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BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD GROUP 

 

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD 

Group (“Công ty”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2017 về 

công tác quản trị năm 2016 như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2016 

1. Tổng quan 

Năm 2016, kinh tế vĩ mô Việt Nam ổn định với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 

6,21%, thuộc nhóm dẫn đầu ở khu vực Châu Á. Lạm phát nằm trong ngưỡng 

kiểm soát và thanh khoản tín dụng ngân hàng dồi dào là yếu tố chính hỗ trợ thị 

trường bất động sản phát triển. Từ sự phục hồi, phát triển của nền kinh tế Việt Nam 

và thị trường bất động sản, Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group 

(“Công ty”) hoặc (“AMD”), cùng với việc xác định khoáng sản là ngành nghề 

kinh doanh cốt lõi, trong đó đá tự nhiên là mũi nhọn, AMD đã có những bước đi 

vững chắc để nâng cao năng lực cạnh tranh, không ngừng nâng cao chất lượng sản 

phẩm, dịch vụ. 

2. Những kết quả đạt được 

- Theo Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty, năm 2016, doanh thu hợp nhất của 

Công ty: 1.445.628.914.014 đồng, đat 115,5%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 

58.342.764.674 đồng, đạt 83% so với kế hoạch năm 2016. 

- Trong bối cảnh Công ty ưu tiên các nguồn lực để đầu tư xây dựng nhà máy khai 

thác và chế biến đá tại núi Loáng, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, 

việc đạt được các chỉ tiêu trên thực sự rất ấn tượng, phản ánh nỗ lực chung của toàn 

thể Ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên trong toàn Công ty. 

- Với năng lực triển khai xuất sắc, sự đoàn kết của toàn thể CBCNV Công ty, với sự 

tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị, nhà máy khai thác và chế 

biến Đá tự nhiên giai đoạn 1 đã khánh thành và đi vào ngày hoạt động trong 45 

ngày đêm thần tốc. Điều này gây ấn tượng rất lớn cho toàn thể CBCNV, các cơ 

quan Nhà nước cũng như các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã ký rất nhiều các hợp đồng lớn với nhiều lĩnh vực 

khác nhau: Lĩnh vực thương mại: HĐ cung cấp đá cho các dự án lớn, các HĐ cung 

cấp máy móc thiết bị về phòng thí nghiệm, thép xây dựng … Về lĩnh vực tư vấn, đã 

ký hợp đồng và tích cực triển khai các dự án với nhiều tổ chức quốc tế như: Dự án 

EU-MUTRAP, Dự án EU-Du lịch, Dự án EU-Y tế, Dự án SPS Lào và SPS Việt 



 

Nam, Dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng sông Mê Kông-USAID, Dự án Giảm 

nhẹ thiên tai-Ngân hàng Thế giới,... 

- Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt 

nhưng thận trọng và chắc chắn đã đưa đến kết quả đạt được trên tất cả các ngành 

sản xuất kinh doanh. Kết quả này đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối 

tác, khách hàng, cổ đông. 

II. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ 

THÀNH VIÊN HĐQT 

1. Hội đồng quản trị 

Hiện HĐQT có 05 (năm) thành viên, Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra. HĐQT 

chưa thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các 

thành viên để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra 

quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc Công ty triển 

khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT. 

2. Hoạt động của HĐQT 

Trong năm 2016, HĐQT đã bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh của 

Công ty, linh hoạt chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc giúp Công ty không ngừng tăng 

trưởng, mở rộng hoạt động. 

(i) Về công tác quản trị, điều hành 

Trong năm 2016, HĐQT đã có nhiều nỗ lực để hoàn thiện các mặt, cải thiện năng 

lực quản trị về chất và lượng, cụ thể: 

- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, 

đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng 

tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp. 

- HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình, theo đó vai trò của thành viên độc lập và 

thành viên không điều hành được thể hiện rõ đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông 

thiểu số. 

- HĐQT giám sát việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc đối với các quyết định của 

HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ. 

