trị tài sản Triệu đồng 85.954 92.497 7,6%

Doanh thu thuần Triệu đồng 144.586 139.175 (3,7%)

Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh Triệu đồng 12.276 10.014 (18,4%)

Lợi nhuận khác Triệu đồng (830) (369) 55%

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 11.446 9.645 (15%)

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 10.790 9.085 (15%)

 

CÁC CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ 
TÍNH 2016 2017 2018 2019 (2019) /

(2018)
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 0,09 0,94 0,98 1,07 109,2%

Hệ số thanh toán nhanh lần 0,72 0,65 0,71 0,76 107,04%
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 41 46,21 45,40 46,67 102,8%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 69 85,92 83,16 87,5 105,2%

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho vòng 10,20 8,57 8,08 6,7 82,9%

Doanh thu thuần/Tổng tài sản vòng 1,91 1,67 1,68 1,56 92,9%

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT % 7,6 7,07 7,46 6,53 87,5%

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn 
CSH (ROE) % 25,60 21,91 22,99 18,9 82,2%

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng 
TS (ROA) % 14,48 11,78 12,55 10,2 81,3%

Hệ số lợi nhuận từ hoạt động 
KD/DTT % 8,08 7,61 8,49 7,2 84,8%

TÌNH HÌNH 
TÀI CHÍNH

Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản
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Tỷ lệ sở hữu năm 2018

Cổ đông Nhà nước Cổ đông Nước ngoài Cổ đông khác 

Khả năng thanh toán

Năm 2019, khả năng thanh toán của Công ty được cải 
thiện so với các năm trước, cụ thể khả năng thanh toán 
hiện hành đạt 1,07 lần, tăng 9,2% so với năm 2018 
và khả năng thanh toán nhanh đạt 0,76, tăng 7% so 
với 2018. Hệ số khả năng thanh toán tăng do tiền và 
tương đương tiền tăng đáng kể lên 4,4 tỷ đồng (tăng 
158,8% so với 2018) trong khi nợ ngắn hạn thay đổi 
không nhiều và tiền phải trả nợ gốc giảm so với cùng 
kì năm trước. Hệ số thanh toán trên là đáp ứng đủ mức 
an toàn đối với một công ty hoạt động trong lĩnh vức 
khai thác và sản xuất khoáng sản.

Cơ cấu vốn

Tỉ trọng nợ trên tổng tài sản và nợ trên vốn chủ sở hữu 
của Công ty có xu hướng tăng nhẹ trong năm 2019. Cụ 
thể nợ chiếm 87,5% tổng tài sản và chiếm 46,7% vốn 
chủ sở hữu, tăng lần lượt 5,2% và 2,8% so với năm 
2018. Sở dĩ có sự tăng nhẹ này là do trong năm 2019, 
Công ty đã tăng vay và thuê tài chính ngắn hạn để đầu 
tư một số dự án máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt 
động kinh doanh, đồng thời trích lập dự phòng phải trả 
dài hạn. Tỷ lệ trả cổ tức giảm còn 20% so với mức 35% 
của năm 2018 cũng vì mục đích đầu tư mở rộng sản 
xuất khiến cho vốn chủ sở hữu tăng. Nhìn chung, đây 
là mức cơ cấu vốn an toàn.

Năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho giảm 17% so với 2018 xuống 
còn 6,7 vòng do sản lượng tiêu thụ năm 2019 giảm 
so với 2018. Nguyên nhân có thể do trong năm 2019, 
Công ty mới khai thác đầu tư thêm một số công nghệ 
máy móc và tiến trình đưa vào vận hành còn chậm, 
chưa đạt hiệu quả cao. Khoáng sản Á Châu đã dự 
phóng trước mức sản lượng sản xuất và tiêu thụ giảm 
trong Kế hoạch kinh doanh xuống còn 108.000 tấn. 
Điều này cho thấy Công ty đã chủ động trong việc xây 
dựng kế hoạch sản xuất. Doanh thu thuần trên Tổng 
tài sản tăng nhẹ 1% so với 2018 chứng tỏ mặc dù sản 
lượng sản xuất và tiêu thụ giảm nhưng hiệu quả tăng 
trưởng danh thu so với tăng trưởng tài sản vẫn không 
bị suy giảm.

Khả năng sinh lời

ROE trong năm 2019 giảm 17% so với 2018 xuống 
còn 18,9%. ROE giảm mạnh do sản lượng sản xuất 
và tiêu thụ đồng loạt giảm theo như kế hoạch khiến lợi 
nhuận sau thuế giảm so với mọi năm, nhưng vẫn đạt 
chỉ tiêu so với kế hoạch đã đặt ra trong năm. Công ty 
cần đưa các máy móc thiết bị đã đầu tư vào vận hành 
một cách hiệu quả và năng suất hơn trong năm 2020 
để cải thiện sản lượng, doanh thu và lợi nhuận.

CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG, CỔ PHIẾU 

Cổ phần
Tính đến ngày 31/12/2019, Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu 
đã phát hành 2.850.000 cổ phiếu. Trong đó:
* Số lượng cổ phần: 2.850.000 cổ phiếu
* Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
* Số lượng cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu
* Số lượng cổ phiếu phổ thông: 2.850.000 cổ phiếu
* Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.850.000 cổ phiếu
* Số lượng cỏ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Cơ cấu cổ đông

STT TÊN CỔ ĐÔNG SỐ LƯỢNG CỔ 
PHẦN NĂM 2019

TỶ LỆ SỞ HỮU 
NĂM 2019

1 Cổ đông Nhà nước 1.140.000 40%

2 Cổ đông Nước ngoài 127.100 4,5%

3 Cổ đông khác 1.582.900 55,5%

TỔNG 2.850.000 100%

TÊN TỔ CHỨC/ 
CÁ NHÂN

SỐ CMND/HỘ 
CHIẾU/ ĐKKD ĐỊA CHỈ SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU 

SỞ HỮU CUỐI KÌ
TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ 

PHIẾU CUỐI KÌ
Tổng Công ty 
Hợp tác Kinh tế VSDAMC2706000028 Số 187 Lê Duẩn, 

TP Vinh, Nghệ An 1.140.000 40%

Danh sách cổ đông lớn

Thay đổi vốn đầu tư CSH: Không thay đổi
Giao dịch CP quỹ: Không có

Biến động giá cổ phiếu trong năm

Giá đóng cửa cao nhất trong năm 2019: 19.500 VNĐ
Giá đóng cửa thấp nhất trong năm 2019: 15.900 VNĐ
Thanh khoản trong năm tương đối thấp
Khối lượng giao dịch cao nhất: 1200 cổ phiếu
Khối lượng giao dịch thấp nhất: 100 cổ phiếu
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  v 

Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 2019

Tình hình tài chính

Những cải tiến trong cơ cấu lao động, quản lý

BÁO CÁO CỦA
BAN GIÁM ĐỐC
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Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 2019

NỘI DUNG ĐƠN VỊ 
THỰC 

HIỆN NĂM 
2018

KẾ 
HOẠCH 

NĂM 2019

THỰC 
HIỆN NĂM 

2019

TH2019/
TH2018

TH/
KH2019

Doanh thu Triệu đồng 144.586 160.011 139.175 96% 87%

Lợi nhuận 
trước thuế Triệu đồng 11.446 9.509 9.645 84,3% 101,4%

Lợi nhuận 
sau thuế Triệu đồng 10.790 9.027 9.085 84,2% 100,6%

Cổ tức % 20 20 20 100% 100%

Doanh thu năm 2019 giảm 4% so với 2018 đạt 139 tỷ 
đồng tương đương với 87% kế hoạch đã đề ra.

Lợi nhuận sau thuế là 9,1 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch 
tuy nhiên giảm 15,8% so với 2018.

Ban Giám Đốc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh 2019 nhìn chung chưa cao và giảm so với 
mọi năm, chỉ vừa đạt kế hoạch đề ra về lợi nhuận ròng, 
còn doanh thu thì chưa đạt kế hoạch. Kết quả đó do 
một số nguyên nhân sau: tỷ lệ cạnh tranh cao khiến 
Công ty phải hạ giá thành sản phẩm; Tiền câp quyền 

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019

Cơ cấu doanh thu theo lĩnh vực kinh doanh

Xét về cơ cấu kinh doanh chi tiết, kết quả kinh doanh 
2019 tiếp tục phản ánh rõ cơ cấu đặc trưng trong hoạt 
động SXKD của Doanh nghiệp: Công ty đang tập trung 
theo đuổi mảng kinh doanh chính của mình là cung 
cấp bột đá vôi mịn CaCO3. Doanh thu từ bán thành 
phẩm: đá vôi mịn CaCO3 vẫn là lĩnh vực kinh doanh 
chính và chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh 

thu, chiếm 99,2% tổng doanh thu thuần năm 2019 và 
cũng là mảng mang lại biên lợi nhuận gộp cao nhất cho 
Công ty trong nhiều năm. Trong khi đó, doanh thu từ 
hoạt động bán hàng hóa giảm mạnh gần 20% từ 2016, 
đến 2018 chỉ còn 3% và đến 2019 thì chỉ còn 0,74%. 
Mảng dịch vụ vận chuyển không được chú trọng phát 
triển, chỉ chiếm 0,06% trong cơ cấu doanh thu.

khai thác mỏ tăng lên 3 lần, các khoản thuế phí tăng 
cao, phải nộp tiền cấp quyền chậm nộp năm 2018; tuy 
giá dầu thô năm 2019 đã hạ nhiệt nhưng cước vận tải 
tăng cao ảnh hưởng đến hiệu quả Công ty. Việc sử 
dụng máy móc thiết bị để tối đa hóa hiệu quả vẫn có 
chỗ còn thiếu sự hợp lý.

Nhiệm vụ năm 2020 của Khoáng sản Á Châu là phải 
đưa ra chiến lược cải thiện chức năng quản lý, vận 
hành từ nhân sự đến máy móc, công nghệ và cải thiện 
chất lượng quy trình sản xuất và kiểm định sản phẩm 
để tăng hiệu suất và hiệu quả kinh doanh.

Lợi nhuận

Mặc dù doanh thu giảm nhưng giá vốn hàng bán 2019 
cũng giảm 10% xuống còn 74,8 tỷ đồng nên lợi nhuận 
gộp vẫn tăng 3,6% so với năm 2018 lên 64,5 tỷ đồng. 
Với lợi thế là sở hữu quyền khai thác 2 mỏ đá vôi trắng 
ở Nghệ An có chất lượng tốt nhất Việt Nam, dây chuyền 
sản xuất hiện đại với công suất 45.000 tấn/năm, đảm 
bảo những tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt nhất 
theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, Công ty hoàn toàn làm 
chủ được toàn bộ chuỗi giá trị khép kín từ khâu thăm 
dò, khai thác mỏ, sản xuất đến thành phẩm sản phẩm 
đầu ra cuối cùng là bột đá vôi mịn. Việc Công ty chuyển 
dịch cơ cấu doanh thu, tập chung hơn vào mảng bán 
thành phẩm: bột vôi mịn CaCO3 cùng với mức biên lợi 
nhuận ổn định qua các năm khiến cho lợi nhuận gộp 
của Công ty nhìn chung tiếp tục tăng trưởng. Điều này 
cho thấy Công ty đang tận dụng thế mạnh của mình 
một cách hiệu quả để phát triển dòng sản phẩm của 
mình trên thị trường khoáng sản.  

Dự báo triển vọng ngành khai khoáng trong những 
năm tới vẫn rất khả quan khi mà những sản phẩm đầu 
ra chính của vôi bột mịn CaCO3 là sơn, nhựa, giấy 
cao cấp, cao su, kính, gốm sứ, đá marble nhân tạo, 

bột trét tường,.. đều là vật liệu xây dựng. Hơn nữa, 
thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ dân cư tầng trung 
lưu cũng như tỷ lệ đô thị hóa tăng cao thúc đẩy nhu 
cầu xây dựng, tiêu dùng, nhà ở tăng cao. Với những 
đặc điểm nêu trên kết hợp với quy mô dân số lớn dần 
ở những nền kinh tế đang phát triển, đặc biệt là châu 
Á sẽ là thị trường chính cho bột vôi mịn CaCO3. Theo 
báo cáo của FPTs, năm 2013, Châu Á là châu lục có 
giá trị xây dựng cao nhất thế giới – chiếm 44% tổng giá 
trị toàn cầu, dự báo các nền kinh tế đang phát triển có 
thể chiếm 60% sản lượng xây dựng toàn cầu vào năm 
2025. Theo nghiên cứu Global Contruction 2013 (một 
nghiên cứu toàn cầu về ngành xây dựng và kỹ thuật 
được công bố Global Construction Perspectives and 
Oxford Economics), dự đoán rằng thị trường xây dựng 
của Đông Nam Á sẽ vượt mức 1 nghìn tỷ USD vào 
năm 2030. Trong tương lai gần, các nước như Ấn Độ, 
Trung Quốc, Đông Nam Á sẽ là động lực chính cho đầu 
ra các nhóm ngành vật liệu xây dựng.

