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BÁO CÁO  

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 

VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2019 

 

PHẦN I 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 
 

I. Những thuận lợi và khó khăn 

Năm 2018, Công ty đã tổ chức sản xuất kinh doanh trong điều kiện có ít thuận 

lợi và nhiều khó khăn: 

1. Thuận lợi 

- Công ty tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của 

các cấp Lãnh đạo và các ban chuyên môn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản 

Việt Nam; 

- Công ty cũng nhận được sự chia sẻ, phối hợp của các đơn vị trong Tập đoàn 

TKV, các đơn vị thuộc Tổng công ty Đông Bắc và các đơn vị, bạn hàng khác; 

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tập đoàn TKV cũng như các đơn 

vị đạt kết quả tốt, nên đã tạo điều kiện để Công ty có thêm công việc và thuận lợi trong 

thanh toán;  

- Tập đoàn TKV đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, giải quyết nhiều công việc 

tồn đọng góp phần tháo gỡ khó khăn cho Công ty; 

- Tập thể lãnh đạo và cán bộ CNV đã đoàn kết, chia sẻ với những khó khăn của 

Công ty, quyết tâm hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.  

2. Khó khăn 

- Sau nhiều năm phải cắt giảm sản lượng do việc tiêu thụ than sụt giảm, trong năm 

2018 mặc dù thị trường than đã ấm lên và nhu cầu về tiêu thụ tăng mạnh nhưng các dự 

án mỏ mới và các dự án xuống sâu chưa được triển khai hoặc mới được triển khai ở bước 

lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nên Công ty không có hợp đồng giá trị lớn;  

- Công tác tư vấn thiết kế một số công trình được triển khai trong điều kiện tài 

liệu địa chất còn thiếu hoặc có độ tin cậy thấp, cần phải sửa chữa, điều chỉnh nhiều lần, 

kéo dài thời gian thực hiện;  

- Năng lực của đội ngũ tư vấn thiết kế, nghiên cứu khoa học còn bị hạn chế, thiếu 

kinh nghiệm thực tế; thừa về lượng nhưng thiếu về chất. Đặc biệt, Công ty hiện đang 

mất cân đối về lực lượng lao động giữa khối sản xuất và nghiệp vụ; 

- Nhiệm vụ khoan thăm dò phục vụ khai thác được phê duyệt muộn (được phê 

duyệt vào tháng 6/2018) nên việc triển khai thực hiện công tác khoan thăm dò với các 

đơn vị cũng bị chậm trễ. 
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II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 

Một số chỉ tiêu chủ yếu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của toàn Công ty 

(biểu hợp nhất), chi tiết xem bảng sau: 

TT Chỉ tiêu ĐVT 

Thực 

hiện  

2017 

KH 

PHKD 

2018 

KH 

PHKD 

2018 

(đ/c)  

Thực 

hiện 

2018 

Tỷ lệ % so với 

Cùng 

kỳ 

KH 

PHKD 

2018 

KH 

PHKD 

2018 

(đ/c)  

1 Tổng doanh thu  Tr.đ 402.583 234.150 195.349 202.014 50,2 86,3 103,4 

2  Nộp ngân sách  ,, 36.829   16.486 44,8   

3 Lợi nhuận trước thuế  ,, 2.601 2.800 1.303 1.423 54,7 50,8 109,2 

4 Lao động bình quân  Ng 398 390 361 344 86,4 88,2 95,3 

5 Thu nhập bình quân ng/tháng Tr.đ 7,44 8,88 8,55 8,83 119,3 99,5 103,3 

Một số chỉ tiêu chủ yếu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty mẹ, 

chi tiết xem bảng sau: 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Thực hiện 

2017 

KH 

PHKD 

2018 

KH 

PHKD 

2018 

(đ/c)  

Thực hiện 

năm 2018 

Tỷ lệ % so với 

Cùng  

kỳ 

KH 

PHKD 

2018 

(đ/c)  

