
E< c6ncrv cO pnAx rrrr xnirnAxnpn6 nO cHi ulxn-wsrEEL
Eia chi. 56 193 tlucrng Dinh Ti6n Hodng, Phuong Da Kao, Qudn t, fp Ud Chi Minh

DT: (028) )829 4623 Fax: (028) 3829 0403 Website: metalhcm.com.vn/vi/
HMC

TP. HA Chi Minh, ngdy ll thdng 03 ndm 2020

THTI MOI HQP
D4,r HQr DoNG C6 OOXC THTIONG NrtN NAM 2020

Kinh eiti: Qu-r" cd tl6ng C6ng ty c6 phAn Kim Khi TP. Hd Chi Minh - VNSTEEL

HQi d6ng qudn tri Cdng ty tran trQng kinh mtri Quf c6 d6ng tham du Dai hQi D6ng c6

d6ng (D4i hQi) thuong niOn ndm 2020 voi n6i dung cu thC nhu sau:

1. Thoi gian: 14 gio 00. Thf s6u ngiry 2710312020 (d6n khech tt 13 gid 30)

2. Dia dii5m: Kh6ch san Victory, 14 V6 Vdn TAn, QuAn 3, TP. H6 Chi Minh

3. N6i dung dai h6i:

Tdi liQu DHDCE thudng ni6n ndm 2020 <tugc, C6ng ty deng tAi t4i website:

r4qt4!hcm.9p14.u1111'f,/ ngi. 1610312020 vd gui bdn in cl6n Quli C6 tl6ng khi tham dU Dai hOi.

4. Ddng kf du hqp:

D6 thuan ti6n cho vi0c t6 chric, Quli C6 d6ng vui ldng ddng kf tham dg Dai hQi qua tliQn
,..,.: --thoai hoflc gii Giiy ding lq) tham du Dai hQi v6 C6ng ty tru6c 16 gid 00 ngny 2510312020

5. Uy quyAn tham dU dai hQi:

N6u riy quydn cho ngudi kh6c tham du Dai hQi, Quy C6 il6ng vui ldng didn.vdo milt Giiiy ny
quyin'di bqi hQi vit giti vi, C6ng ty trudc 16 gid ngiy 2510312020ho4c xu6t trinh khi Ngudi
nhA-n tv quydn d6n ds Dai hOi.

,,: ) ,

lLru jt: Gidy uy quyin phai ld bdn chinh, c6 chrt kj's6ng. Trudng \of nhdn y q,uy€n ti c6

d6ng ti| ch*c thi phii c6 ch{i lE cila clqi diQn phtip ludt vd ddu c a t6 chtic iy quyAn.)

6. Dia chi giri vin bdn vd li6n h0 h5 trq:

Cdng ty C6 phAn Kim Khi TP. Hd Chi Minh - VNSTEEL

Dia chi: 36 193 duong Dinh Tidn Hodng, Phudng Da Kao. Quan I . TP H6 Chi Minh

Di6n thoai: 028-3829 4623 (miry lb 130) Fax: 028-3829 0403

Li6n h6: Chi I-6 Thi Ns6n. email: neanlt@mctalhqs.sa!0.tln

Cd AOng ho{c nguiri nh$n iiy quy6n d6n dr; D4i hQi vui ldng mang theo cfc giiy tir sau:

- Th6ng b6o moi hop vd GiAy ty quyAn Niiu c6);
^.i - , ^ ,'i- Gidy chung minh nhin din. th6 c5n cu6c ho{c h0 chi€u.

D6 bno vQ sri'c khrie cta bin thAn vir.cQng ddng' dd nefi Quf c6 d6ng deo khAu trangvir
thr;c hipn c6c biQn phdp bio vQ theo khuy6n c6o cria BQ Y t6 khi tham gia D4i hQi.

TrAn trong kinh mtvi.
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cO pnAx Krvr KHi THANH pHO HO cHl MINH - vNsrEEL
6 t l: duong Dinh Ti6n Hoang, Phudng Da Kao, Qu{n l, TP H6 Chi Minh

) 3829 4623 Fax: (028) 3829 0403 W ebsite metalhcm.com.vn/vi/

CHI,ONG TNiNTT

TTQTDONG cO ooxc rrrrrdNcNrBNNAM 2020

@at ddu lilc 14h ngay 27 thdng 03 ndm 2020)

Thni gian NQi dung Cht tri

13930 14900

.: ..,.: . :. ^- uon trep da, bleu va co oong:

- Kidm tra tu crich ilai bi6u, ph6t phii5u bi5u quyi5t, the bi6u
quyet va lal lreu tjat nQl

Ban t6 chric

14900 - 14910

- Tuy6n b6 l:i do;

- 86o c6o ki6m tra tu c6ch c6 d6ng tham dU Dai hQi;

- cidi thiCu & Th6ng qua Eodn cht tich, Ban ki6m phi6u, Ban
' thu kj Dai hOi.

Ban t6 chuc

14910 14920
- Th6ng qua Quy ch6 lim vi€c;

- 'fh6ng qua chuong trinh Dai h6i.
Chir tich do2in

14920 - 14950

Cdc b6o c6o tai Dai h6i:

- 86o c6o cta HOi ddng quan trl;
- 86o c6o cua Ban ki6m so6t;

- Brio c6o tii chinh ki6m toan ndm 2019;

Dai dipn HDQT

Trutrng BKS

KTT

14950 - 15940

C6c td trinh:

- To trinh k6 hoach san xuAt kinh doanh ndm 2020;

- Td trinh.phucmg rin phAn ph6i lgi nhudn ndm 2019 vd k6 hoach

phAn ph6i loi nhudn ndm 2020;

- To trinh thu lao HEQT, BKS ndm 2019 vd k6 hoach 2020;

- Td t.inh lua chon don vi ki6m todn ndm 2020;

Dt i hQi thdo luQn cdc nQi dung.

Dai diQn HEQT

Truong BKS

86 phitiu bi6u quytit th6ng qua nQi dung dq trinh cua HEQT Ban kiiim phi6u

Dai hQi girii lao - ki6m phi6u

- Ban kiOm phi6u lim vi€c
Ban kiiim phiilu

16930 - 16940 C6ng b6 k6t qud ki6m phitiu Ban ki6m phi6u

16940 17900
Dodn chu tich./

Ban Thu ky

16900 16930

I 5940 - 16900

- Th6ng qua Bi€n bAn vd Nghi quyiit Dai hOi;

- Tuy6n b6 b6 mac Dai hOi;
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Ten c6 dong: ..........

Ngudi ilai diQn theo ,nuo ,ra, rua, "i, 
i;'"rir)', .

CMND/CCCD/H6 chi6u/CNDKDN s6:.........

Ong/Bd:.......

CMND CCCD Hq chieu CNDKDN so:

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAU
DQc Lip - Tu Do - H4nh Phtc

*******+,t(+t*+

GIAY DANG K* DTJHQP HOAC UY QUYTN
HQp DAr HQr DONG CO DoNG THrIor,{G NrtN NAM 2020

: C6ng ty c6 phin Kim Khi Thnnh Phd H6 Chi Minh - vNSTEf,L

cdp ngdy .. tei . ...........