Do vậy Công ty luôn sẵn sàng tận dụng mọi nguồn lực 
để đẩy mạnh và tham gia vào thị trường xuất khẩu để 
phát triển SXKD.
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Đánh giá tình hình tài chính 2019

TÀI SẢN ĐƠN VỊ 2017 2018 2019

Tài sản ngắn hạn Triệu đồng 34.378 35.026 43.263

Tiền và các khoản tương 
đương tiền Triệu đồng 259 1.688 4.378

Các khoản phải thu ngắn 
hạn Triệu đồng 22.685 23.142 24.909

Hàng tồn kho Triệu đồng 10.784 9.606 12.603

Tài sản ngắn hạn khác Triệu đồng 649 591 1.374

Tài sản dài hạn Triệu đồng 54.157 50.927 49.234

Các khoản phải thu dài 
hạn Triệu đồng 1.456 1.790 2.145

Tài sản cố định Triệu đồng 49.468 43.318 38.537

Tài sản dở dang dài hạn Triệu đồng - 132 -

Tài sản dài hạn khác Triệu đồng 3.233 5.688 8.553

Tổng tài sản Triệu đồng 88.535 85.954 92.498

Tình hình tài sản

Tổng tài sản của Công ty trong năm 2019 là 92 tỷ đồng, 
tăng 7,6% so với năm 2018 chủ yếu do tăng hàng tồn 
kho, kết hợp với việc vòng quay hàng tồn kho giảm, 
điều này chứng tỏ chất lượng quản lý hàng tồn kho 
của Công ty đang cần phải cải thiện. Đặc thù là doanh 
nghiệp ngành khoáng sản, tài sản cố định chủ yếu của 
Công ty là máy móc, cơ sở vật chất phục vụ công tác 
khai thác nên chưa có sự thay đổi quá lớn, cơ cấu tài 
sản giữ ở mức ổn định trong năm 3 năm liên tiếp từ 
2017 đến 2019, tài sản dài hạn của Công ty vẫn chiếm 
tỷ trọng lớn 50% tổng tài sản nhưng có xu hướng giảm 
dần do khấu hao tăng.

Tài sản dài hạn: Tài sản dài hạn năm 2019 đạt 49,23 
tỷ đồng giảm 3% so với 2018. Trong năm doanh nghiệp 
hầu như không có phát sinh khoản chi ngoài dự kiến 
cho tài sản cố định có giá trị lớn, do đó nguyên nhân 
chính khiến giá trị tài sản dài dài hạn giảm là do doanh 
nghiệp trích khấu hao từ tài sản cố định vô hình như 
quyền khai thác khoáng sản, hay từ  tài sản cố định 
hữu hình, bao gồm, máy móc và thiết bị, nhà cửa, và 
tài sản cố định khác.

Tài sản ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn năm 2019 tăng 
23% so với năm 2018 do tiền mặt và hàng tồn kho 
tăng. Phải thu ngắn hạn tăng nhẹ chưa đến 1% cho 
thấy doanh nghiệp vẫn duy trì dòng tiền vào ổn định, 
không phát sinh thêm phải thu khó đòi.

Tình hình nguồn vốn Cơ cấu nguồn vốn của Công ty không có sự thay đổi 
đáng kể qua các năm. Vốn chủ sở hữu năm 2019 đạt 
49.331 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2018 do tăng lợi 
nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Nợ ngắn hạn tăng 12% so với 2018 lên mức 40,1 tỷ 
đồng do tăng khoản thuế phải trả Nhà nước và tăng 
vay và nợ thuê tài chính phục vụ cho các dự án đầu tư 
máy móc thiết bị của Công ty trong năm. 

Nợ dài hạn giảm nhẹ 9% so với 2018 do vay và nợ 
thuê tài chính dài hạn giảm. Năm 2019, Công ty thực 
hiện nghiêm túc nghĩa vụ trả nợ đối với các khoản nợ 
đến hạn, không phát sinh các khoản nợ xấu, đảm bảo 
HĐSX và uy tín của Công ty đã cam kết với đối tác.

Đánh giá khác
Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái
Hoạt động SXKD của Công ty cũng chịu sự ảnh hưởng 
bởi các biến động của tỷ giá hối đoái do gần 20% do-
anh thu của Công ty đến từ xuất khẩu với đồng tiền 
giao dịch chủ yếu là USD. Tỷ giá hối đoái năm 2019 
duy trì ổn định, do Công ty tìm cách tối ưu thời hạn 
thanh toán của các khoản nợ: dự báo tỷ giá ngoại tệ, 
duy trì hợp lý cơ cấu vay và nợ giữa ngoại tệ và VND, 
lựa chọn thời điểm mua và thanh toán các khoản ngoại 
tệ tại thời điểm tỷ giá thấp, sử dụng tối ưu nguồn tiền 
hiện có để cân bằng giữa rủi ro tỉ giá và rủi ro thanh 
khoản; cùng với việc nợ thuần ngoại tệ của Công ty có 
giá trị khá nhỏ nên không có ảnh hưởng lớn từ biến 
động tỷ giá hối đoái đến lợi nhuận sau thuế và vốn chủ 
sở hữu của Công ty.

Ảnh hưởng của biến động lãi suất vay
Khoản nợ của Công ty chủ yếu đến từ khoản vay tài 
chính ngắn hạn chiếm 70% tổng nợ, với mục đích chủ 
yếu là bổ sung vốn lưu động sản xuất và kinh doanh 
xuất khẩu bột đá siêu mịn và đầu tư máy móc thiết bị. 
Trong năm 2019, lãi suất huy động và cho vay của các 
tổ chức tín dụng là tương đối ổn định, nên mức độ 
ảnh hưởng do biến động lãi suất đối với doanh nghiệp 
là không đáng kể. Đối với các khoản vay dài hạn, từ 
năm đầu năm 2017 đến nay, Công ty tăng cường hoạt 
động đầu tư đẩy mạnh sản xuất. Các khoản vay nợ của 
Công ty đều được áp mức lãi suất cố định và tương 
đối thấp nên không cần phải lo ngại trước biến động 
lãi suất đi vay.
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Những cải tiến trong cơ cấu quản lý, lao động

Công tác thực hiện Nghị 
quyết Hội đồng Cổ đông 
và Hội đồng Quản trị 
Thực hiện đúng, đầy đủ các nghị 
quyết Hội đồng Cổ đông và nghị 
quyết Hội đồng Quản trị năm 
2019.