1 Tổng doanh thu  Tr.đ 392.814 225.150 186.349 192.860 49,1 103,5 

2  Nộp ngân sách  Tr.đ 35.920   15.451 43,0  

3 Lợi nhuận trước thuế  Tr.đ 2.346 2.415 1.052 1.156 49,3 109,9 

4 Cổ tức  % 6 4 ÷ 8  0   

5 Lao động bình quân  Người 372 365 338 323 86,9 95,6 

6 Thu nhập bình quân ng/tháng Tr.đ 7,34 8,87 7,93 8,75  119,2 110,3 

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty đạt thấp bởi các lý do sau: 

- Doanh thu của liñh vưc̣ tư vấn thiết kế (là lĩnh vực chính, mang lại hiệu quả cao 

cho Công ty) đaṭ đươc̣ không cao và thấp hơn so với cùng kỳ của những năm trước đây 

bởi số lươṇg hơp̣ đồng dở dang từ những năm trước chuyển sang có đủ điều kiện để 

nghiêṃ thu thanh toán không còn nhiều, phần lớn các hợp đồng có giá trị nhỏ hoặc đã 

được thanh toán giai đoạn đang chờ thẩm tra, thẩm định để phê duyệt; số lươṇg và giá 

trị hợp đồng được ký mới cũng hạn chế do các dự án đầu tư mới chưa được triển khai; 

- Doanh thu của hơp̣ đồng khoan thăm dò (là công việc thuộc lĩnh vực dịch vụ 

tổng hơp̣ và xây dưṇg cũng mang laị hiêụ quả cho Công ty) được triển khai thực hiện 

khá muộn do các phương án đến tháng 6/2018 mới đươc̣ phê duyêṭ; 

- Doanh thu dic̣h vu ̣thương maị đaṭ thấp so với cùng kỳ năm ngoái và các năm 

trước đây do lươṇg hơp̣ đồng mới ký đươc̣ trong năm 2018 không nhiều, giá trị các hợp 

đồng nhỏ; 

- Nhiều công trình phải làm đi làm lại nhiều lần do thay đổi chủ trương, thay đổi 

tài liệu địa chất dẫn đến chi phí thực hiện tăng lên rất nhiều nhưng không được bổ sung 

kinh phí dẫn đến hiệu quả thấp; 

- Năng lực của đội ngũ tư vấn thiết kế, nghiên cứu khoa học còn có hạn chế. 
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Trong một số công việc còn thiếu chủ động, thụ động tiếp thu ý kiến đề xuất của các 

chủ đầu tư dẫn đến việc phân tích luận giải, lựa chọn phương án thiếu khách quan, 

chính xác dẫn đến phải điều chỉnh, giải trình bổ sung dự án khi thẩm định;  

- Định mức chi phí tư vấn thiết kế đã được Bộ Xây dựng điều chỉnh và ban hành 

kèm theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 thay thế cho Quyết định số 

957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009. Tuy nhiên, định mức tư vấn hiện nay có tăng nhưng 

không đáng kể, còn định mức chi phí thiết kế gần như không thay đổi và thấp hơn rất 

nhiều lần so với định mức chi phí tư vấn thiết kế của nước ngoài; 

- Mặc dù Tập đoàn đã có Văn bản 4462/TKV-ĐT về việc xem xét không phải 

mở bảo lãnh tiền tạm ứng đối với những hợp đồng tư vấn thiết kế có giá trị tạm ứng nhỏ 

hơn hoặc bằng 1,0 tỷ đồng, nhưng một số đơn vị vẫn yêu cầu Công ty phải mở bảo lãnh 

tiền tạm ứng;  

- Việc thu đòi công nợ gặp rất nhiều khó khăn do các chủ đầu tư gặp khó khăn 

về tài chính hoặc chủ trương đầu tư của các cấp có thẩm quyền chưa rõ ràng, đặc biệt 

hơn 2 năm nay Công ty chưa thu được khoản nợ khoảng 14 tỷ đồng của Công ty CP sắt 

Thạch Khê. Do đó, để duy trì hoạt động Công ty đã phải tăng vốn vay, làm giảm hiệu 

quả SXKD.  