Dia chi

T6ng s6 c6 phAn d4i diQn hoic sd hiru

(C6 ddng chpn m6t trong hai nqc duoi ddy, ddnh ddu vito 6 thich hqP)

I. DANGKfDU.HQP

2. uYeuYtNCHoONc/BADUoTDAY tr

...c6 phdr

MSCD @6u c6)......

...cap n94y............ .... t4i

Dia chi: ..................

50 co pnan uy quyen:

Luu i: Trong trudng hgp cri d6ng kh6ng th6 tham du va khdng ty quy€n ilugc cho nguoi kh6c. quli c6 d6ng rui ldng ty
quydn cho thdnh vi€n HDQT cta c6ng ty theo danh srich dudi ddy:

(Lw !: Vui ldng ddnh diiu (X) ban cqnh tAn thdnh viAn md quit c6 dOng chqn iy quyin, truong hqp mu6n ui'quyin cho

nhiiu nguoi, di nghi quy cii dang ghi rd si| luqng cd phdn u! quyin cho tiing thdnh vi€n).

N6i duns ty quydn:

- Ben nhdn u1 quydn dugc rhay mal cho BEn iy quydn tham du.val bi€u quydt cric vdn dd tai Dai hoi d6ng cti OOng

rhuong nidn nim 2020 cda C6ng ry cri phin Kim'Khi Thanl phO UO Chi Minh - VNSTEEL dA thuc hi€n msi quy€n

loi vd nghia vu tai D4i hQi ddngi6 d6ng li€n quan d6n s6 c6 phdn tluqc ty quydn.

- Ching t6i hoAn toarn chiu tr6ch nhi€m vd viQc ty quy€n ndy vd cam ki5t tudn thri nghiem chinh c6c quy tllnh hiQn

hanh;ia phdp luar va cria Di6u lQ c6ng ry c6 phin Kim Khi Thanh ph6 Hd chi Minh - vNSTEEL vd kl6ng co b6t

Ici su khi6u nai ndo vd sau.

Luu t:
e B€n nhAn uy quyin kh6ng dugc i5, quyin sd luqng c6 phin sd h*u ctia minh vd/ho(c cua ban iy quyin cho nguoi

khdc, vd phdi mang theo CMND/CCCD/HO chi1u khi di dtr hqp.
. Gi(i y qu1,in nty chi c6 gid ti khi ld siib iy quyin Bdn chinh vd co chfr bj, siing cia hai b\n, n,5u bAn uy quyin

nui" ian'rndn ny quyin lito chtic thi piai c6 ciii bi cia dqi diQn ph.ip luQt_td dtiu cia to ch*c. Gitiy.tiy quyin nay

sa hA eiti tri khi Dii hli ddng c6 dong-thudng nian ndm 2020 cia Cdng ry ci phdn Kim Khi Thdnh ph.; Hi Chi Minh
WSTEEL ket thic.

Ngay thdng _ndm _
Cii dons/Ben ty quyin ... . .l0l ,"ha: tY.rrrgl

(Kj, vd ghi rd h9 fin, d6ng ddu n6u co) (Ki vd ehi rd ho tin, d6ng ddu nAu c6)

Hg vd tCn Chic vu Ddnh dau chon s6 CP ily quyen

01 Duong Trung Toan ChT tich TV HDQT

02 Vd Tri Nshia TV HDQT- TGD

03 Truorg Bii LiCm TV HEQT- Ph6 TGD

Ct Thi Thty Linh TV HDQT

05 Ph4m Manh Htng TV HDQT dOc l4p

t*

STT
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CÔNG TY CP KIM KHÍ TP. HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL 
Địa chỉ: Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 

ĐT: (028) 3829 4623    Fax: (028) 3829 0403     Website : metalhcm.com.vn/vi/  

 

 

 

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

BẤT THƯỜNG NĂM 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 03/2020 

http://www.metalhcm.com.vn/


           CCÔÔNNGG  TTYY  CCỔỔ  PPHHẦẦNN  KKIIMM  KKHHÍÍ  TTHHÀÀNNHH  PPHHỐỐ  HHỒỒ  CCHHÍÍ  MMIINNHH    --  VVNNSSTTEEEELL  

      Địa chỉ:  Số 193 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

      ĐT: (028) 3829 4623  Fax: (028) 3829 0403     Website : metalhcm.com.vn/vi/ 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU  
 

 
 

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020; 

2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020; 

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị; 

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát; 

5. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; 

6. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; 

7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 

2020; 

8. Tờ trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 

2020; 

9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; 

10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 



 

 CCÔÔNNGG  TTYY  CCỔỔ  PPHHẦẦNN   KKIIMM  KKHHÍÍ  TTHHÀÀNNHH  PPHHỐỐ  HHỒỒ  CCHHÍÍ  MMIINNHH  --  VVNNSSTTEEEELL  

Địa chỉ:  Số 193 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

ĐT: (028) 3829 4623        Fax: (028) 3829 0403     Website metalhcm.com.vn/vi/ 
 

 

CCHHƯƯƠƠNNGG  TTRRÌÌNNHH  

ĐĐẠẠII  HHỘỘII  ĐĐỒỒNNGG  CCỔỔ  ĐĐÔÔNNGG  TTHHƯƯỜỜNNGG  NNIIÊÊNN  NNĂĂMM  22002200  

 (Bắt đầu lúc 14h ngày 27 tháng 03 năm 2020) 

Thời gian Nội dung Chủ trì 

13g30 – 14g00 

- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; 

- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu 

quyết và Tài liệu Đại hội 

Ban tổ chức 

14g00 – 14g10 

- Tuyên bố lý do; 

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; 

- Giới thiệu & Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban 

thư ký Đại hội. 

Ban tổ chức 

14g10 – 14g20 
- Thông qua Quy chế làm việc; 

- Thông qua chương trình Đại hội. 
Chủ tịch đoàn 

14g20 – 14g50 

Các báo cáo tại Đại hội: 

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;  

- Báo cáo của Ban kiểm soát; 

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; 

 

Đại diện HĐQT 

Trưởng BKS 

KTT  

14g50 – 15g40 

Các tờ trình: 

- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; 

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch 

phân phối lợi nhuận năm 2020; 

- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch 2020; 

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; 

Đại hội thảo luận các nội dung.  

 

Đại diện HĐQT 

 

 

Trưởng BKS 

 

15g40 – 16g00 Bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung đệ trình của HĐQT Ban kiểm phiếu 

16g00 – 16g30 
Đại hội giải lao – kiểm phiếu  

- Ban kiểm phiếu làm việc 
Ban kiểm phiếu 

16g30 – 16g40 Công bố kết quả kiểm phiếu Ban kiểm phiếu 

16g40 – 17g00 
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; 

- Tuyên bố bế mạc Đại hội; 

Đoàn chủ tịch/ 

Ban Thư ký 

 

http://metalhcm.com.vn/vi/
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 CCÔÔNNGG  TTYY  CCỔỔ  PPHHẦẦNN  KKIIMM  KKHHÍÍ  TTHHÀÀNNHH  PPHHỐỐ  HHỒỒ  CCHHÍÍ  MMIINNHH  --  

VVNNSSTTEEEELL  

Địa chỉ: Số 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 

ĐT: (84-28) 829 4623   Fax: (84-28) 829 0403   Website : metalhcm.com.vn/vi  

 

 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP. HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL 

NĂM 2020 
 

Căn cứ: 

 Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 

68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

 Điều lệ Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh – VNSTEEL. 
 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí 

Minh - VNSTEEL được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây: 

Điều 1. Mục đích 

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của 

Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL diễn ra đúng quy định và 

thành công tốt đẹp. 

- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ 

đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật. 

Điều 2. Đối tượng và phạm vi 

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng 

cổ đông thường niên Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh – VNSTEEL đều 

phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện 

hành của pháp luật. 

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh - 

VNSTEEL. 

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt 

- Công ty : Công ty cổ phần Kim Khí Thành Phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL 

- HĐQT : Hội đồng quản trị 

- BTC :  Ban tổ chức  

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông 

- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền 

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông 

DỰ THẢO 
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- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít 

nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ 

thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ 

chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần 

thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện theo uỷ quyền dự họp đại 

diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết 

trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự 

định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ 

thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và 

có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông lần thứ nhất. 

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 06/03/2020 đều có quyền tham dự 

ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường 

hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử 

tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.  

- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký 

với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định; 

- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của 

Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội; 

- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao 

chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép; 

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không 

phải là cổ đông/không được nhận ủy quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự 

Đại hội. 

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, 

hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý). 

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa: 

- Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng 

quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, 

chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội. 

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa: 

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự 

kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 
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b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình; 

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; 

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu. 

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. 

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: 

 Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. 

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội 

1.  Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước 

Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn 

Chủ tọa. 

2.  Nhiệm vụ của Ban Thư ký: 

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội; 

b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu; 

c. Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

d. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ Tọa. 

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu 

a. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 

thành viên, do HĐQT thành lập và do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội. 

b. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu: 

  Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp. 

 Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình 

cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền 

có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành. 

Điều 10.  Ban kiểm phiếu 

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên do 

Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm. 

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu 

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết. 

- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển 

biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.  

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký. 
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-  Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư 

khiếu nại về kết quả biểu quyết 

Điều 11.  Thảo luận tại Đại hội 

1.  Nguyên tắc: 

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề 

trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông; 

-  Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại 

hội; 

-  Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và 

chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa; 

- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất 

trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn 

gọn, tránh trùng lặp. 

2.  Giải đáp ý kiến của các đại biểu: 

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định 

sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu; 

-  Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại 

Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản. 

Điều 12.  Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội: 

1. Nguyên tắc:  

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội 

đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai. 

- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi 

trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông). 

Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu 

quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở 

hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó. 

2. Thể lệ biểu quyết: 

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại 

diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu 

quyết. 

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 06/03/2020) tổng số cổ phần của Công ty là: 

21.000.000 cổ phần tương đương với 21.000.000 quyền biểu quyết. 

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu 

quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng 
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một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3, Điều 21 Điều lệ Công 

ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.  

- Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối 

với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong 

báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có 

số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành 

(theo Khoản 3, Điều 162, Luật doanh nghiệp 2014). 

3. Quy định về tính hợp lệ của phiếu biểu quyết 

 Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo 

sửa, rách, nát, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ 

ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự. 

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) 

trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng 

theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. 

 Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 

 Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biếu quyết; 

 Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, phiếu không có dấu 

đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu 

biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ. 

Điều 13. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết  

1. Nguyên tắc chung 

 Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương 

trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ thẻ, bỏ phiếu trực tiếp, bỏ phiếu 

điện tử hoặc hình thức điện tử khác. 

 Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến 

một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc 

điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết. 

2. Các hình thức bỏ phiếu biểu quyết 

a. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, 

mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường 

hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán 

thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề 

đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết 

Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu 

quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên 

Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu 

quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không 

hợp lệ. 

b. Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu 
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quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, 

“Không tán thành”, “Không ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh 

dấu “X” hoặc “” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả nội dung cần biểu quyết của 

Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biếu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại 

hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ 

tên của đại biểu. 

Điều 14. Cách thức kiểm phiếu  

Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách thu phiếu bầu cử/thẻ/phiếu biểu quyết tán 

thành nghị quyết, sau đó thu thẻ/phiếu biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập 

hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không ý kiến. 

Điều 15. Thông báo kết quả kiểm phiếu  

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra và tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn 

đề. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. 

Điều 16.  Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông 

Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc 

Đại hội. 

Điều 17.  Thi hành Quy chế 

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm 

chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách 

mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức 

xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. 

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông 

qua. 

 T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019 
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2020 

 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT  

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 

I. Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch: 

1. Đặc điểm tình hình: 

1.1. Thị trường thép thế giới: 

Sau một thời gian tương đối ổn định, bước sang năm 2019 thì giá thép biến động khó 
lường, cụ thể:  

Trong quý 1/2019 giá thép tăng nhẹ, giá thép tấm mỏng 3-12 mm cuối quý giao động 
quanh mức 540-550 USD/tấn CFR Việt Nam. 

Đến cuối quý 2/2019 giá thép liên tục giảm cho đến hết tháng 10/2019, giá thép cuộn 
cắt tấm 3-12 mm ở mức 410-415 USD/tấn CFR Việt Nam. 

Đến đầu tháng 11/2019 giá thép bắt đầu hồi phục và đến tháng 12/2019 tăng tương đối 
bền vững, hiện tại giá thép tấm mỏng 3-12 mm giao động quanh mức 470-475 USD/tấn 
CFR Việt Nam. 

Nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến thị trường thép trong năm nay là xuất phát từ 
những căng thẳng leo thang cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc. Ngoài ra, nguồn 
cung dư thừa (đặc biệt nguồn cung từ Ấn Độ) đã góp phần kéo giá thép thế giới giảm sâu 
trong thời gian dài. 

1.2.  Thị trường thép trong nước: 

- Trong năm 2019, lượng nhập khẩu sắt thép các loại đạt 14,56 triệu tấn, trị giá 9,51 tỷ 
USD, tăng 7,6% về lượng nhưng giảm 4% về trị giá so với  năm 2018. 

 - Năm 2019, Trung Quốc, thị trường cung cấp sắt thép các loại lớn nhất vào Việt 
Nam, giảm 18% về lượng, giảm 26,6% về kim ngạch và giảm 10,5% về giá so với năm 
2018, đạt 5,14 triệu tấn, tương đương 3,3 tỷ USD. Đứng thứ 2 là Ấn Độ với 2,21 triệu tấn, 
tăng mạnh gấp 3,6 lần năm 2018; đứng thứ ba là Nhật Bản với 2,08 triệu tấn giảm 6,7%… 

- Trong năm 2019, ngành thép trong nước gặp nhiều khó khăn do cạnh tranh ngày 
càng khốc liệt từ việc gia tăng nguồn cung trong nước, một số dự án thép lớn tiếp tục đi vào 
hoạt động càng làm trầm trọng thêm tình trạng cung vượt cầu, kéo theo việc cạnh tranh về 
giá nhằm gia tăng thị phần để chiếm lĩnh thị trường của các nhà máy sản xuất trong nước. 

