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1. D6n Khac .:
2. Chao co, tuyen b6 ly do, gioi thieu Dai biSu va C6 dong.
3. Bao cao kiem tra tu each C6 dong.
4. Gioi thieu va thong qua danh sach Dean chu tich, T6 thtr ky, Ban kiSm phieu,
5. Thong qua Qui che lam viec cua Dai hoi.
6. Thong qua cac bao cao:

- Bao cao k~t qua heat dong SXKD nam 2015 va K~ hoach, nhiem vu SXKD nam 2016.
-Bao cao Tai chinh da kiSm toan nam 2015.
- Bao cao K~t qua hoat dong d~u tir nam 2015 va K~ hoach d~u tir nam 2016.
- Bao cao cua Hoi d6ng Quan Tri.
- Bao cao cua Ban kiem soat.
- Bao cao thu lao HDQT, BKS nam 2015 va Du tru kinh phi hoat dong, thu lao cua
HDQT, BKS nam 2016.
- To trinh phan phoi loi nhuan, c6 tire nam 2015.
- To trinh K~ hoach phan phoi loi nhuan, c6 tire nam 2016.
- To trinh v~ viec lua chon don vi KiSm toan bao cao tai chinh nam 2016.
- To trinh phuong an tang v6n di~u l~ nam 2016.
- To trinh sua d6i Di~u l~ t6 chirc va hoat dong Cong ty nam 2016.
- Cac noi dung khac theo quy dinh (neu c6).

7. Thao luan cua cac C6 dong ...
8. Phat biSu cua Lanh dao T6ng Cong ty Thep Vi~t Nam -CTCP.
9. Hoi dong quan tri trinh cac noi dung xin y kien Dai hoi bieu quyet:

- Thong qua bao cao Tai chinh da kiSm toan nam 2015.
- K~ hoach SXKD, D~u tir phat triSn nam 2016.
- Thu lao HDQT, BKS nam 2015 va Du tru kinh phi hoat dong cua HDQT, BKS narn

'. 2016.
-Thay d6i Di~u l~ t6 chirc va hoat dong Cong ty nam 2016.
-Lira chon don vi kiSm toan tai chinh nam 2016.
-Phuong an tang von di~u l~ nam 2016

10. Giai lao.
11. Thong qua Bien ban va Nghi quyet Dai hoi,
12. B~ mac.
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THONG BAo
v/v:T6 chirc Dai hQi dAng c&dong thuong nien nam 2016

Ho! dong Quan tri Cong ty ce phan Thep Dil Nang tran trong thong bao va kinh moi
Quy vi co dong v~ du Dai hoi d6ng co dong (huang nien 20] 6 nhu sau:
1. Thai gian: 08h30 ngay 28/04/2016.

'J Dia diem: Van phong Cong ty c6 phan Thep Da N5ng tai dirong T~IQuang ELm. Khu cong
nghiep Lien Chi~u, quan Lien Chieu. thanh ph6 Da Nang

3. Ngay chot danh sach c() dong: 28/03/2016.
4. Noi dung: Dai h<)i se thao luan va thong qua de van d~ sau:
- Bao cao k0{ qua hoat dong SXKD nam 2015 va K6 hoach. nhicm vu SXKD narn 201 ()
-Bao cao Tai chinh da kiem toan nam 2015.
- Bao cao K~t qua heat dong d§u nr narn 20 l5 va K~ hoach d~u tu nam 20 l6.
- Bao do cua Hoi dong Quan Tri.
- Bao do cua Ban Ki~m scat.
- Bao cao thu lao HDQT, BKS narn 2015 va Du tru kinh phi hoat dong. thu lao cua J IDQT.
BKS narn 2016.
- To trinh phan pho: loi nhuan, c6 tire nam 2015.
- To Trinh K~ hoach phan phoi loi nhuan. c6 urc nam 2016.
- T(J trinh vb viec lua ch911 don vi Ki~m roan bao cao tai chinh narn 20) 6
- To trinh phuong an tang von Oi~Ll l~ nam 2016
- To trinh sira d6i Dibu I¢ t6 chirc va heat dong Cong ty narn 2016.
Tra ciru cac n<)idung tren tai website C6ng ty: www.dnsteel. vn

5. Thai gian dang ky va X{lC nhan tham du Dai hoi:
C6 dong dang ky du h9P hoac uy quyen, vui long dang ky tai:
Phong K~ roan Tai chinh - Cong ty cs phan Thep flit N~l)g
Dia hi: Duong T? Quang BUu. KC Lien Chieu. Quan Lien Chieu. TP. Da NAng.
Dien thoai: 05113 842561. Fax: 05113 842174
Thai gian: TrU'()'c ISh ngay 26/04/2016.