2. Đầu tư xây dựng cơ bản nội bộ 

Theo kế hoạch năm 2018, Công ty dự kiến đầu tư 03 dự án với tổng giá trị 2,52 

tỷ đồng. Tuy nhiên do khó khăn về tài chính, Cơ quan Công ty và các Xí nghiệp đã rà 

soát lại tình trạng, cân đối khối lượng, sửa chữa, thay thế phụ tùng thiết bị để tiếp tục sử 

dụng các thiết bị hiện có, nhằm cắt giảm đầu tư các dự án và đã được Tập đoàn TKV 

thông qua tại Văn bản số 5651/TKV-ĐT ngày 29/10/2018 về việc Thông báo kế hoạch 

đầu tư xây dựng năm 2018 điều chỉnh. Do vậy, Công ty chỉ thực hiện đầu tư và thuê 

phần mềm bản quyền phục vụ sản xuất năm 2018 với giá trị là 330,98 triệu đồng.    

Việc thực hiện đầu tư dự án đã tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu, Luật 

Đầu tư, quy chế của Tập đoàn TKV và của Công ty. 

3. Bảo toàn và phát triển vốn  

Năm 2018, vốn điều lệ của Công ty mẹ và Công ty con không tăng so với năm 

2017 (của Công ty mẹ là 24 tỷ đồng, của Công ty con là 2,7 tỷ đồng). 

Vốn chủ sở hữu toàn Công ty đạt 29,258 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ đạt 

26,783 tỷ đồng. Như vậy vốn chủ sở hữu của Công ty được bảo toàn. 

III. Những bài học kinh nghiệm 

Từ thực tiễn quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh năm 2018, có thể rút ra một 

số bài học kinh nghiệm sau: 

1. Tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của Lãnh đạo và các ban Tập đoàn TKV cũng 

như của các chủ đầu tư và duy trì tốt mối quan hệ mật thiết với bạn hàng, đặc biệt là các 

đơn vị trong ngành than, để thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD hằng năm, góp phần 

ổn định và phát triển Công ty; 

2. Cần đổi mới tư duy, phát huy tính chủ động của tập thể, cá nhân CBCNV 

trong công tác tìm kiếm việc làm và thực hiện công việc; 

3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng và tiến độ công trình 

vì đây là vấn đề sống còn đảm bảo cho sự phát triển bền vững lâu dài của Công ty trong 
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cơ chế thị trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống thu nhập của CBCNV và là hiệu 

quả sản xuất kinh doanh cũng như uy tín của Công ty; 

4. Cần tiếp tục chủ động và quan tâm hơn đến công tác nghiên cứu khoa học, 

ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa 

trong công tác tư vấn, thiết kế để nâng cao tính chuyên nghiệp, năng suất lao động, chất 

lượng sản phẩm góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh 

doanh của Công ty; 

5. Tăng cường hợp tác quốc tế để không ngừng cập nhật, nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ lao động trong Công ty cũng như có cơ hội tiếp 

cận, tìm hiểu những công nghệ mới để nghiên cứu áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả sản 

xuất kinh doanh cho các đơn vị trong ngành; 

6. Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí giữa các tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn thể với 

chính quyền đây cũng là một yếu tố quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững của 

Công ty. 
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PHẦN II 

NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019 

 

I. Một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2019  

1. Mục tiêu kế hoạch năm 2019 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu về tiến độ hợp lý của 

khách hàng; Tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; sản xuất 

kinh doanh có lãi; 

- Nâng cao trình độ và kinh nghiệm của đội ngũ thiết kế; Tiết kiệm chi phí, nâng cao 

năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm tư vấn đảm bảo phát triển bền vững.   

2. Một số chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2019  

Tiếp đà tăng trưởng của ngành than năm 2018 khi thị trường tiêu thụ đã có nhiều 

khởi sắc, sang năm 2019 việc đầu tư của các mỏ sẽ có nhiều chuyển biến, các dự án 

được đầu tư mở rộng hoặc nâng cao năng lực sản xuất sẽ tạo thêm các công việc liên 

quan đến lĩnh vực tư vấn thiết kế. Mặc dù vậy, năm 2019 được dự báo vẫn còn nhiều 

khó khăn đối với Công ty, khi các dự án lớn của ngành than chưa thể triển khai được do 

thiếu tài liệu, việc ký bổ sung thêm hợp đồng còn gặp nhiều khó khăn, số lượng các hợp 

đồng có khả năng nghiệm thu không còn nhiều. Do đó hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của 

kế hoạch SXKD năm 2019 được xây dựng thấp hơn kế hoạch SXKD năm 2018. 

