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't't11 VIlE - HDQT

BAO CÁO yE NHAN S
BAU HO! BONG QUAN TR!, BAN KIM SOAT NHIM K IV (2021 - 2026)
KInh glri: Dti hi dng c dong thuông niên Cong ty näm 2021
Can cr Lut doanh nghip ngày 17/6/2020 và các van bàn huOng dn thi hành;
Diu l t chüc và hoxt dng Cong ty c phân Tin h9c, Cong ngh, Môi tnrTng Vinacomin d,niic ?ti hi dông cô dOng thtrng niên Cong ty thông qua ngày
27/4/2018; Quy ché bâu HDQT, BKS cüa Cong ty nhim kS' IV (2021 -2026).
Can cir Van bàn s 433/QD - TKV ngày 15/4/202 1 cüa Hôi dông thành viên Tp
doàn Cong nghip Than - Khoáng san Vit Nam và các van bàn cüa các cô dong dê cir
các 1rng viên lam thành viên Hi dông quán trj, Ban kiêm soát nhim kS' IV (2021 2026), HOi dông Quán trj COng ty dà tiên hành kiêm tra, xác minh ho so các irng viên
do các c dông Cong ty giâi thiu và xin báo cáo Di hi than sr bâu vào HDQT,
BKS thim kS' IV theo quy djnh cüa Lut doanh nghip và Diêu l Cong ty nhu sau:
I. Bôi vol nhân sty HBQT:
1. S lucmg thành viên HDQT Dai hi bu: 03 thành viên; Trong do cO 01 thành
viên HDQT không diêu hành.
2.s6 hrcing 1rng viên dü tiêu chuAn do các c dOng nm git trên 5% vn diu i
dé cfr den th?yi diem nay ia 04 thành viên, trong do:
- Tp doàn Cong nghip Than - Khoáng san Via Nam nm giU 51% vn diu 1
dê cir là 02 thành viên.
- Các c6 dông khác: d cir là 02 thành viên.
* Danh sách lrng viên Hi dng quàn trj:
- Ong Nguyn Van Hài, sixth näm 1968, k su khai thác mO, TruOng ban, thành
viên Ban quãn l vOn TKV, là ngi.r&i d?i din phân von cia Tp doân t.i Cong ty, duc
TKV giOi thiu iTmg cr hñ tjch Hi dong qun frj Cong ty.
- Ong D Mnh Dung, sinh nàm 1977, thc si môi truông, Giám dc Cong ty,
duçrc TKV giOi 1rng Ca thành viên Hi dOng quàn trj.
- Ong Nguyn Hoang Huân, sinh näm 1981, thc si k thut dja cht, Phó giám
dOe Cong ty, duc cO dOng khác giâi thiu dê cü thành viên Hi dng quán trj.
- Ong Nguyn Thành Nam, sinh nam 1981, thc si quàn tij kinh doanh, k su xay
drng câu dung, Trithng phOng Kê hoch dâu tu Cong ty, dtrçc cO dOng khác giài
thieu d cCr thãnh viên HOi dOng quân trj.
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II. Dôi vói nhân str BKS:
1. S 1uçng thành viên BKS Dai hi bu: 03 thành vién.
2. S lizçlng üng viên dü tiêu chun do các c dong ntm giU trén 5% vn diu 1
d cir den thai diem nay là 03 thành viên, trong dO:
- Tp doàn Cong nghip Than - Khoáng san Vit Nam nm gii 51% vn diu 1
dê ci:r là 02 thành viên.
- Các c dong khác: d cü là 01 thành viên.
* Danh sách irng viên Ban kim soát:
- Ba Phtm Thj My Tha, sinh näm 1?74, thc si quán tn kinh doanh, cü nhân kinh
tê chuyên ngành kê toán, Truâng ban Kiêm soát chuyên trách Cong ty nhim k' 2016
- 2021, duçic TKV giri thiu t'rng cü Tnràng ban kiêm soát chuyên trách Cong ty.
- Ba Lê Kiêu Oanh, sinh näm 1974, cr nhân kinh th, chuyên viên phông Thit k,
di.rçic TKV giâi thiu irng ci:r thành viên Ban kiêm soát.
- Ba Büi Thj Thüy Hnh, sinh näm 1974, ci.'r nhân kinh t& Phó phOng K hoch
dâu tu Cong ty, dtrqc cô dong khác giâi thiu dé Cu thành viên Ban kiêm soát.
Xin trân trçng báo cáo truâc D?i hi và xin kiên các qu vj cô dông. oj_
TM. HO! HONG QUAN Tifi
CHU T!CH

Ncti nhân:
- DU, CD, DTN;
-GD,CácPGD;
- Co dông cUa Cong ty;
- Website Cong ty;
- Luu VAn thtr, HDQT.
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