6. Khi tham du Dai hoi, Quy c6 dong hoac nguoi diroc uy quyen vui long mang theo Thong
bao rnoi h9P, CMND hoac H<)chieti, Gi~y uy quyen (trong truong h9P duoc uy quyen thalli
du).

Tnln trong.'.
TM. HOJ DO G QUAN TR!
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CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG
-------------

Số: 0023/BC-TGĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2016

Kính gởi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng

PHẦN THỨ NHẤT
TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2015:

1. Tình hình kinh tế xã hội:
Trong năm qua, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, thách thức và cơ hội
đang xen. Thị trường nội địa thép Trung Quốc suy giảm mạnh, Trung Quốc đẩy mạnh
tăng tỉ lệ xuất khẩu thép giá rẻ ra thị trường thế giới gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị
trường thép Việt Nam. Các hiệp định thương mại quốc tế của Việt Nam tham gia bắt đầu
có hiệu lực, thuế nhập khẩu phôi thép, thép thành phẩm giảm cũng góp phần tác động đến
thị trường thép nội địa Việt Nam.

2. Tình hình thị trường:
2.1. Thuận Lợi: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng khá ổn định, cao hơn năm 2014; Lãi vay
của ngân hàng giảm xuống khoảng 6,8-7,5%/năm; Nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng tăng
trưởng cao; nhiều công trình xây dựng mới trong nước khởi công; giá thép phế liệu đầu
vào giảm.
2.2. Khó khăn: Lượng phôi nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc vào Việt Nam tăng mạnh;
giá phôi nhập khẩu giảm mạnh từ 420 USD/tấn xuống còn 250 USD/tấn. Giá phôi trong
nước giảm mạnh liên tục từ 10.000 đ/kg xuống còn khoảng 7.000 đ/kg. Giá phế liệu nhập
khẩu giảm liên tục từ 285 USD/tấn xuống 165 USD/tấn, giảm 120 USD/tấn tương đương
2700 đ/kg. Giá phế liệu nội địa giảm 6.200 đ/kg xuống còn 4.000 đ/kg ( giảm 2200 đ/kg);
giá thép xây dựng trong nước từ 11.800 đ/kg giảm xuống còn 9.000 đ/kg;  Nhiều nhà
máy sản xuất phôi có công suất lớn đi vào hoạt động. Tỷ giá đồng USD tăng mạnh, giá
điện tăng gây khó khăn trong sản xuất.
Trước tình hình trên, ngay từ đầu năm 2015, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã tập
trung nhiều biện pháp giảm giá mua nguyên vật liệu đầu vào, khoán chi phí chế biến liệu,
thực hiện phương án thưởng phạt từng ca sản xuất, giảm các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, tiết
giảm chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí quản lý… nhằm giảm giá thành sản xuất
để thực hiện mục tiêu duy trì sản xuất sản lượng ở mức vừa phải để có công ăn việc làm
cho người lao động, ổn định đời sống cho cán bộ công nhân viên. Hơn nữa, được sự hỗ
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trợ, chỉ đạo có hiệu quả của các cổ đông lớn - Công ty TNHH An Hưng Tường, Tổng
Công ty Thép Việt Nam và sự phấn đấu nổ lực của toàn thể Ban lãnh đạo, cán bộ công
nhân viên Công ty đã thực hiện được kết quả SXKD trong năm như sau:
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2015:

1. Thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu:

ST
T TÊN CHỈ TIÊU ĐVT KH 2015

Thực Hiện
2015

SS
KH 2015

SS
TH 2014

A B C D F G H

I.
Kết quả hoạt động kinh
doanh

1 Doanh thu bán hàng Tỷ  đồng 1.200 913,2 76,1% 78,9%

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 7,2 -34,04 - -

II.
Các chỉ tiêu sản xuất,
tiêu thụ

1 Sản lượng phôi thép Tấn 110.000 93.580 87% 87,1%

2 Tiêu thụ:

-Tiêu thụ phôi thép

-Tiêu thụ thép thành phẩm

Tấn 110.000 104.716

94.788

9.928

95,2% 102,1%

III
Chỉ tiêu lao động tiền
lương

1 Tổng số lao động Người 350 300

2 Thu nhập bình quân
Tr đồng/

ng/thg
6,00 5,71 96,8% 95,1%

Đánh giá:

Trong năm 2015, Công ty sản xuất được 93.580 tấn phôi đạt 87% kế hoạch năm, bằng
87,1% so cùng kỳ năm 2014; tiêu thụ được 104.716 tấn đạt 95,2% kế hoạch năm và bằng
102,1% so cùng kỳ 2014, trong đó, tiêu thụ thép thành phẩm đạt 9.928 tấn; Doanh thu
được 913,2 tỷ đồng đạt 76,1% kế hoạch năm và bằng 78,9% so cùng kỳ 2014; Đảm bảo
người lao động có đủ công ăn việc làm ổn định đời sống và thu nhập bình quân là
5.710.000 đ/người/tháng. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh doanh không thuận lợi
dẫn đến không đạt hiệu quả kinh doanh, Công ty bị lỗ 34,04 tỷ đồng.