Một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của toàn Công 

ty và Công ty mẹ xem bảng sau: 

TT Chỉ tiêu Đ. vị tính Toàn Công ty  
Trong đó:  

Công ty mẹ 

 Vốn điều lệ Tr.đ - 24.000 

1 Doanh thu  Tr.đ 178.080 169.080 

2 Nộp ngân sách Tr.đ Theo qui định 

3 Lợi nhuận trước thuế Trđ 1.395 1.010 

4 Cổ tức  %  > 4 

5 Lao động bình quân Người 352 329 

6 Thu nhập bình quân ng/tháng Tr.đ 9,01 8,95 

3. Công tác đầu tư XDCB năm 2019 

Thực hiện đầy đủ thủ tục đầu tư xây dựng theo kế hoạch đầu tư năm 2019 đã 

được Tập đoàn TKV thông qua theo Văn bản số 6834/TKV-ĐT ngày 26/12/2018 

về việc thông báo kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019, với giá trị đầu tư 600 triệu 

đồng, chi tiết xem bảng sau: 

TT Tên dự án 
Kế hoạch đầu tư xây dựng 2019 

Số lượng Giá trị (đồng) 

1 
Đầu tư máy photo A0 phục vụ sản xuất năm 

2019 - Cơ quan Công ty 
01 cái 300.000.000 

2 

Đầu tư máy photo A0 phục vụ sản xuất năm 

2019 - Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than 

Uông Bí 

01 cái 300.000.000 

 Tổng cộng  600.000.000 
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II. Những biện pháp tổ chức thực hiện  

Để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019, cũng như các năm tiếp 

theo, Công ty cần tập trung vào các biện pháp sau: 

1. Củng cố và phát triển nguồn nhân lực 

- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức, ổn định tư tưởng cho 

CBCNV để cùng nhau chia sẻ, gắn bó đoàn kết và tập trung thực hiện các nhiệm vụ 

được giao, vượt qua giai đoạn khó khăn của Công ty; 

- Tổng hợp, rà soát, đánh giá cụ thể nhân lực của từng phòng ban để có kế hoạch 

tuyển dụng, đào tạo và sắp xếp lại lao động cho phù hợp; Tiếp tục tuyển dụng bổ sung 

cán bộ cho các ngành nghề còn thiếu, còn yếu, bù đắp số lao động nghỉ chế độ và 

chuyển công tác thông qua hai hình thức thi tuyển và xét tuyển, trong đó ưu tiên cho 

công tác thi tuyển; 

- Rà soát, hoàn thiện các thủ tục xin cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề của Công 

ty và các cá nhân để có đủ năng lực pháp lý thực hiện các công việc; 

- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đánh giá lại chất lượng lớp 

bồi dưỡng chủ nhiệm đề án; kiểm tra, sát hạch các cán bộ đã tham gia lớp bồi dưỡng để 

có kế hoạch tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng, xây dựng các lớp chủ nhiệm đề án kế 

cận; chú trọng đến kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện. 

Tiếp tục cử cán bộ tham gia các lớp nâng cao kiến thức về đầu tư, xây dựng, đấu thầu 

và đặc biệt là ngoại ngữ; 

- Đào tạo nâng cao kiến thức thực tế cho các cán bộ trẻ thông qua các hình thức: 

+ Tiếp tục cử cán bộ luân phiên xuống làm việc tại Ban giám sát của Công ty tại 

Quảng Ninh để các cán bộ giám sát tác giả có nhiều kinh nghiệm kèm cặp, hướng dẫn; 

+ Tiếp tục cử cán bộ theo dõi, học tập khi các chủ đầu tư thực hiện thi công, lắp 

đặt các công trình cụ thể do Công ty tư vấn, thiết kế từ giai đoạn chuẩn bị cho đến khi 

đưa thiết bị vào hoạt động; 

+ Tiếp tục bố trí cán bộ thiết kế tham gia cùng với các Xí nghiệp khi thực hiện 

chuyển giao, thi công, lắp đặt các thiết bị, dây chuyền công nghệ,... 