- Trong khi đó, nhu cầu thị trường lại rất ảm đạm. Lĩnh vực bất động sản trầm lắng, 
hàng loạt các dự án chưa hoặc chậm triển khai, có những dự án trọng điểm ngưng thi công 
do nhiều lý do đã tác động tới khả năng tăng trưởng nhu cầu thép xây dựng. 
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2. Kết quả hoạt động kinh doanh: 

Số 
TT 

Diễn giải 
Đơn vị 

tính 
Kế hoạch 
năm 2019 

Thực hiện 
 

% thực 
hiện so với 
KH 2019 

% thực 
hiện so với 
năm 2018 

A DOANH THU THUẦN Tỷ đồng        3.811             4.494  117,94% 117,45% 

 DT dịch vụ "           60                 66  110,67% 105,73% 

 DT hàng hóa "      3.751            4.428  118,05% 117,65% 

B TỔNG SẢN LƯỢNG  Tấn    336.000         447.029  133,04% 133,00% 

I Thép nhập khẩu Tấn    121.000         153.389  126,77% 129,23% 

 
Kim khí chính phẩm  "     74.000        116.172  156,99% 155,82% 

 
Vật tư thứ liệu ( SQC) 
& thép khác  

"     47.000          37.217  79,19% 84,33% 

II Thép xây dựng  Tấn    100.000           93.589  93,59% 102,66% 

III 
Phôi, phế liệu & gang 
thỏi 

Tấn      80.000         188.104  235,13% 182,92% 

 Phôi Tấn            9.798    68,37% 

 Phế liệu để luyện Tấn 80.000       178.306  222,88% 201,47% 

IV HÀNG HÓA KHÁC Tấn      35.000           11.947  34,13% 51,00% 

C  
LỢI NHUẬN TRƯỚC 
THUẾ 

Tỷ đồng  50             19,0  38,00% 15,40% 

 

3. Đánh giá chung về việc thực hiện nhiệm vụ năm  2019 

3.1. Công tác quản lý kinh doanh: 

- Năm 2019 là năm thực sự khó khăn đối với ngành thép. Tuy nhiên, Công ty đã tận 
dụng tốt những cơ hội biến động của thị trường, lựa chọn thời điểm mua hàng, tăng cường 
tiêu thụ, nhờ vậy sản lượng tiêu thụ vượt 33,04% kế hoạch năm và tăng 33,00% so với cùng 
kỳ năm 2018. 

- Công ty đã tăng cường giao dịch đẩy mạnh xuất khẩu hàng sang Campuchia, đạt 
49.836 tấn, doanh thu đạt 25.935.911 USD, tạo nguồn thu ngoại tệ, phục vụ thanh toán hàng 
nhập khẩu, cũng như đóng góp vào các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của Công 
ty.  

- Việc kinh doanh thép phế liệu, phôi thép, xi măng đã đóng góp vào sản lượng và 
hiệu quả của Công ty. 

- Khó khăn và tồn tại: 

 + Do giá thép liên tục giảm nên giá vốn tồn kho của Công ty còn cao hơn so với giá 
thép thị trường tại thời điểm hiện tại, mặc dù Công ty đã cố gắng giải phóng hàng tồn kho 
trong quý 4/2019. 

 + Việc cạnh tranh giữa các đơn vị thương mại trong nước về nguồn hàng nhập khẩu 
cũng như giá cả đầu vào, đầu ra ngày càng gay gắt, do đó biên độ lợi nhuận của các ngành 
hàng cũng giảm sút so với trước đây, đặc biệt là thép sai quy cách. 
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3.2. Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản: 

Hoạt động cho thuê tòa nhà, khai thác cho thuê kho bãi tương đối ổn định, đã đóng 
góp một phần vào hiệu quả của Công ty. Tổng lãi gộp năm 2019 từ mảng kinh doanh này là 
47,47 tỷ đồng. Tuy nhiên từ quý 4/2019 đơn giá thuê đất của Thành phố tăng từ 13-18 lần, 
dự kiến số tiền phải nộp thêm khoảng 7 tỷ đồng/năm làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả 
kinh doanh của Công ty. 

3.3. Công tác tài chính kế toán: 

-  Cân đối hợp lý nguồn vốn vay và vốn tự có, tăng cường quản trị dòng tiền, đáp ứng 
kịp thời nhu cầu vốn cho kinh doanh.  

- Chi phí lãi vay năm 2019: 29,06 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,65%/doanh thu. So với thực 
hiện cùng kỳ năm 2018, chi phí lãi vay giảm 2,59%.  

  Chi phí lãi vay giảm chủ yếu do Công ty chuyển đổi hình thức mở L/C cho hàng 
nhập khẩu từ L/C at sight sang UPAS L/C và khai thác hàng nội địa bằng phương thức trả 
chậm thay vì phương thức trả ngay, mặc dù lãi suất vay tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2018. 

-  Tình hình các khoản đầu tư tài chính: 

+ Góp vốn đầu tư vào Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất: 14 tỷ đồng. Tổng số tiền 
dự phòng trích lập đến 31/12/2019: 14 tỷ đồng, không đổi so với thời điểm 31/12/2018. 

+ Công ty hiện nắm giữ 1.150.000 cổ phiếu Thép Nhà Bè, giá tham chiếu bình quân 
30 ngày giao dịch liền kề gần nhất trước ngày 31/12/2019 là 8.100 đồng/cp. Hoàn nhập dự 
phòng tại thời điểm 31/12/2019: 1,61 tỷ đồng. Tổng số tiền dự phòng trích lập đến 
31/12/2019: 13,69 tỷ đồng. 

3.4. Công tác Lao động - Tiền lương: 

Tổng số lao động có mặt 31/12/2019: 208 người (trong đó lao động vụ việc: 24  
người, lao động nữ: 59 người). 

- Trong năm 2019, lao động Công ty giảm 22 người (Hưu trí 09 người), tăng thêm 16 
người. 

- Thu nhập bình quân của người lao động: 16,700 triệu đồng/người/tháng.  

II. Việc thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019: 

1. Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 theo Nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông, cụ thể: 

-  Chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 35%:                            73.500.000.000  đồng 

              -  Trích quỹ phúc lợi                                  2.163.727.204   đồng 

 -  Trích quỹ khen thưởng:                                           2.163.727.204   đồng   

2. Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát; tiền lương, tiền thưởng người quản lý theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.  

(Chi tiết được trình bày tại tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua thù lao của 
Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách và quỹ tiền lương của người quản lý.) 

2. Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty, Hội đồng quản trị công ty đã 
lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của 
Công ty trong năm 2019.  

III. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 (đính kèm) 
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Phần thứ hai 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

I. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp. Các 
cuộc họp của Hội đồng quản trị  được duy trì đều đặn, đúng quy định. 

Trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 kỳ họp để xem xét, đánh giá và phê 
duyệt các vấn đề chủ yếu sau đây: 

- Cuộc họp ngày 4/1/2019: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quí 4 và năm 2018; 
phương hướng nhiệm vụ công tác quí 1 và năm 2019; thông qua giao dịch với các công ty 

có liên quan; Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ… 

- Cuộc họp ngày 21/3/2019: Thông qua chương trình, nội dung ĐHĐCĐ thường niên 
năm 2018 của Cty; thông qua việc vay vốn tại các Ngân hàng BIDV, EXIMBANK, TMCP 
Phương Đông, INDOVINA. 