2. Các hoạt động sản xuất kinh doanh chính Công ty:
2.1 Công tác Kinh doanh:
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Trong năm 2015 Ban Lãnh đạo Công ty nhận định tình hình thị trường phôi thép cạnh
tranh khốc liệt, khách hàng mua phôi bị thu hẹp, sản lượng phôi thép bán ra sẽ giảm so
các năm trước. Từ đầu năm, Ban điều hành Công ty đã tìm kiếm nhiều giải pháp để tiêu
thụ phôi thép nhằm duy trì ổn định lượng sản xuất. Công ty đã thực hiện gia công thép
VIS tại Công ty CP SX Thép Việt Mỹ để bán cho Cty CP Thép Việt Ý; tổ chức kinh
doanh thép xây dựng thương hiệu VAS tại thị trường Miền Trung Tây Nguyên. Kết quả
trong năm 2015, Công ty đã bán được 90.492 tấn phôi thép, đặt gia công, bán tiêu thụ
được 4000 tấn thép VIS, tiêu thụ được 6.549 tấn thép cây thành phẩm phẩm VAS. Ngoài
ra, Công ty đã thực hiện tìm nguồn phế liệu giá rẻ ở khu vực Miền Bắc và Khu vực Miền
Nam để hòa giá vốn phế liệu nhằm phục vụ sản xuất

Công tác phế liệu, vật tư công nghệ, phụ tùng phục vụ sản xuất: Trong tình hình giá
phôi thép giảm, Ban điều hành Cty đã chỉ đạo phòng KHKD tìm kiếm các giải pháp giảm
chi phí đầu vào, như là: rà soát các hợp đồng mua bán vật tư, làm việc nhà cung cấp cũ,
tìm kiếm nhà cung cấp mới, tìm kiếm vật tư thay thế giá tốt hơn để đạt mục tiêu giá các
loại vật tư phải giảm 5-15% so với giá năm 2014, ưu tiên phương thức chậm thanh toán
từ 30-45 ngày. Kết quả, giá của một số vật tư công nghệ chính đã giảm từ 5-10%.

Công tác thu mua phế liệu trong nước thường xuyên HĐQT, Ban Điều hành quan tâm
theo dõi và chỉ đạo sâu sát.  Các công tác thị trường, công tác chăm sóc khách hàng,
chính sách giá cả, chính sách hỗ trợ thường xuyên được điều chỉnh linh hoạt phù hợp với
tình hình thị trường, với từng khách hàng. Bên cạnh phế liệu truyền thống, Công ty tìm
kiếm thu mua nhiều nguồn phế liệu khác có giá phù hợp: tanh lốp, gang các loại nhằm
giảm giá nguyên liệu đầu vào… Kết quả trong năm, Công ty thu mua được: bình quân
2.476 tấn/tháng và 750 tấn tanh/tháng.

Công tác mua phế liệu nhập khẩu: cũng được duy trì thường xuyên, dưới nhiều hình
thức khác nhau: nhập khẩu trực tiếp hoặc mua qua khách hàng thương mại trong nước
với điều kiện thanh toán LC chậm trả 150-180 ngày nhằm giảm chi phí tài chính, tăng
nguồn vốn kinh doanh. Kết quả trong năm Công ty thu mua được 54.000 tấn phế liệu
nhập khẩu các loại, đảm bảo đủ nguồn phế liệu phục vụ nấu luyện trong năm.

2.2 Công tác sản xuất:
Công tác chế biến liệu:

Trong năm Xưởng Chế biến Liệu tiếp nhận 103.219 tấn phế liệu, thực hiện chế
biến 26.785 tấn, bao gồm chế biến: máy băm: 21.147 tấn, cắt gas: 3.147 tấn, sàn rung:
2.491 tấn. Hàng tháng tổ Xỉ thu hồi bình quân 79 tấn phế liệu từ tạp chất.
Từ tháng 8/2015 Tổ Chế Biến liệu và Đội Cơ giới đã áp dụng quy chế giao khoán. Sự
điều chỉnh này đã nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc cũng như ý thức tiết kiệm
của mỗi cá nhân trong Xưởng góp phần giảm chi phí chế biến liệu và đảm bảo thu nhập
ổn định cho người lao động.