Đánh giá công 
tác quản lý
Hoạt động sản xuất kinh doanh 
năm 2019 mặc dù gặp rất nhiều 
khó khăn nhưng cơ bản vẫn diễn 
ra ổn định, phát triển, có hiệu 
quả cao; sản lượng sản xuất và 
tiêu thụ vượt kế hoạch đề ra, tuy 
doanh thu chỉ đạt 87% KH năm 
nhưng nhờ quản lý tốt, tiết kiệm 
được chi phí nên lợi nhuận đạt 
100% KH năm; tỷ suất lợi nhuận 
sau thuế /vốn chủ sở hữu (ROE) 
đạt 18,9%; thu nhập bình quân 
người lao động 9.652.330 đ/ng/
tháng đạt 97% KH năm.

Đánh giá công 
tác kế hoạch
» Xây dựng kế hoạch hàng 
tháng, quý kịp thời, tính khả thi 
cao.  

» Áp dụng các định mức kinh tế 
kỹ thuật vào từng cung đoạn sản 
xuất. Thường xuyên theo dõi 
giám sát chặt chẽ chi phí trong 
toàn Công ty. Quản lý tốt chất 
lượng sản phẩm, tổ chức sản 
xuất hợp lý và khoa học.  

» Quản lý tốt giá thành sản xuất. 
Lựa chọn được các đối tác cung 
cấp nguyên liệu như: Bao bì, đá 
trắng, dịch trợ nghiền,... ổn định, 
đảm bảo về chất lượng, giá cả 
tốt nhất.  

Đánh giá công tác 
thị trường
» Xây dựng chiến lược phát triển 
thị trường ngắn hạn và dài hạn 
cho Công ty. Xây dựng giá bán 
sản phẩm linh hoạt phù hợp với 
thị trường nội địa và xuất khẩu, 
mang lại hiệu quả.

» Quản lý tốt thị trường đã có, 
không ngừng khai thác mở rộng 
thị trường mới.

» Từng bước xây dựng thương 
hiệu AMC và nhãn hiệu hàng hóa 
NSS của Công ty trên thị trường 
trong nước và thị trường quốc tế. 
Thương hiệu của Công ty được 
khách hàng trong nước và nước 
ngoài tín nhiệm.

» Công tác hạch toán kế toán 
đúng nguyên tắc, phù hợp với 
quy chế quản lý tài chính. Cập 
nhật kịp thời các văn bản, chính 
sách thuế mới.  

» Đảm bảo nguồn vốn phục vụ 
cho hoạt động SXKD, tận dụng 
được tín dụng cho vay bằng 
ngoại tệ, phát huy hiệu quả sử 
dụng đồng vốn. Quản lý tốt chi 
phí.  

» Đảm bảo tiền lương, tiền 
thưởng và các quyền lợi khác 
cho người lao động  

» Đảm bảo được công tác thu 
hồi công nợ.  

Đánh giá công tác 
quản lí tài chính

Đánh giá công tác kĩ 
thuật - công nghệ
» Đảm bảo vật tư, phụ tùng thay 
thế, sửa chữa kịp thời, quản lý 
tốt công cụ dụng cụ.

» Quản lý, thống kê, theo dõi 
hoạt động máy móc thiết bị chặt 
chẽ, thực hiện kịp thời, có chất 
lượng việc sửa chữa máy móc 
thiết bị, chỉ đạo bảo dưỡng máy 
móc đúng quy trình và quy định.

Đánh giá công tác tổ chức 
lao động - hành chính
» Công tác tuyển dụng: Phù hợp 
với nhu cầu sử dụng.  

» Công tác tiền lương: đảm bảo 
tính toán chính xác lợi ích cho 
người lao động, động viên khen 
thưởng kịp thời.

» Đảm bảo đời sống cho CBCNV 
trong toàn Công ty. 

Đánh giá công tác điều 
hành tại phân xưởng
» Quản lý tốt chất lượng sản 
phẩm, công cụ dụng cụ, máy 
móc thiết bị. Khắc phục MMTB 
khi hỏng hóc. 

» Thực hiện tốt các lệnh sản xuất 
của Công ty. Công tác điều hành 
tại Xí nghiệp Khai thác Đá Quỳ 
Hợp.

Một số tồn tại và 
hạn chế
» Một số cán bộ nhân viên tinh 
thần trách nhiệm còn yếu, có 
biểu hiện dao động.

» Một số quy trình quản lý còn 
chưa khoa học, chưa đáp ứng 
được với yêu cầu cao của một số 
khách hàng nước ngoài.

» Còn để xảy ra mất an toàn giao 
thông.
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về mọi mặt hoạt 
động của công ty
Đánh giá của HĐQT về hoạt động của BGĐ
Định hướng năm 2020

BÁO CÁO CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về mọi mặt hoạt động của công ty

Đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, ngành

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh

Kinh tế thế giới năm 2019 có nhiều biến động nhưng 
nhìn chung, tình hình kinh tế Việt Nam vẫn giữ vững 
mức độ ổn định. Việt Nam được đánh giá là nước có 
tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định thứ ba thế giới và 
thứ nhất trong khu vực. Tốc độ tăng trưởng GDP cao 
7,02%, mức lạm phát được kiểm soát ở mức thấp 
2,79% tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành công ng-
hiệp khai khoáng, chế biến khoáng sản và nhu cầu xây 
dựng phát triển. Trong mười năm tới, ngành xây dựng 
Việt Nam Việt Nam được dự phóng có tốc độ tăng 
trưởng trung bình 6,9% một năm. Ngành xây dựng 
tăng trưởng tốt là động lực thúc đẩy ngành chế biến 
vật liệu xây dựng và Khoáng sản Á Châu cũng sẽ được 
hưởng nhiều lợi ích từ cơ hội đó. 

Cơ hội lớn nhưng thách thức cũng lớn, xét riêng về 
ngành khai thác đá vôi và chế biến bột đá, cạnh tra-
nh giữa các doanh nghiệp trong ngành đang diễn ra 
ngày càng gay gắt đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động 
SXKD, đầu tư và triển khai các hoạt động khác của 
Công ty. Nhiều nhà máy đầu tư hoàn thành đi vào hoạt 
động cạnh tranh về thị phần gay gắt, nhiều doanh ng-
hiệp mới đã bán hạ giá thấp để vào thị trường làm 
Công ty cũng phải hạ giá để giữ thị phần, ảnh hưởng 
đến kết quả kinh doanh.