2. Công tác tìm kiếm việc làm 

Để có đủ việc làm trong năm 2019 cần đẩy mạnh các biện pháp sau: 

- Xem xét cụ thể kế hoạch đầu tư của từng đơn vị trong Tập đoàn TKV và các 

đơn vị khác để khai thác triệt để thị trường việc làm; Luôn theo dõi và cập nhật thường 

xuyên việc đấu thầu qua mạng của các đơn vị trong và ngoài ngành than để có kế hoạch 

tham gia; 

- Thường xuyên tiếp xúc, trao đổi với các đơn vị ngoài than như Tổng công ty 

Khoáng sản, Tổng công ty Điện lực-TKV, Tổng công ty Hóa chất mỏ,... để mở rộng 

thêm thị trường ngoài than; 

- Có cơ chế thỏa đáng để động viên, khuyến khích đối với các công trình, công 

việc thực hiện vượt tiến độ, khuyến khích các cán bộ chủ động trong việc tự tìm kiếm 

việc làm như là các công việc ngoài ngành than; 

- Từ các công việc liên quan đến tư vấn, thiết kế thực hiện thường xuyên, với 

từng chuyên môn cụ thể tiếp tục đề xuất các đề tài nghiên cứu khoa học mang tính 
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chuyên sâu để đăng ký với Tập đoàn TKV, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công 

nghệ để tận dụng được nguồn lực từ quỹ khoa học công nghệ của Tập đoàn, vốn ngân 

sách Nhà nước; 

- Báo cáo, đề xuất với Tập đoàn, với Bộ Công Thương để xây dựng mới, điều 

chỉnh các đơn giá, định mức, chỉ tiêu phục vụ điều hành, quản trị chi phí trong điều 

hành, sản xuất của ngành than. 

3. Những biện pháp về Tổ chức sản xuất 

3.1. Tổ chức thực hiện các công trình Tư vấn thiết kế 

 Công tác tư vấn thiết kế được thực hiện chủ yếu ở Cơ quan Công ty và Xí 

nghiệp Thiết kế than Hòn Gai. Để công tác tư vấn thiết kế và chỉ đạo điều hành đạt kết 

quả tốt hơn từ cơ quan Công ty đến các Xí nghiệp cần: 

- Tập trung tối đa nhân lực và điều hành sản xuất linh hoạt, tiếp tục điều chuyển 

công việc từ Công ty cho các Xí nghiệp và Công ty con nếu Cơ quan Công ty thực hiện 

không đảm bảo các mục tiêu về tiến độ và chất lượng sản phẩm; 

- Nâng cao chất lượng đề án bằng cách đổi mới cơ chế điều hành: (i) Nâng cao 

trách nhiệm cá nhân (trưởng phòng, các CNĐA, CNĐT) trong việc đảm bảo chất lượng 

và tiến độ của công trình với việc ban hành chế tài cụ thể (thưởng, xử phạt); (ii) Tổ 

chức kiểm tra, sát hạch lại đội ngũ chủ nhiệm đề án, chủ nhiệm đề tài; (iii) Tiếp tục cải 

tiến nâng cao chất lượng sản phẩm (cả nội dung và mẫu mã sản phẩm), phương pháp 

báo cáo, thuyết trình; 

- Ngay từ bước lập hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất cần nghiên cứu kỹ hồ sơ thầu/hồ 

sơ yêu cầu để đưa ra các giải pháp, phương hướng kỹ thuật đúng đắn, chuẩn xác để 

thuận lợi trong quá trình thực hiện, hạn chế việc phải sửa chữa gây lãng phí và kéo dài; 

- Công tác thẩm tra, kiểm tra sản phẩm tại các phòng thiết kế cần phải thực hiện 

cẩn thận, đúng quy định. Xây dựng quy trình thực hiện, giám sát và đánh giá thường 

xuyên chất lượng thiết kế của các cán bộ; 

