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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 

THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN 
 

Số: 02.21/BC-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Về việc thực hiện Đề án tái cơ cấu  

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin giai đoạn 2017-2020 

 Căn cứ Văn bản số 4348/TKV-TCNS ngày 27/8/2019 của Tập đoàn Công nghiệp 

Than - Khoáng sản Việt Nam về việc tái cơ cấu mô hình tổ chức, định biên lao động 

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp giai đoạn 2017-2020; 

Căn cứ Văn bản số 1269/TKV-KTTC ngày 20/3/2020 của Tập đoàn Công nghiệp 

Than - Khoáng sản Việt Nam V/v thoái vốn tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ Lương 

Sơn. 

Căn cứ Văn bản số 5118/TKV-TCNS ngày 26/10/2020 của Tập đoàn Công 

nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc tái cơ cấu Công ty CP Tư vấn đầu tư than 

Uông Bí. 

 Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần 

Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin; 

 Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết quả 

thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty như sau: 

 1. Định biên lao động  

Trước khi thực hiện Đề án tái cơ cấu, Công ty có 441 người (quản lý 111 người; 

nghiệp vụ, phụ trợ, phục vụ 64 người; lao động công nghệ 266 người); 

Theo phương án tái cơ cấu được TKV thông qua tại Văn bản số 6198/TKV-

TVNS ngày 27/12/2017, định biên lao động Công ty là 385 người (quản lý 106 người; 

nghiệp vụ, phụ trợ, phục vụ 77 người; lao động công nghệ 202 người) 

Thực tế đến thời điểm 31/12/2020, Công ty đã thực hiện định biên lao động còn 

301 người (quản lý 102 người; nghiệp vụ, phụ trợ, phục vụ 44 người; lao động công nghệ 

155 người) chủ yếu giảm ở khối gián tiếp và những lao động không đáp ứng được yêu 

cầu công việc trong khối thiết kế. 

+ Đối với lao động quản lý, phụ trợ: định biên theo vị trí việc làm và khoán lương 

cho từng vị trí công việc theo Quy chế quản lý khoán chi phí phân phối tiền lương và thu 

nhập;  

+ Bộ phận Nhà ăn: Đã thực hiện chế độ giao khoán suất ăn theo Quy chế quản lý 

và giao khoán chi phí Nhà ăn cơ quan Công ty;  

+ Đối với cán bộ Đảng, đoàn thể chuyên trách: Đến nay Công ty không bố trí cán 

bộ chuyên trách mà thực hiện theo hình thức kiêm nhiệm.  

 2. Thoái vốn tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ Lương Sơn 

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp những người có liên quan và đã chỉ đạo 

Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ Lương Sơn 
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triển khai thực hiện việc thu hồi vốn. Trong quá trình thực hiện, Công ty đã thuê các đơn 

vị tư vấn luật và thẩm định giá, tuy nhiên thực hiện việc thoái vốn hiện tại gặp rất nhiều 

khó khăn, vướng mắc do Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ Lương Sơn hiện không còn 

hoạt động, đã bị UBND tỉnh Hòa Bình thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản, giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; đồng thời hồ sơ Công ty này chưa đầy đủ vẫn đang 

tiếp tục thu thập để tìm giải pháp thực hiện.   

3. Tái cơ cấu Công ty CP Tư vấn đầu tư than Uông Bí 

Công ty đã thực hiện nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của các cổ đông cá 

nhân, chuyển đổi doanh nghiệp này thành Công ty TNHH do Công ty làm chủ sở hữu. 

Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 06.20/NQ-VIMCC ngày 

16/11/2020 thông qua việc giải thể Công ty TNHH Tư vấn đầu tư than Uông Bí; tiếp 

nhận toàn bộ tài sản, hồ sơ tài liệu, người lao động, quyền, nghĩa vụ và lợi ích của Công 

ty TNHH Tư vấn đầu tư than Uông Bí. Đến thời điểm báo cáo, chỉ còn các thủ tục pháp 

lý liên quan giải thể do các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện, dự kiến hoàn thành trong 

Quý II năm 2021. 

4. Hợp nhất Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và Xây dựng với Xí nghiệp Thương 

mại và Chuyển giao công nghệ 

Công ty đã xây dựng Phương án hợp nhất giữa hai Xí nghiệp, đang thực hiện quy 

trình, thủ tục thông qua HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Công ty. Dự kiến thời gian thực hiện trong Quý II năm 2021. 

5. Xã hội hóa bộ phận bảo vệ 

 Công ty đang thực hiện các thủ tục để 04 CBCNV Tổ bảo vệ nghỉ hưu trước tuổi, 

sau đó thực hiện thuê ngoài, dự kiến hoàn thành trong Quý III năm 2021. 

 Trên đây là kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ 

và công nghiệp - Vinacomin theo các văn bản chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2021 Công ty. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 
- ĐHĐCĐ thường niên 2021; 

- Website Công ty; 

- Trung tâm Lưu ký chứng khoán; 

- Lưu: ĐHĐCĐ 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Hùng 

 