Doanh thu năm 2019 giảm 4% so với 2018 đạt 139 tỷ đồng tương đương với 87% kế hoạch đã đề ra.

Lợi nhuận sau thuế là 9,1 tỷ đồng giảm 15,8% so với 2018 tuy nhiên vẫn đạt 100% kế hoạch.

Đây là kết quả khá sát so với kế hoạch đã đặt ra và đáng ghi nhận trong bối cảnh SXKD gặp nhiều khó khăn thách 
thức như hiện nay cùng với nhiều đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Công ty đã chủ động kiểm soát giảm giá vốn 
hàng bán để giữ vững tăng trưởng lợi nhuận giai đoạn này.

NỘI DUNG ĐƠN VỊ 
THỰC 

HIỆN NĂM 
2018

KẾ 
HOẠCH 

NĂM 2019

THỰC 
HIỆN NĂM 

2019

TH2019/
TH2018

TH/
KH2019

Doanh thu Triệu đồng 144.586 160.011 139.175 96% 87%

Lợi nhuận 
trước thuế Triệu đồng 11.446 9.509 9.645 84,3% 101,4%

Lợi nhuận 
sau thuế Triệu đồng 10.790 9.027 9.085 84,2% 100,6%

Cổ tức % 20 20 20 100% 100%

Đánh giá công tác quản lý
Công suất máy móc thiết bị được phát huy 
tối đa, công tác quản lý định mức kinh tế 
kỹ thuật, định mức chi phí, giá thành sản 
phẩm chặt chẽ, bám sát kế hoạch sản xuất 
nên giá thành sản xuất sản phẩm đá trắng 
cơ bản thấp hơn giá thành kế hoạch. Công 
tác quản lý đảm bảo máy móc hoạt động an 
toàn, không để gián đoạn sản xuất, không 
để xảy ra hỏng hóc lớn. 

Công tác quản trị tài chính và 
nhân sự

» Quản trị tài chính kế toán có nề nếp, thực 
hiện đúng nguyên tắc, quy trình quản lý tài 
chính, khai thác đảm bảo đầy đủ, kịp thời 
nguồn vốn cho SXKD. Ghi chép sổ sách, 
lập chứng từ và lập báo cáo tài chính phải 
đầy đủ, kịp thời. Phản ánh các nghiệp vụ 
kinh tế phát sinh một cách chính xác, trung 
thực và khách quan, phù hợp theo chính 
sách chế độ nhà nước quy định.  
» Chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt chế độ chính 
sách của người lao động: Chế độ bảo hiểm, 
bảo hộ, lương, thưởng, nâng lương và các 
khoản phúc lợi xã hội.  
» Thực hiện tốt việc nộp ngân sách nhà 
nước, bảo vệ môi trường và công tác quan 
hệ với địa phương tại địa bàn đứng chân 
được quan tâm. Công tác Đảng, Đoàn thanh 
niên, Phụ nữ được duy trì và hoạt động có 
hiệu quả.
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về 
hoạt động của ban giám đốc

Những điểm làm được

Trong năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã tiếp thu và tuân 
thủ một cách nghiêm túc những chỉ đạo từ các Nghị 
quyết và Quyết định của HĐQT để triển khai chỉ đạo 
hoạt động SXKD của Công ty. 

Năm 2019 quả thực là 1 năm khó khăn của ngành 
khoáng sản Việt Nam, cùng với việc ngày càng nhiều 
đối thủ cạnh tranh xuất hiện trên thị trường, Giám đốc 
và các nhân sự chủ chốt có nhiều nỗ lực, phấn đấu 
xuất sắc vượt qua khó khăn đưa Công ty đạt được 
tương đối kết quả SXKD đặt ra từ đầu năm 2019 (do-
anh thu đạt 87% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 
đạt 100,6% so với kế hoạch). 

Trong năm 2019, Ban Giám đốc tiếp tục triển khai, đầu 
tư dự án, không ngừng cải thiện và phát triển hệ thống 
sản xuất của doanh nghiệp, thường xuyên bám sát 
triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT 
và các định mức khai thác kỹ thuật để quản lý điều 
hành doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc luôn 
tích cực, cố gắng chủ động trong công tác thị trường 
nhằm đảm bảo sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt 
là thị trường xuất khẩu. Đoàn kết thống nhất nội bộ, 
quan tâm chăm lo đến công tác đời sống người lao 
động, công tác kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động.  

Những điểm chưa làm được

Do tỉ lệ cạnh tranh trong ngành ngày càng cao, mức độ 
càng ngày càng gay gắt nên một số mặt hàng còn bán 
giá thấp, hiệu quả chưa cao, mặc dù giá đầu vào tăng 
nhưng giá bán chưa tăng được tương ứng.

Định hướng năm 2020

Đánh giá thị trường năm 2019

Trước những diến biến kinh tế khó lường, Công ty dự 
báo tình hình thị trường năm 2020 sẽ có những biến 
động lớn mang thiên hướng bất lợi cho việc SXKD của 
Công ty. Tính đến thời điểm hiện tại có trên 40 nhà sản 
xuất bột đá lớn (một số nhà máy sản xuất hạt taical là 
các khách hàng lớn của Công ty cũng tham gia vào đầu 
tư sản xuất bột đá) khiến cho tổng công suất sản xuất 
trong nước ước tính khoảng 4,5 đến 5 triệu tấn năm. 
Sự xuất hiện ngày càng nhiều hơn những nhà sản xuất 
mới trong cùng ngành hàng gây ra áp lực cạnh tranh 
rất lớn trên thị trường cả về giá lẫn sản lượng tiêu thụ. 
Mặt khác, thị trường của các sản phẩm Sơn, Nhựa, 
Cao Su, Giấy, v.v – là các sản phẩm có sử dụng bột 
đá của Công ty –  hiện tại đang có chiều hướng trầm 
lắng xuống khiến mức tiêu thụ bột đá cũng giảm theo. 
Giá xăng dầu, điện năng có diễn biến ổn định và giảm 
nhẹ trong năm 2019 tuy nhiên cước vận tải quốc tế và 
nội địa có xu hướng tăng sẽ làm giảm lợi nhuận gộp 
của Công ty. Hơn nữa, chính sách thuế, phí của Nhà 
nước không ổn định (Thuế tài nguyên, phí môi trường, 
tiền cấp quyền khai thác tăng) cũng là một bất lợi trong 
cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Chưa kể, trước bối 
cảnh dịch bệnh Covid – 19 phức tạp và nghiêm trọng 
như hiện nay, mọi dự đoán kinh tế và hoạt động sản 
xuất kinh doanh năm 2020 đều trở nên khó khăn hơn 
và ảnh hưởng tiêu cực đến các doanh nghiệp sản xuất 
là không thể tránh khỏi.