- Cuộc họp ngày 19/4/2019: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quí 1 năm 2019, 
phương hướng nhiệm vụ công tác quí 2 năm 2019; Phân công nhiệm vụ các thành viên hội 
đồng quản trị; Phê duyệt quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi; Phê 
duyệt quy hoạch nhân sự HĐQT quản lý; Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2018 và 
kế hoạch quỹ tiền lương năm 2019… 

- Cuộc họp ngày 9/7/2019: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quí 2 và 6 tháng đầu 
năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác quí 3 và 6 tháng cuối năm 2019 

- Cuộc họp ngày 24/09/2019: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quí 3 và 9 tháng 

đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác quí 4 năm 2019; Miễn nhiệm, bổ nhiệm 
Tổng Giám đốc Công ty. 

- Các cuộc họp khác phê duyệt việc vay vốn các ngân hàng Vietinbank, 
Vietcombank…  

Ngoài các cuộc họp định kỳ, để tiết kiệm thời gian và chi phí, một số vấn đề đã được 
HĐQT quyết định thông qua việc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản hoặc thư điện tử.  

Tại các cuộc họp, các thành viên HĐQT đã tích cực thảo luận, tham gia ý kiến, thông 
qua các chủ trương, nhiệm vụ giao cho Ban điều hành thực hiện.   

II. Kết quả giám sát Ban điều hành: 

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Ban điều hành qua các nghị quyết, 
quyết định và các cuộc họp định kỳ. Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban và 
một số cuộc họp quan trọng của Công ty.  

Ban điều hành đã triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành. 

HĐQT đánh giá cao những nỗ lực của Ban điều hành trong quá trình thực hiện kế 
hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019, năm thực sự khó khăn đối với ngành 
thép. Thể hiện qua việc thực hiện các giải pháp điều hành linh hoạt và kịp thời. Các chỉ tiêu 
doanh thu, sản lượng đều hoàn thành vượt mức kế hoạch và tăng trưởng tốt so với năm 
trước. Tuy nhiên do biến động bất lợi và khó lường của thị trường từ cuối quý 2 đến quý 4 
năm 2019, lợi nhuận sau thuế của Công sụt giảm mạnh, không đạt kế hoạch.  
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Phần thứ ba 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 

I. Dự báo tình hình: 

- Dự báo năm 2020 sẽ tiếp tục là năm khó khăn đối với ngành thép. Việc dư thừa 
nguồn cung, suy thoái kinh tế toàn cầu, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc, đặc biệt 
là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra sẽ tiếp tục tạo sức ép tiêu cực lên giá 
thép trong và ngoài nước. 

- Nhu cầu thị trường trong nước chưa có dấu hiệu tích cực. Xuất khẩu thép của Việt 
Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi chịu sự tác động của thuế chống bán phá giá từ các 
nước khác như: Mỹ, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ,… Thêm vào đó, việc cạnh tranh từ các 
nhà máy sản xuất và các đơn vị thương mại trong nước ngày càng gay gắt càng làm cho tình 
hình kinh doanh của Công ty ngày càng khó khăn. 

- Kể từ quý 4/2019 đơn giá thuê đất của Nhà nước tăng từ 13 đến 18 lần sẽ gây ảnh 
hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các tòa nhà trong thời gian tới. 

II. Kế hoạch hoạt động năm 2020: 

1. Các chỉ tiêu chính 

 -  Doanh thu:                         3.284  tỷ đồng  

 -  Sản lượng tiêu thụ:                      348.500  tấn  

          + Thép nhập khẩu:  131.500  tấn 

          + Thép sản xuất trong nước:  103.000  tấn 

          + Phôi, Phế liệu:   90.000  tấn 

          + Hàng hóa khác:   24.000  tấn                                    

 -  Lợi nhuận sau thuế:                             20,9  tỷ đồng  

 -  Cổ tức:                                                     7% Vốn điều lệ 

(Do đại dịch COVID-19 ảnh hưởng rất nghiêm trọng và khó lường đối với kinh tế 
toàn cầu, trong đó Việt Nam là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nhất nên Công ty 
có thể sẽ phải điều chỉnh giảm các chỉ tiêu kế hoạch tùy theo điều kiện thực tế.)  

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động theo đúng quyền hạn và trách nhiệm 
được pháp luật và điều lệ Công ty quy định. 

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo nghị 
quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 

2. Tăng cường công tác phối hợp giữa HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát 
trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT. 

3. Bám sát tình hình kinh tế trong nước, thế giới và hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty. Trên cơ sở đó phân tích, đánh giá để kịp thời có quyết sách chỉ đạo, 
định hướng cho Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất. 

4. Tiếp tục phát huy thế mạnh và vị thế sẵn có trên thị trường của các ngành hàng 
truyền thống; nâng cao giá trị gia tăng của các hàng hóa Công ty cung cấp ra thị 
trường; tìm kiếm, mở rộng kinh doanh thêm các ngành hàng mới  
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5. Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Tập trung vào việc chỉ đạo nâng cao 
hiệu quả hoạt động kinh doanh. 

6. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra giám sát phòng ngừa rủi ro trong kinh 
doanh, đảm bảo an toàn vốn. Chú trọng quản trị tài chính, tiết giảm chi phí nhằm 
nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty. 

7. Chú trọng việc nâng cao chất lượng lao động, công tác đào tạo và phát triển nguồn 
nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài của Công ty. 

8. Chỉ đạo việc bổ sung sửa đổi các quy chế quy định quản trị Công ty phù hợp với 
các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty. Chuẩn bị 
đầy đủ các công việc cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy 
định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ. 

9. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật 
hiện hành. 

10. Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường 
làm việc để nâng cao sức sáng tạo, cống hiến, gắn bó của người lao động với Công 
ty. 

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của hội 
đồng quản trị xin trình trước đại hội. 

       TM. HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ 
CHỦ TỊCH 

                     

 

 
         

    Dương Trung Toản 
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       CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – VNSTEEL                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      
        Số  :         / BC-BKS        Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 02 năm 2020 
 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
NĂM 2019  

 

 - Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - VNSTEEL 

         - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban kiểm soát. 

Ban Kiểm soát trình trước Đại hội cổ đông báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát 
các hoạt động của Công ty trong năm 2019 như sau: 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019 và việc thực hiện các 
nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết, quyết định của HĐQT. 

- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 và lập báo cáo trình ĐHĐCĐ. 
Thẩm định các báo cáo tài chính quý năm 2019 của Công ty, qua đó đề xuất những kiến 
nghị đến HĐQT, Ban điều hành về công tác quản trị tại Công ty. 

- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét báo cáo tài 
chính 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty. Trao đổi với kiểm toán về những vấn đề có liên 
quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. 

- Giám sát công tác quản lý công nợ và tình hình thực hiện các quy chế, quy định 
của Công ty. 

- Tham gia góp ý xây dựng các quy chế quản trị của Công ty. 

- Năm 2019, Ban kiểm soát đã tổ chức bốn cuộc họp với nội dung chính là: đánh giá 
hoạt động năm 2018, thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty, thẩm định và 
phân tích báo cáo tài chính các quý năm 2019 của Công ty.  

Trong quá trình làm việc, các thành viên Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông 
tin qua thư điện tử, điện thoại để hoạt động của Ban kiểm soát được kịp thời, hiệu quả.  