(ii) Về công tác hoạch định chiến lược, hoạt động đầu tư 

- Ngay từ đầu năm 2016, HĐQT đã thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của 

năm và được ĐHĐCĐ thông qua phù hợp với thực tế, định hướng tốt cho Ban Tổng 

Giám đốc trong triển khai thực hiện. Kết quả kinh doanh năm 2016 phản ánh sự nỗ 

lực lớn của toàn thể Công ty trong tình hình kinh tế hiện nay. 

- Trên cơ sở đánh giá, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của cổ đông cũng như các 

nguồn vốn khác, HĐQT đã tiếp tục chủ trương, thực hiện cơ cấu danh mục đầu tư 

và mở rộng đầu tư các dự án khai thác khoáng sản: Dự án Khai thác, xây dựng và 

đưa nhà máy chế tác đá tại núi Loáng, xã Yên Lâm, huyện Yên Định đi vào hoạt 

động; Hoàn thành cấp phép khai thác đá và tiến hành thủ tục xây dựng nhà máy thứ 

hai tại núi Bền, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc; Hoàn thành các thủ tục cấp phép 

thăm dò khoáng sản tại mỏ thứ ba  - núi Ác Sơn, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa…Bên cạnh những mảng sản xuất kinh doanh cốt lõi, HĐQT cũng chú 



 

trọng đến các lĩnh vực thương mại, hoạt động tư vấn – nghiên cứu, hoạt động giáo 

dục và tìm kiếm các cơ hội thị trường ở phân khúc bất động sản. 

(iii) Về công tác chỉ đạo, giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc 

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để 

đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông và 

Hội đồng Quản trị đã thông qua năm 2016. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát 

các nội dung sau: 

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2016 đã 

kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2016, Báo cáo tài chính các quý, Báo cáo tài 

chính bán niên 2016 đã soát xét; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016 và 

các báo cáo khác theo quy định; 

- Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông bất thường và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016 theo đúng quy định 

của Điều lệ Công ty và của pháp luật có liên quan; 

- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 

2016, thực hiện kế hoạch đầu tư các dự án và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận 

sau thuế năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua; 

- Đạt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2016; 

- Thực hiện việc đầu tư, khai thác, vận hành các Dự án do Công ty hoặc các công ty 

thành viên làm chủ đầu tư; 

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành doanh 

nghiệp. 

3. Thù lao, lương, thưởng, lợi ích và các chế độ đãi ngộ khác đối với thành 

viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc 

- Công ty thực hiện việc chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 

trong năm 2016 theo đúng Nghị quyết đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2016. 

- Ban Tổng Giám đốc hưởng lương, thưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động 

và không có chế độ thù lao. 

III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT 

Trong năm 2016, HĐQT tiến hành hơn 30 cuộc họp về các vấn đề sau đây: 

- Hoạt động kinh doanh: thông qua các vấn đề liên quan đến đăng ký tăng vốn điều lệ 

của Công ty; thay đổi tên, chuyển trụ sở, bổ sung ngành nghề và sửa đổi Điều lệ; 

Triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và 

phiên bất thường năm 2016; đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu Công ty. 

- Hoạt động đầu tư: triển khai đầu tư xây dựng các Dự án nhà máy chế tác đá tự 

nhiên tại Thanh Hóa; hoạt động đầu tư các dự án bất động sản của các Công ty con 

và Công ty thành viên; 

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ: Bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên HĐQT; Phó 

Tổng Giám đốc; 



 

- Năm 2016, được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã triển khai thực hiện phương 

án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược và phát hành cổ phiếu cho cổ 

đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội 

đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016. 

- Ngày 30/12/2016, HĐQT đã họp và thông qua Nghị quyết thay đổi mục đích sử 

dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược. Theo đó, 

Công ty dành phần vốn huy động được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến 

lược là 300.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng) thực hiện góp vốn 

thành lập Công ty cổ phần AMD Khoáng sản, Góp vốn Đầu tư vào CTCP Thương 

mại và dịch vụ Đông Sơn để triển khai dự án Trung tâm thể thao Pháp Việt; dự án 

trạm xăng dầu và cửa hàng kinh doanh VLXD tại Tiên Du; Bổ sung vốn lưu động. 