Xác định năm  2020 tới đặc biệt khó khăn đối với hoạt 
động SXKD của Công ty, vì vậy, HĐQT quyết tâm tập 
trung mọi nguồn lực để tăng cường công tác quản lý, 
chỉ đạo hoạt động, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020. Đặc 
biệt, Công ty vẫn sẽ quan tâm đến các chỉ tiêu cơ bản 
như sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, lương và 
các chế độ của CBCNV Công ty, bảo vệ quyền lợi hợp 
pháp tối đa cho các cổ đông, tạo một thương hiệu tốt 
trên sàn chứng khoán và các khách hàng. 

Chỉ tiêu kế hoạch 2020

STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH KH NĂM 2020

1 Doanh thu thuần Đồng           146.017.300.000

Lợi nhuận sau thuế Đồng           7.172.249.241

2 Dự kiến phân phối lợi nhuận năm % 20

Trích quỹ đầu tư phát triển Đồng            755.024.317

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi Đồng 417.224.924

Chia cổ tức Đồng           5.700.000.000

Phương hướng thực hiện 2020

Duy trì ổn định SXKD, tiếp tục đẩy mạnh công tác thị 
trường và quảng bá thương hiệu, trong đó đặc biệt 
tập trung cho thị trường tiêu thụ sản phẩm.

» Xây dựng phương án chủ động nguồn nguyên liệu 
đầu vào ổn định cho sản xuất, chỉ đạo thực hiện tốt 
các biện pháp tăng sản lượng khai thác mỏ Châu 
Quang.

» Thực hiện tốt công tác công nghệ kỹ thuật, tổ chức 
bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời, bảo đảm có hiệu quả 
MMTB cho sản xuất; đẩy mạnh công tác sáng kiến 
CTKT, thay đổi một số khâu sản xuất để giảm giá 
thành, nâng cao hiệu quả. Tăng cường kiểm tra để 
ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm.

» Tiếp tục nghiên cứu mở rộng đầu tư khi có cơ hội, 
chủ động nghiên cứu, tính toán và triển khai thực 
hiện đầu tư dây chuyền nghiền mịn, lắp đặt hoàn 
thiện dây, đưa vào vận hành có hiệu quả dây chuyền 
nghiền mịn. Tìm hiểu, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục 
pháp lý của mỏ Châu Quang

» Tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý nội bộ đảm 
bảo hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành thống 
nhất và hiệu quả, nhất là các quy trình thủ tục quản 
lý nội bộ về định mức, thanh quyết toán, quản lý 
hàng hoá, vật tư, nguyên nhiên liệu, quản lý chất 
lượng sản phẩm...

» Thực hiện tốt công tác tài chính- kế toán; tích cực 
tìm kiếm các giải pháp về vốn như thu hồi công nợ 
khách hàng, huy động vốn từ các tổ chức tín dụng để 
đảm bảo vốn cho SXKD, cho đầu tư kịp thời. Quản lý 
chi phí theo định mức KTKT, định mức lao động- đơn 
giá tiền lương, định mức chi phí đã được duyệt

» Đảm bảo đầy đủ, kịp thời mọi chế độ cho người lao 
động, thường xuyên quan tâm đến công tác ATLĐ, 
VSLĐ và cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, 
thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Đảm bảo 
an toàn tuyệt đối trong sản xuất, khai thác và tham 
gia giao thông.

» Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của 
HĐQT, ban hành kịp thời các nghị quyết, quyết định 
lãnh đạo quản lý và giải quyết các vấn đề cần thiết; 
thực hiện nghiêm chỉnh chế độ đôn đốc, kiểm tra, 
giám sát Ban điều hành trong việc chấp hành các 
quy định của pháp luật, các nghị quyết của ĐHĐCĐ, 
Hội đồng quản trị.
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Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Giao dịch, thù lao
Tăng cường quản trị công ty

QUẢN TRỊ CÔNG TY
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

2    0    1    9

DANH SÁCH THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HĐQT

STT Họ và tên Chức danh
Số lượng cổ phiếu nắm giữ

Số lượng Tỷ lệ sở hữu

1 Ông Đinh Xuân Tự Chủ tịch HĐQT 708.000 25%

2 Ông Lê Đinh Hùng Thành viên HĐQT 445.000 16%

3 Ông Lê Văn Chiến Thành viên HĐQT 29.000 1% 

4 Ông Nguyễn Trung Thành Thành viên HĐQT 5000 0,18%

5 Bà Nguyễn Thị Ngân Thành viên HĐQT 96.100 3,37%

CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hiện Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban.

CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trong năm 2019, Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu đã tổ chức 5 cuộc họp HĐQT để thảo 
luận và thông qua những nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động SXKD năm 2019.

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Số buổi họp 
HĐQT tham 

dự

Tỷ lệ 
tham dự 

họp

Lý do không 
tham dự họp

1 Ông Đinh Xuân Tự Chủ tịch HĐQT 5 100%

2 Ông Lê Văn Chiến Thành viên HĐQT 5 100%

3 Ông Nguyễn Trung Thành Thành viên HĐQT 3 60% ốm, bận công tác

4 Bà Nguyễn Thị Ngân Thành viên HĐQT 4 80% Bận công tác

5 Ông Lê Đình Hùng Thành viên HĐQT 5 100%

HĐQT luôn chú trọng thực hiện chức năng của mình, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ 
Giám đốc trong công tác triển khai các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công 
ty,  ban hành các Nghị quyết và Quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện 
thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoạt động. Các Nghị quyết, Quyết định của 
HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.

CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT BAN HÀNH TRONG NĂM

Stt Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung

1 Số: 02 /2019/NQ-HĐQT 02/01/2019 Sáp nhập phân xưởng sản xuất và bổ nhiệm các 
chức danh quản lý tại phân xưởng

2 Số: 04 /2019/NQ-HĐQT 29/01/2019

- Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 
2018.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 
2018
- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD và quý I.