Các khoản tiền lương, thù lao của Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát được 
thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Chi tiết tiền lương, thù 
lao năm 2019 được báo cáo tại tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua quỹ tiền 
lương, thù lao của người quản lý Công ty.  

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT: 

- Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến đánh giá  của Chi nhánh Công ty TNHH Hãng 
kiểm toán AASC về báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. Báo cáo tài chính phản ánh 
trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 
31/12/2019, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ năm 2019, phù 
hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập 
và trình bày Báo cáo tài chính. 

Ban kiểm soát nhất trí với các ý kiến đánh giá tại báo cáo của Hội đồng quản trị 
Công ty về tình hình, kết quả hoạt động năm 2019 của Công ty.  
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1. Kết quả kinh doanh năm 2019: 
 

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2018 
Tỉ lệ tăng, 

giảm 

 Doanh thu thuần về bán hàng 
và cung cấp DV 4.493.957.116.626 3.826.793.022.607 17,43% 

 Giá vốn hàng bán 4.415.300.316.221 3.561.222.653.422 23,98% 

 Lợi nhuận gộp về bán hàng và 
cung cấp DV       78.656.800.405      265.570.369.185  -70,38% 

Doanh thu hoạt động tài chính 18.781.715.564 19.395.559.762 -3,16% 

Chi phí tài chính 27.994.312.856 35.219.471.966 -20,51% 

Trong đó: chi phí lãi vay 29.064.007.723 29.836.032.103 -2,59% 

 Chi phí bán hàng 41.362.003.665 66.450.201.556 -37,75% 

 Chi phí quản lý doanh nghiệp 13.693.899.893 58.697.767.262 -76,67% 

 Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh        14.388.299.555      124.598.488.163  -88,45% 

Lợi nhuận khác  4.633.052.901 -1.202.845.609 -485,17% 

 Lợi nhuận trước thuế          19.021.352.456         123.395.642.554  -84,59% 

 Lợi nhuận sau thuế 11.401.051.069 98.183.948.825 -88,39% 

 

Trong năm 2019, sản lượng hàng hóa bán ra tăng 33% so với năm 2018, dẫn đến 
doanh thu và giá vốn của hàng hóa đã bán cũng tăng theo. Tổng doanh thu thuần đạt 
4.494 tỷ đồng, tăng 17,43% so với năm 2018. Tuy nhiên, do biến động giảm mạnh giá 
thép trên thị trường thế giới dẫn đến giá bán giảm xuống dưới giá vốn trong một khoảng 
thời gian. Vì vậy, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2019 giảm gần 187 
tỷ đồng tương ứng 70,38% so với năm trước. 

Trong tình hình đó, Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm tiết giảm các khoản 
chi phí. Chi phí hoạt động tài chính giảm 20,51% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí bán 
hàng giảm 37,75% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do giảm chi phí tiền lương và chi 
phí dịch vụ mua ngoài. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 76,67% so với cùng kỳ năm 
trước, chủ yếu do giảm chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền và giảm dự 
phòng công nợ khó đòi. 

Kết quả kinh doanh năm 2019, Công ty đạt 11,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế giảm 
88,39% so với năm trước.   

2. Tình hình tài chính:  

- Cơ cấu tài sản của Công ty không có sự biến động lớn, so với thời điểm 
31/12/2018, tổng tài sản của Công ty tăng tương ứng 7,46% chủ yếu do số dư các khoản 
phải thu ngắn hạn tăng 23,67% và hàng tồn kho tăng 5,06%.  

- Các chỉ số về hoạt động của Công ty như: vòng quay vốn lưu động, vòng quay 
khoản phải thu, vòng quay hàng tồn kho, hiệu suất sử dụng vốn và tài sản đều tăng so với  
năm trước. 

+ Tốc độ thu hồi các khoản nợ phải thu năm 2019 tăng nhanh so với năm trước, số 
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vòng quay các khoản phải thu năm 2019 là 15,52 vòng (năm 2018 là 12,22 vòng). 

+ Tốc độ luân chuyển hàng tồn kho tăng so với năm trước, số vòng quay hàng tồn 
kho năm 2019  là 9,61 vòng ( năm 2018 là 7,17  vòng).  

Nhìn chung cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Công ty tương đối hợp lý. Tỉ lệ nợ phải 
trả trên nguồn vốn chủ sở hữu thời điểm 31/12/2019 là 170,01%, tăng so với thời điểm 
31/12/2018 (111,48%). Tuy nhiên hệ số thanh toán hiện hành vẫn được bảo đảm. 

Tuy nhiên, các chỉ số về tỷ suất lợi nhuận của năm 2019 đều giảm so với năm trước. 
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (BQ) là 1,24%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên 
vốn chủ sở hữu đạt 2,95%. 

3. Tình hình đầu tư và quản lý, khai thác tài sản của Công ty: 

a. Các khoản đầu tư tài chính: 

Tình hình các khoản đầu tư tài chính của Công ty như sau: 

- Khoản đầu tư chứng khoán Công ty CP thép Nhà Bè: giá trị đầu tư là 23 tỷ đồng, 
trích lập dự phòng đầu tư đến 31/12/2019 là 13,69 tỷ đồng, hoàn nhập dự phòng 2,88 tỷ 
đồng so với năm 2018.  

Khoản góp vốn đầu tư Công ty CP thép Tấm lá Thống Nhất là 14 tỷ đồng, trích lập 
dự phòng đầu tư đến 31/12/2019 là 14 tỷ đồng, không thay đổi so với năm 2018. 

b. Quản lý và khai thác tài sản 

Hai toà nhà của Công ty được quản lý và khai thác có hiệu quả. Tỉ lệ khai thác cao 
ốc 189 Nguyễn Thị Minh Khai và cao ốc 193 Đinh Tiên Hoàng năm 2019 là 100% với 
doanh thu  52,2 tỷ đồng (bao gồm doanh thu dịch vụ và điện, nước). Các kho bãi của 
Công ty cũng được khai thác tốt với doanh thu cho thuê đạt 13,3 tỷ đồng.  

4. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành: 

Các thành viên hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng 
nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

HĐQT đã hoạt động tích cực, bám sát tình hình của Công ty. Hàng quý, HĐQT tổ 
chức đánh giá kết quả hoạt động của Công ty theo nghị quyết đã đề ra, xác định nhiệm vụ 
trọng tâm cho giai đoạn tiếp theo và thảo luận cùng Ban Giám đốc các giải pháp để thực 
hiện kế hoạch. Kịp thời chỉ đạo, xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT thông qua 
việc lấy ý kiến của các thành viên qua thư điện tử hoặc văn bản. Các nghị quyết, quyết 
định của HĐQT phù hợp chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ 
Công ty. 

Năm 2019, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc bám sát triển khai các 
nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, điều hành kinh doanh linh hoạt. Tuy lợi nhuận của 
Công ty không đạt kế hoạch do ảnh hưởng của thị trường nhưng cần ghi nhận cố gắng của 
Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu doanh số, sản 
lượng tiêu thụ.  

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Luật 
chứng khoán và Thông tư 155/2015/TT-BTC  ngày 06/10/2015 Bộ Tài chính. 

5. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành  

Trong năm qua Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và 
cán bộ quản lý cung cấp thông tin, tạo điều kiện trong việc thực thi nhiệm vụ của Ban 
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kiểm soát.  

Trưởng ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao 
ban hàng tháng và một số cuộc họp khác của Công ty... 

Ban Kiểm soát đã đóng góp ý kiến về một số vấn đề trong việc quản lý, điều hành 
hoạt động kinh doanh của Công ty. Các kiến nghị của Ban Kiểm soát đã được HĐQT và 
Ban điều hành ghi nhận và xem xét.  

6.  Kiến nghị của Ban kiểm soát 

Tiếp tục tăng cường việc kiểm soát chi phí và kiểm soát công nợ để nâng cao hiệu 
quả kinh doanh của Công ty. 

Căn cứ vào tình hình thị trường và các chính sách thuế của Nhà nước nhằm xác định  
lại cơ cấu các mặt hàng kinh doanh của Công ty. Đồng thời mở rộng kinh doanh các mặt 
hàng mới bù đắp cho các mặt hàng đang bị thu hẹp do ảnh hưởng khách quan. 

Thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho người lao động 
nhằm chủ động chuẩn bị nguồn lực kế thừa cho sự phát triển lâu dài của Công ty. Chú 
trọng hơn nữa việc tuyển dụng nhân sự có chất lượng cao để bổ sung vào đội ngũ quản lý. 

Chuẩn bị các điều kiện cho việc thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định 
của Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT 

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện các nội 
dung khác theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT. 

- Kiểm soát một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý tài chính và tình hình 
thực hiện các Quy chế quản lý kinh doanh, tài chính, công nợ của Công ty. 

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019, các báo cáo tài chính hàng quý năm 2020 
của Công ty. Hàng quý lập báo cáo đánh giá hoạt động trong kỳ và đề xuất kiến nghị với 
HĐQT, Ban điều hành về công tác quản trị tại Công ty .  

- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét báo cáo tài 
chính 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty.  

- Phối hợp với các phòng chức năng kiểm tra một số nội dung cụ thể trong hoạt 
động của các đơn vị trực thuộc. 

-  Tham gia góp ý việc xây dựng, sửa đổi Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý 
của Công ty. 

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát. Báo cáo này đã được 
tất cả các thành viên nhất trí thông qua. 

 TM. BAN KIỂM SOÁT 
Nơi nhận : Trưởng Ban 
- Như trên. 
- Lưu BKS.          
 
 
 
 
 

        Hoàng Lê Ánh 
 



CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ   

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL 

  

                Số :          /TTr-KK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

 

                 .                                    TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 03 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH  

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020  

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Kim Khí TP.HCM – VNSTEEL đã được Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2018 thông qua ngày 28/03/2018; 
 

 Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 

2020 như sau:  

1. Doanh thu:               3.284      tỷ đồng  

2. Sản lượng tiêu thụ:                 348.500      tấn  

3. Lợi nhuận sau thuế:                        20,9      tỷ đồng  

Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng rất nghiêm trọng và khó lường đối với 

kinh tế toàn cầu, dự kiến nền kinh tế Việt Nam cũng sẽ hứng chịu những thiệt hại nặng nề. 

Trong trường hợp thị trường có diễn biến xấu hơn, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem 

xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh giảm các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên 

theo điều kiện thực tế. Giới hạn điều chỉnh như sau: 

- Chỉ tiêu Doanh thu và sản lượng giảm không quá 20% 

- Chỉ tiêu lợi nhuận giảm không quá 22%.   

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua . 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                  CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:                                   

-  Cổ đông HMC; 

-  HĐQT, BKS, BGĐ;  

-  Lưu VT, Tký Cy. 

    (Tài liệu ĐHCĐ 2020).                                                                                  

         Dương Trung Toản  



 

 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL 

 

                    Số :          /TTr-KK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

 

                 .                                    Tp.Hồ Chí Minh, ngày     tháng 03  năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

V/v phân phối lợi nhuận năm 2019 

 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Kim Khí TPHCM – VNSTEEL đã được Đại hội đồng 

cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 28/03/2018; 

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Kim Khí TPHCM - VNSTEEL 

đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; 

 Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các 

nội dung sau: 

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019 

 Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019:                          11.401.051.069   đồng  

 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang       30.358.905.782   đồng 

         Tổng lợi nhuận dùng để phân phối năm 2019:               11.401.051.069   đồng  

 Trong đó: -  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%VDL:        10.500.000.000    đồng 

-  Trích quỹ phúc lợi                          450.525.535    đồng 

-  Trích quỹ khen thưởng:                                   450.525.534    đồng   

          Lợi nhuận để lại chưa phân phối:               30.358.905.782   đồng 

2.  Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 

          Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020:              16.735.200.000     đồng       

          Dự kiến lợi nhuận dùng để phân phối năm 2020:          16.735.200.000     đồng  

   Trong đó: -  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 7%:   14.700.000.000     đồng 

                   -  Trích quỹ khen thưởng:                         1.017.600.000     đồng   

                   -  Trích quỹ phúc lợi:                                        1.017.600.000     đồng  

 Tuy nhiên, trong trường hợp thị trường có diễn biến xấu hơn do ảnh hưởng đại dịch 

COVID-19, Công ty phải điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận thì việc phân phối lợi 

nhuận cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng. 

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

 Xin trân trọng cảm ơn! 

                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

                         CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:                                   

- Cổ đông HMC; 

-  HĐQT, BKS, BGĐ;  

-  Lưu VT, Tký Cty. 

    (Tài liệu ĐHCĐ 2020).                                                        

                                                                                                    Dương Trung Toản 



CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

   Số :        /TTr-KK                               TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 03 năm 2020 

TỜ TRÌNH  

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim Khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Kim Khí TPHCM – VNSTEEL đã được Đại hội đồng 

cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 28/03/2018; 

  Để tạo điều kiện cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 đạt hiệu quả cao 

nhất, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội 

đồng quản trị phê chuẩn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Ban kiểm soát sẽ 

đề xuất và kiến nghị Hội đồng quản trị chọn một trong số các công ty sau làm đơn vị 

kiểm toán báo cáo tài chính của công ty: 

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC 

2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 

3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam) 

4.  Công ty TNHH Deloitte Việt Nam  

5.  Công ty TNHH KPMG Việt Nam 

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua . 

 Xin trân trọng cảm ơn!  

                                                                                   TM. BAN KIỂM SOÁT 

              TRƯỞNG BAN 

Nơi nhận:                                   

-  Cổ đông HMC; 

-  HĐQT, BKS, BGĐ;  

-  Lưu VT, Tký Cy. 

    (Tài liệu ĐHCĐ 2020).                                                                           Hoàng Lê Ánh  

 

                                   
      

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ       

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-VNSTEEL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

              Số:         /TTr-KK     TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 03 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 
 V/v: Thông qua tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên trách 

và thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách 

năm 2019 và kế hoạch năm 2020 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim Khí TP Hồ Chí Minh - Vnsteel 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Kim Khí TPHCM – VNSTEEL đã được Đại hội đồng 

cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 28/03/2018; 

- Căn cứ các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;  

Trên cơ sở vận dụng thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH; Hội đồng quản trị kính trình Đại 

hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS chuyên 

trách và thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2019 và kế hoạch năm 

2020  như sau: 

I. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS năm 2019 

1. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 

- Mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT:  36,5  triệu đồng/tháng. 