- Thực hiện một cách khoa học từ khâu họp triển khai công trình, báo cáo sơ bộ 

các giải pháp công nghệ từ các phòng chuyên môn, đến toàn bộ đề án, duyệt tổng thể 

công nghệ của đề án, giao lưu cấp yêu cầu, kiểm tra chất lượng, điều độ sản xuất và 

cuối cùng là trình bày đề án với khách hàng hoặc cơ quan cấp trên;  

- Áp dụng kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng tự động hóa, tin học 

hóa một cách sâu rộng vào trong các dự án thiết kế để các dự án thiết kế có chất lượng 

cao hơn và tiến độ thực hiện ngày một nhanh hơn. Đây là điều rất quan trọng để duy trì 

vị thế và lòng tin của khách hàng đối với Công ty; 

- Công ty, các Xí nghiệp và Công ty con cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong 

công tác tư vấn thiết kế các công trình để tránh chồng chéo; 

- Các Xí nghiệp thực hiện nghiêm túc việc nộp sản phẩm để Công ty kiểm tra 

chất lượng sản phẩm thiết kế.  

3.2. Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học 

- Các CNĐT, các trưởng phòng chủ trì đề tài cần chủ động, sâu sát và quyết liệt 

trong việc đôn đốc thực hiện đáp ứng tiến độ các đề tài nghiên cứu khoa học;  

- Định hướng và kiểm soát chặt chẽ công tác nghiên cứu khoa học ngay từ khâu 

đăng ký nhiệm vụ, lập đề cương - dự toán đề tài;  
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- Chủ động bám nắm các ban liên quan của Tập đoàn để tổ chức nghiệm thu, 

quyết toán cũng như giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện đề tài; 

- Tiếp tục nghiên cứu chương trình phát triển cơ giới hóa, tự động hóa, tin học 

hóa trong sản xuất, chương trình nghiên cứu nâng cao năng suất lao động và giảm giá 

thành sản xuất; nâng cao mức độ an toàn, cải thiện điều kiện môi trường khai thác mỏ; 

lập các phương án đổ thải, thoát nước có tính đến điều kiện khí hậu biến đổi cực đoan 

đảm bảo điều kiện kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất của các đơn vị; 

- Phối hợp, liên danh, liên kết với các nhà sản xuất thiết bị trong và ngoài nước 

nghiên cứu thiết kế, chế tạo được một số phụ tùng, thiết bị cơ khí tại Việt Nam; 

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ NCKH cho các CNĐT và cán bộ quản lý 

KHCN nhằm nâng cao kỹ năng nghiên cứu cũng như kỹ năng tổ chức thực hiện và 

quản lý đề tài để từng bước chuyên nghiệp hóa công tác NCKH trong toàn Công ty. 

3.3. Tổ chức thực hiện các chương trình kinh doanh thương mại và khoan 

thăm dò và tháo nước trong lò. 

a. Xí nghiệp Thương mại và chuyển giao công nghệ 

- Tiếp tục phát huy và tăng cường sự tập trung cao độ của hệ thống lãnh đạo và 

toàn bộ lực lượng của các phòng ban trong đơn vị, giữ vững và phát huy truyền thống 

đoàn kết nội bộ; 

- Vận dụng linh hoạt và có hiệu quả sự ủng hộ của các cấp, các đơn vị để tạo thêm 

cơ hội việc làm, duy trì và tận dụng tốt mối quan hệ với các khách hàng truyền thống; 

- Quan tâm mở rộng, tìm kiếm thị trường để đảm bảo việc làm ổn định cho năm 

2019 và các năm tiếp theo. Tăng cường các mối quan hệ hợp tác Quốc tế, tạo cơ hội 

tiếp cận, nâng cao hiểu biết cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật về khoa học công nghệ mới, 

tiên tiến để ứng dụng và chuyển giao vào Việt Nam; 

- Tiếp tục tập trung phát triển thị trường cung cấp vật tư, thiết bị mà Xí nghiệp có 

thế mạnh như: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt các lò chợ sử dụng giá thủy lực liên kết xích, 

giá khung, hệ thống monoray điện-thủy lực phục vụ đào lò,... 

b. Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và Xây dựng 

- Tiếp tục tập trung phát triển thị trường cung cấp vật tư phục vụ sản xuất cho 

các đơn vị; 

- Xí nghiệp cần chủ động hơn nữa trong công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức 

thực hiện (tuyển dụng nhân lực và đầu tư máy móc thi công) để nâng cao doanh thu trong 

lĩnh vực thi công thăm dò và khoan tháo nước trong lò. Đây là công việc mà Xí nghiệp 

có thế mạnh và nhu cầu của các đơn vị trong năm 2019 và các năm tiếp theo rất cao. 