3 Số: 06 /2019/NQ-HĐQT 16/04/2019

- Thông qua báo cáo quyết toán tài chính và chi phí 
sản xuất kinh doanh quý I
- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 
Quí II/2019
- Thông qua chủ trương đầu tư 2019
- Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức vụ 
quản lý.

4 Số: 150 /2019/NQ-HĐQT 05/06/2019 Thông qua chi trả cổ tức 2019

5 Số: 160 /2019/NQ-HĐQT 10/06/2019 Thông qua mua sắm máy móc thiết bị

6 Số: 164 /2019/NQ-HĐQT 18/06/2019 Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo 
cáo tài chính.

7 Số:  222 /2019/NQ-HĐQT 24/07/2019

- Thông qua báo cáo quyết toán tài chính và chi phí 
sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019.
- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 
quý III/2019

8 Số: 225  /2019/NQ-HĐQT 18/10/2019

- Thông qua báo cáo quyết toán tài chính và chi phí 
sản xuất kinh doanh quí III năm 2019.
- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 
Quý IV/ năm 2019.
- Thông qua dự án đầu tư tại phân xưởng 2. 
- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 
năm 2020.

Trong năm 2019, thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, thực hiện việc giám sát 
đúng và đầy đủ, yêu cầu xem xét các báo cáo, đánh giá những vấn đề phát sinh; thông qua đó, việc giám 
sát vẫn đươc thường xuyên, liên tục một cách khách quan.
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BAN KIỂM SOÁT

Danh sách thành viên Ban Kiểm Soát

STT Thành viên BKS Chức vụ

Số CP 
nắm giữ

(CP phổ thông)
Tỷ lệ 

sở hữu

1 Ông Trần Minh Hưng Trưởng BKS 0 0%

2 Ông Nguyễn Thành Hưng Thành viên BKS 10,000 0,35%

3 Bà Trần Thị Hồng Thái Thành viên BKS 0 0%

Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm Soát

STT Thành viên BKS Chức vụ Số buổi họp 
tham dự Tỷ lệ

Lý do 
không 

tham dự
1 Ông Trần Minh Hưng Trưởng BKS 2/2 100%

2 Ông Nguyễn Thành Hưng Thành viên BKS 2/2 100%

3 Bà Trần Thị Hồng Thái Thành viên BKS 2/2 100%

Công tác kiểm soát quá trình quản lý và điều hành 
hoạt động kinh doanh sản xuất của HĐQT và BĐH 
đã tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, 
Nghị quyết HĐQT, đảm bảo kế hoạch SXKD được 
triển khai theo đúng mục tiêu chiến lược kế hoạch 
đã đưa ra trong các kỳ Đại hội và các cuộc họp của 
HĐQT. Các vấn đề mang tính chiến lược hoặc vấn đề 
lớn của Công ty đều được HĐQT thông qua các cuộc 
họp HĐQT và nhận được sự thống nhất rất cao từ các 
thành viên HĐQT. Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám 
sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài 
chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, 
6 tháng, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác 
trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế 
toán; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo 
kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên. 
Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty 

theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính 
minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo 
quyền lợi của các cổ đông. Thực hiện nhiệm vụ giám 
sát, Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp HĐQT, 
kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban Tổng giám 
đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm 
đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương 
điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với 
chủ trương của Đại hội cổ đông. Trong các cuộc họp, 
BKS tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về 
công tác SXKD, công tác đầu tư và một số công tác 
khác của Công ty. 

Đối với cổ đông BKS không nhận được một khiếu nại 
nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều 
hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

GIAO DỊCH, THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS VÀ BGĐ

Họ và Tên Chức Danh Thù lao

Hội đồng quản trị

Đinh Xuân Tự Chủ tịch HĐQT 91.872.226

Lê Đình Hùng Thành viên HĐQT 68.904.169

Lê Văn Chiến Thành viên HĐQT 68.904.168

Nguyễn Trung Thành Thành viên HĐQT 68.904.168

Nguyễn Thị Ngân Thành viên HĐQT 68.904.168

Tổng 367.488.900

Ban giám đốc

Lê Đình Hùng 68.904.169

Lê Văn Chiến 68.904.168

Tổng 137.808.337

Ban kiểm soát

Trần Minh Hưng Trưởng BKS 0

Nguyễn Thành Hưng Thành viên BKS 37.439.026

Trần Thị Hồng Thái Thành viên BKS 37.439.026

Tổng 74.878.052
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  TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Để Công ty hoàn thành tốt các mục 
tiêu đã thông qua trong Đại hội đồng 
cổ đông 2020, đồng thời tăng cường 
tính minh bạch, công khai, công tác 
quản trị công ty cần tăng cường cụ 
thể như sau: 

» Tăng cường công tác quản lý và 
điều hành, khai thác hiệu quả các dự 
án đầu tư trong đó Dự án mỏ Châu 
Hồng là trọng điểm.

» Trong công tác điều hành, Ban Tổng 
Giám đốc cần có biện pháp thay đổi 
cấu vốn để nâng cao hiệu quả đầu 
tư, mang lại hiệu quả sản xuất hơn 
nữa cho Công ty.

» Tăng cường công tác thu hồi công 
nợ, trong năm 2019, số phải thu 
khách hàng vẫn còn lớn, vẫn còn một 
số khách hàng nợ quá hạn, chưa thu 
hồi được.

» Tăng cường công tác kiểm tra chất 
lượng sản phẩm, tránh phát sinh sản 
phẩm lỗi phải bồi thường cho khách 
hàng.

» Đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn 
luyện và phát triển nguồn nhân lực, 
xây dựng chính sách cán bộ và luân 
chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với 
hiện tại và yêu cầu phát triển của 
Công ty.

» Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt 
động của BKS theo đúng quy định 
trên nguyên tắc phòng ngừa, hạn chế 
sai sót trong mọi hoạt động nhất là 
hoạt động tài chính.

» Thường xuyên phối hợp giữa chính 
quyền và các tổ chức đoàn thể, công 
đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh 
thần cho người lao động, thực hiện 
tốt công tác thi đua khen thưởng và 
công tác xã hội.
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Mục tiêu phát triển bền vững 

Các chỉ tiêu phát triển bền vững 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Phát triển là xu thế tất yếu của xã hội, càng ngày nhân loại càng phát minh ra nhiều sáng chế 
cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, chính trong quá trình cải tạo đời sống vật chất và 
tinh thần, kinh tế và xã hội mà con người đã và đang tác động quá mức đến thiên nhiên, môi 
trường xung quanh và gây ra biến đổi khí hậu cùng các vấn đề xã hội khác. Bởi vậy, vấn đề 
thiết yếu của sự phát triển là những giải pháp phát triển bền vững – sự phát triển sao cho việc 
đáp ứng những nhu cầu hiện tại không làm ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng đáp ứng nhu 
cầu của tương lai.