- Mức tiền lương của Trưởng BKS:  25,0  triệu đồng/tháng. 

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch:           738      triệu đồng. 

2. Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 

- Mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 23,185 triệu đồng/tháng. 

- Mức tiền lương của Trưởng BKS:  15,880  triệu đồng/tháng. 

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện:           468,780   triệu đồng. 

Công ty đã thực hiện việc chi tiền lương theo đúng Quy chế quản lý tiền lương của Công 

ty. 

II. Kế hoạch quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS năm 2020 

- Mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT:  36,5 triệu đồng/tháng. 

- Mức tiền lương của Trưởng BKS:  25,0  triệu đồng/tháng. 

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch:           738       triệu đồng. 

- Mức tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở mức tiền lương kế hoạch gắn với 

mức độ thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của Công ty. 

- Căn cứ kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, Công ty thực hiện việc chi 

tiền lương hiệu quả theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty. 

 



 

 

III. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: 

1. Quyết toán quỹ thù lao thực hiện năm 2019: 

- Mức thù lao của TV.HĐQT (02 người):  4  triệu đồng/người/tháng. 

- Mức thù lao của TV.BKS (02 người):  3  triệu đồng/người/tháng. 

- Tổng quỹ thù lao thực hiện:            168 triệu đồng. 

2. Kế hoạch quỹ thù lao năm 2020: 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt mức thù lao kế hoạch năm 2020 của 

Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách bằng mức thù lao năm 2019. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

                      TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Nơi nhận:                                CHỦ TỊCH 

- Cổ đông HMC; 

- HĐQT, BKS, BGĐ;  

- Lưu VT, HCNS, Tký Cty. 

- (Tài liệu ĐHCĐ 2020) 

 

                                                                                                                Dương Trung Toản 
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CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ  

THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL 

 

                            Số : / 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP.HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - 

Vnsteel; 

- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 27/3/2020. 

 

QUYẾT NGHỊ 
 

Ngày 27/3/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí Minh – 

Vnsteel được tổ chức với sự tham gia của …… cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại 

diện sở hữu cho ………………… cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ……..% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết của Công ty.  

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết 

nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau: 

Điều 1.  Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá hoạt động năm 2019; 

phương hướng hoạt động năm 2020 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ………… cổ phần, chiếm …………% số cổ phần có quyền biểu 

quyết dự họp. 

Điều 2.  Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ………… cổ phần, chiếm …………% số cổ phần có quyền biểu 

quyết dự họp. 

Điều 3.  Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ………… cổ phần, chiếm …………% số cổ phần có quyền biểu 

quyết dự họp. 

Điều 4.  Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020  

1. Doanh thu:               3.284      tỷ đồng  

2. Sản lượng tiêu thụ:                 348.500      tấn  

3. Lợi nhuận sau thuế:                             20,9    tỷ đồng  

DỰ THẢO 
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Trong trường hợp thị trường có diễn biến xấu hơn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh giảm các chỉ tiêu 

kế hoạch nêu trên theo điều kiện thực tế. Giới hạn điều chỉnh như sau: 

- Chỉ tiêu Doanh thu và sản lượng giảm không quá 20% 

- Chỉ tiêu lợi nhuận giảm không quá 22%.    
 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ………… cổ phần, chiếm …………% số cổ phần có quyền biểu 

quyết dự họp. 

Điều 5.  Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối 

lợi nhuận năm 2020 

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019 

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019:                          11.401.051.069   đồng  

 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang       30.358.905.782   đồng 

         Tổng lợi nhuận dùng để phân phối năm 2019:               11.401.051.069   đồng  

 Trong đó: -  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 5%VDL:        10.500.000.000    đồng 

-  Trích quỹ phúc lợi                          450.525.535    đồng 

-  Trích quỹ khen thưởng:                                   450.525.534    đồng   

          Lợi nhuận để lại chưa phân phối:               30.358.905.782   đồng 

2.  Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 

        Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020:              16.735.200.000     đồng       

          Dự kiến lợi nhuận dùng để phân phối năm 2020:          16.735.200.000     đồng  

   Trong đó: -  Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 7%:   14.700.000.000     đồng 

                   -  Trích quỹ khen thưởng:                         1.017.600.000     đồng   

                   -  Trích quỹ phúc lợi:                                        1.017.600.000     đồng  

 Trong trường hợp thị trường có diễn biến xấu hơn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, 

Công ty phải điều chỉnh giảm chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận thì việc phân phối lợi nhuận cũng 

sẽ được điều chỉnh tương ứng. 

Điều 6.  Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ………… cổ phần, chiếm …………% số cổ phần 

có quyền biểu quyết dự họp.Thông qua quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao thực hiện 

năm 2019 và kế hoạch 2020 của người quản lý công ty 

1. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS năm 2019 

1.1. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 

- Mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT:  36,5  triệu đồng/tháng. 

- Mức tiền lương của Trưởng BKS:  25,0  triệu đồng/tháng. 

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch:           738      triệu đồng. 

1.2. Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 

- Mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 23,185 triệu đồng/tháng. 

- Mức tiền lương của Trưởng BKS:  15,880  triệu đồng/tháng. 



3 

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện:           468,780   triệu đồng. 

Công ty đã thực hiện việc chi tiền lương theo đúng Quy chế quản lý tiền lương của 

Công ty. 

1.3. Kế hoạch quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS năm 2020 

- Mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT:  36,5 triệu đồng/tháng. 

- Mức tiền lương của Trưởng BKS:  25,0  triệu đồng/tháng. 

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch:           738       triệu đồng. 

- Mức tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở mức tiền lương kế hoạch gắn với 

mức độ thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của Công ty. 

- Căn cứ kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, Công ty thực hiện việc chi 

tiền lương hiệu quả theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty. 

2. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: 

2.1. Quyết toán quỹ thù lao thực hiện năm 2019: 

- Mức thù lao của TV.HĐQT (02 người):  4  triệu đồng/người/tháng. 

- Mức thù lao của TV.BKS (02 người):  3  triệu đồng/người/tháng. 

- Tổng quỹ thù lao thực hiện:            168 triệu đồng. 

2.2. Kế hoạch quỹ thù lao năm 2020: 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt mức thù lao kế hoạch năm 2020 

của Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách bằng mức thù lao năm 2019. 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ………… cổ phần, chiếm …………% số cổ phần có quyền 

biểu quyết dự họp. 

Điều 7.  Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020 

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê chuẩn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. 

Ban kiểm soát đề xuất và kiến nghị Hội đồng quản trị chọn một trong số các công ty sau 

làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty: 

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC 

2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 

3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam) 

4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam  

5. Công ty TNHH KPMG Việt Nam 

 
 

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: ………… cổ phần, chiếm …………% số cổ phần có quyền biểu 

quyết dự họp. 
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Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Kim Khí TP.Hồ Chí 

Minh - Vnsteel được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng 

Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.  

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

         TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

          CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:   

- Cổ đông HMC; 

- HĐQT, BKS, BTGĐ, Thư ký Công ty;  

- Lưu VT; HĐQT. 

 (Tài liệu ĐHĐCĐ 2020).       

            Dương Trung Toản  
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