3.4. Công tác Giám sát tác giả và giám sát thi công 

- Phát huy vai trò của ban giám sát tác giả (GSTG) nhằm hoàn thành trách nhiệm 

của nhà thầu tư vấn, đồng thời hạn chế tối đa số lượng đoàn công tác đi giải quyết 

những vướng mắc nhỏ lẻ theo yêu cầu của các chủ đầu tư với các biện pháp sau: 

- Trên cơ sở lịch thi công công trình của các đơn vị mà Công ty có trách nhiệm 

giám sát, ban GSTG chủ động xây dựng kế hoạch giám sát để thực hiện; 

- Trên cơ sở kế hoạch hằng tháng và thực tế thi công cần thể hiện rõ những 

vướng mắc đã giải quyết và chưa được giải quyết trong quá trình giám sát tác giả và có 

những đề xuất, kiến nghị trong các báo cáo hằng tháng; 
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- Đồng thời với việc thực hiện trách nhiệm GSTG, Công ty cần tăng cường công 

tác tư vấn giám sát thi công, đặc biệt là Công ty CP Tư vấn đầu tư than Uông Bí và các 

xí nghiệp có trụ sở tại Quảng Ninh. Thông qua công tác giám sát thi công, ngoài việc có 

thêm việc làm, tăng thu nhập thì đây cũng là cơ hội để kinh nghiệm thực tiễn của đội 

ngũ cán bộ tư vấn thiết kế được nâng cao, từ đó nâng cao kiến thức chuyên môn và chất 

lượng sản phẩm. 

4. Những biện pháp về cơ chế quản lý và điều hành 

- Cần rà soát và hoàn thiện để có được các cơ chế quản lý khoa học, linh hoạt 

cho mỗi lĩnh vực hoạt động nhằm phát huy cao độ được năng lực của các cá nhân và 

của các tập thể cho mục tiêu phấn đấu tăng trưởng của Công ty; 

- Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung điều chỉnh Quy định giao khoán, phân phối tiền 

lương và thu nhập, để khắc phục sự bất hợp lý trong phân phối thu nhập và tiền lương 

nhằm tạo sự công bằng và khuyến khích được người lao động có trình độ chuyên môn 

cao và nhiệt tình làm việc; 

- Tiếp tục đầu tư khuyến khích phát triển, ứng dụng công nghệ tin học trong 

công tác Tư vấn, thiết kế, đặc biệt quan tâm đầu tư các phần mềm hoặc tự xây dựng các 

phần mềm áp dụng nội bộ để nâng cao năng suất lao động; từng bước đầu tư các phần 

mềm có bản quyền để phù hợp với quy định của pháp luật; 

- Có cơ chế linh hoạt đối với khách hàng để thu hút công việc và tạo niềm tin đối 

với khách hàng truyền thống trong ngành cũng như ngoài ngành; 

- Có cơ chế thích hợp để động viên tạo điều kiện cho các cán bộ có khả năng tự 

tìm kiếm công việc. 

III. Kết luận 

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Tập đoàn, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể 

CBCNV, Công ty đã khắc phục nhiều khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản 

xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập ổn định cho CBCNV. Sang năm 2019, là năm còn 

nhiều thử thách và khó khăn, Công ty cần đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực hơn nữa để 

phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh với phương 

châm “Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hiệu quả”.  

Tôi xin thay mặt cho ban lãnh đạo Công ty cám ơn toàn thể các cổ đông đã ủng 

hộ Công ty trong việc hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018 và mong tiếp tục nhận 

được sự giúp đỡ to lớn hơn nữa trong chặng đường phát triển của Công ty. 

Xin kính chúc các vị khách quý, toàn thể các cổ đông và gia đình sức khoẻ, hạnh 

phúc và thành công! 
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