- Ngày 14/03/2017, HĐQT đã họp và thông qua Nghị quyết thay đổi mục đích sử dụng 

vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. HĐQT quyết định dùng toàn 

bộ số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 

24.783.794.785 VNĐ (Hai mươi bốn tỷ, bảy trăm tám mươi ba triệu, bảy trăm chín 

mươi bốn ngàn, bảy trăm tám mươi lăm đồng) để bổ sung vốn lưu động của Công ty 

- Chi tiết về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ 

cho cổ đông chiến lược và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Công 

ty báo cáo các cơ quan quản lý và công bố thông tin đầy đủ theo đúng quy định. 

- Đồng thời, ngày 12/06/2017 vừa qua, HĐQT thông qua việc miễn nhiệm và bổ 

nhiệm Tổng Giám đốc của Công ty. Theo đó, ông Nguyễn Tiến Đức vẫn là Chủ tịch 

HĐQT của Công ty và ông Nguyễn Tiến Dũng được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc, 

người đại diện theo pháp luật của Công ty. 

- Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. 

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên giao ban 

công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của HĐQT và 

giám sát việc thực hiện của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao 

của các thành viên. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ 

quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì 

lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp. 

IV. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2017 

Song song với việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, truyền thông, phát 

triển thương hiệu, Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân 

sự, đầu tư công nghệ thông tin, dây truyền máy móc thiết bị hiện đại, nâng cao 

quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, không ngừng chỉ đạo Ban điều hành sát 

sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động. 

Với lợi thế sẵn có, tính đoàn kết chặt chẽ giữa các thế hệ quản trị, điều hành, sự tin 

tưởng đồng hành của cổ đông, Công ty đang từng bước hoàn thiện hơn nữa để trở 

thành Tập đoàn khai thác và sản xuất đá xây dựng có vị thế tại khu vực và thế giới. 

 



 

1. Các chỉ tiêu SXKD chính năm 2017 

Doanh thu hợp nhất:    1.500 tỷ đồng 

Lợi nhuận trước thuế:      70 tỷ đồng 

2. Nhiệm vụ, kế hoạch của HĐQT năm 2017 

- Kiện toàn hoạt động của HĐQT, BTGĐ, hệ thống kiểm soát nội bộ… theo một hệ 

thống quản trị mới, hiện đại, phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty Mẹ - Con, 

đặc biệt trong điều kiện Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group đã trở 

thành thành viên của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros và đang tiến hành triển 

khai rất nhiều dự án. 

- Duy trì các mối quan hệ với các đối tác, khách hàng có tiềm lực, chuẩn bị sẵn sàng 

nguồn tài chính để tham gia các hoạt động kinh doanh, đầu tư hiệu quả cao. 

- Tìm kiếm cơ hội đầu tư, trên nguyên tắc Dự án đầu tư phải liên quan trực tiếp đến 

ngành nghề/ thế mạnh hiện nay của Công ty. 

- Đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực quản lý. 

- Tăng vốn điều lệ lên 1.946.351.820.000 đồng để đảm bảo nguồn tài chính cho việc 

mở rộng và đầu tư mới các dự án: 

• Đầu tư thực hiện giai đoạn 2 mỏ đá tại núi Loáng, xã Yên Lâm, huyện Yên 

Định và mỏ đá tại núi Bền, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

• Đầu tư xây dựng nhà máy và hệ thống khai thác mỏ đá tại núi Ác Sơn, xã Hà 

Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. 

• Xây dựng thêm nhà máy chế tác đá ở Khu công nghiệp Hoàng Long. 

• Xây dựng kho và đầu tư các showroom, cửa hàng bán đá tại Hà Nội và các 

tỉnh, thành phố lân cận. 

• Đầu tư dự án Tổ hợp Ươm tạo công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực và dự án 

Trung tâm thể thao Pháp Việt tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, 

Hà Nội; dự án Trạm xăng dầu và cửa hàng kinh doanh VLXD tại Tiên Bu, 

Bắc Ninh. 

Trên đây là báo cáo về công tác quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động 

năm 2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group. 

HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng để đáp ứng 

sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho công ty. 

Trân trọng cảm ơn! 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Tiến Đức 

 