Những nguyên tắc duy trì phát triển bền vững dựa trên cơ sở những mục tiêu trên và 
tham khảo các nguyên tắc phát triển bền vững của Liên hiệp quốc:

» Tôn trọng và quan tâm đến cuộc sống cộng đồng của khu vực hoạt động kinh 
doanh

» Đảm bảo song song lợi ích của cổ đông, phát triển đất nước và cải thiện chất lượng            
đời sống người lao động.

» Bảo vệ sự đa dạng tài nguyên khoáng sản.

» Thay đổi thái độ và thói quen sống của người lao động về tác động của con người 
đến hoạt động khai thác tác động vào tự nhiên.

» Nâng cao ý thức tự quản lý hoạt động bảo vệ môi trường của mỗi cá nhân người 
lao động.

Những biện pháp được Công ty xây dựng và duy trì dựa trên nhận thức về những 
thách thức cho hoạt động phát triển bền vững:

» Chủ động thay thế công nghệ lạc hậu bằng công nghệ sạch, hiện đại hơn cho quá 
trình sản xuất, khai thác và chế biến.

» Giảm thiểu lượng tiêu hao tài nguyên thiên nhiên và năng lượng tối đa, tránh lãng 
phí.

» Áp dụng công nghệ mới ít hoặc không phế thải.

» Hạn chế việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch và đẩy mạnh việc sử dụng các nguồn 
năng lượng mới.

» Đầu tư cho đào tạo và phát triển con người, nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ 
lao động tại Công ty.

» Nghiên cứu và áp dụng các giải pháp, chính sách quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 
trường.

CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Chính sách tiêu thụ năng lượng điện và nước
Năm 2019, Công ty tiếp tục thông qua các chính sách về sáng kiến sử dụng tiết kiệm năng lượng điện và nước 
hiệu quả như sau:
- Ngắt nguồn điện các thiết bị khi không sử dụng và hết giờ làm việc. 
- Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên.
- Chỉ sử dụng điều hòa khi cần thiết
- Nhiệt độ làm mát thấp nhất được cho phép là 25 độ C
- Lựa chọn mua mới các máy móc thiết bị có hiệu suất cao theo nhãn tiết kiệm năng lượng khi phải đầu 
tư mua mới các thiết bị, phương tiện, dụng cụ mới.
- Nghiên cứu thiết kế hệ thống tuần hoàn nước để sử dụng tiết kiệm nước, tiêu hao nước ở mức thấp 
nhất.
- Thường xuyên kiểm tra máy móc thiết bị đường ống dẫn đảm bảo không rò rỉ, thấm thoát và an toàn ở 
mức cao nhất.
- Việc cung cấp điện và nước của Công ty tại 2 mỏ sản xuất chủ yếu được lấy từ các nguồn:
             + Nguồn điện được cung cấp bởi Tổng công ty Điện Lực Miền Bắc- Công ty Điện Lực Nghi Lộc nước 
             + Nguồn nước được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Cấp nước Cửa Lò

Chính sách đối với người lao động
Xác định nguồn nhân lực là chìa khóa cốt lõi trong sự thành công của doanh nghiệp, Ban lãnh đạo luôn dành 
sự quan tâm thích đáng để duy trì và phát triển năng lực của mỗi cá nhân, từ đó tạo dựng sự vững chắc trong 
quá trình phát triển Công ty. 
Nhân sự Công ty chiếm đa số là công nhân lao động do đặc thù của ngành nghề khai thác khoáng sản. Ngành 
này đòi hỏi sức khỏe và làm việc trong môi trường nguy hiểm và độc hại, chính vì vậy số lượng lao động phổ 
thông và công nhân buộc phải chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu trình độ lao động của Công ty
Công ty luôn duy trì hướng đến một môi trường lao động tốt, tạo điều kiện tối đa để mỗi cá nhân phát huy kinh 
nghiệm, năng lực của mình. Đảm bảo tốt các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và các chế độ 
theo quy định của Nhà nước: Chính sách lương, thưởng, phúc lợi phù hợp với quy định của Công ty đồng thời 
đảm bảo mỗi cán bộ, nhân viên ở các bộ phận khác nhau sẽ được hưởng thu nhập tương xứng với công việc 
mà mình đảm nhận. 
Bên cạnh đó, Ban giám đốc cũng chú trọng, quan tâm đến vấn đề đời sống của người lao động: Lương tháng 
13, thưởng Tết, thưởng các dịp lễ lớn, thưởng tiết giảm chi phí, thưởng hiệu quả công việc,…là các hoạt động 
hàng năm được Công ty chú trọng và chăm lo. Các phúc lợi khác của người lao động trong Công ty được đảm 
bảo như: hỗ trợ lao động nữ nhân ngày Quốc tế phụ nữ, ngày Phụ nữ Việt Nam, hỗ trợ thai sản, nghỉ dưỡng 
hàng năm,… Công ty luôn tạo mọi điều kiện để Công đoàn chăm lo cho người lao động tốt nhất theo đúng quy 
định. 

Trách nhiệm với cộng đồng địa phương là một trong những sứ mệnh quan trọng được ưu tiên hàng đầu của 
Công ty. Công ty luôn đồng hành cùng các hoạt động thiết thực với xã hội với mong muốn nâng cao tay nghề 
với trình độ chuyên môn của lực lượng lao động trong nước, duy trì nghĩa vụ và trách nhiệm với cộng đồng địa 
phương nơi công ty có lợi ích hoạt động.
- Tuân thủ quy trình khai thác, quy tắc an toàn tuyệt đối trong lao động, và đảm bảo công tác bảo vệ môi 
trường tại các mỏ khai khoáng và vùng lân cận.
- Duy trì đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh trong các nhà máy.
- Kiểm tra định kì các hạng mục xử lý chất thải theo cam kết
- Quan tâm hỗ trợ người dân, những người khó khăn trong địa bàn nơi công ty hoạt động và giúp đỡ 
cộng đồng trong khả năng của công ty.

Chính sách liên quan đến trách nhiệm cộng đồng, địa phương và môi trường
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Bảng cân đối tài sản

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Thuyết minh Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019
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