4

Công tác luyện phôi thép
Trong năm 2015, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Điều hành và sự cố gắng của Ban

quản đốc Xưởng Luyện, cán bộ công nhân xưởng luyện luôn ý thức trách nhiệm, cố gắng
thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra: Kiểm soát các chỉ tiêu tiêu hao các nguyên vật liệu
chính ở mức thấp nhất; tỷ lệ phôi loại 1 đạt từ 99% trở lên, thực hiện tốt công tác bảo trì
bảo dưỡng nhằm hạn chế việc dừng sản xuất ngoài kế hoạch.
Kết quả hoạt động sản xuất nấu luyện phôi thép: Sản lượng sản xuất bình quân là 7.780
tấn/tháng. Tháng 2/2015 do ảnh hưởng Tết âm lịch có sản lượng thấp nhất là 3.400 tấn.
Sản lượng tháng 5/2015 cao nhất đạt 11.600 tấn. Cơ cấu thành phẩm sản xuất cụ thể như
sau:
STT LOẠI SẢN PHẨM ĐVT KHỐI LƯỢNG TỶ LỆ

1 Loại 1 Tấn 92.641 99,00%

2 Loại 2 Tấn 392 0,42%

3 Sản phẩm ngắn Tấn 480 0,51%

4 Sản phẩm KPH Tấn 67 0,07%

Tổng cộng Tấn 93.580 100%

Sản phẩm loại 1 năm 2015 đạt 99,00% so với năm 2014: 97,50%, năm 2013 là  92,9%:
đây là một bước tiến bộ vượt bậc của tập thể xưởng Luyện trong năm qua.

Các chỉ tiêu tiêu hao trong sản xuất: phế liệu, điện năng, than điện cực, than cám nghiền,
Silicon Mn, VLCL đã được kiểm soát tốt và duy trì trong định mức cho phép. Đăc biệt
tiêu hao điện năng giảm nhiều so với những năm 2014, đây là chỉ tiêu giảm nhiều nhất
đem lại hiệu quả giảm chi phí sản xuất từ 30 đến 40 nghìn đồng/tấn, cả năm giảm được
3-4 tỷ đồng. Trong năm Công ty đã xây dựng xong phương án khoán chi phí sản xuất/tấn
phôi thép áp dụng cho toàn Công ty và bắt đầu thực hiện từ tháng 01/2016. Phương án
khoán đã phát huy hiệu quả trong công tác tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm.

2.3 Công tác tài chính kế toán:
Đảm bảo đủ nguồn vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh là bài toán khó cho mỗi doanh
nghiệp. Nguồn vốn vay lưu động của ngân hàng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu kinh
doanh. Vì vậy, ngoài nguồn vốn vay ngân hàng, Công ty phải thực hiện mua hàng chậm
trả, nhập khẩu ủy thác...
Công ty thực hiện đúng các chế độ báo cáo, quy định về tài chính của Nhà nước và quy
chế quản lý tài chính Công ty. Thực hiện tốt công tác kiểm toán định kỳ. Chuẩn hóa công
tác tính giá thành và hệ thống các khoản mục chi phí. Công tác thanh quyết toán cho
khách hàng kịp thời, đúng quy định.

2.4.Công tác Kỹ thuật, Quản lý chất lượng và Đầu tư phát triển:
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Trong năm Phòng KT QLCL thường xuyên bám sát công tác sản xuất và đã đề ra nhiệm
vụ sản xuất từng thời kỳ, hỗ trợ các Xưởng sản xuất trong công tác sản xuất, bảo dưỡng
sửa chữa thiết bị, có những chương trình cải tiến thiết bị phù hợp với điều kiện hiện có để
ổn định sản xuất, thông báo kịp thời các lỗi của sản phẩm và đề xuất khắc phục để bộ
phận sản xuất chấn chỉnh kịp thời giảm sản phẩm KPH, góp phần nâng cao tỷ lệ loại 1
năm 2015 lên 99,03%.
Đẩy mạnh công tác cải tiến, sáng kiến góp phần từng bước tháo gỡ khó khăn của Công
ty. Trong năm Phòng KT QLCL đã kết hợp cùng các đơn vị thực hiện các sáng kiến cải
tiến thủy lực tại lò EBT giảm tiêu hao điện,  thiết kế và chế gàu ngoạm 1 dây để cấp than
cho sản xuất, cải tạo hệ thống nước làm mát lò EBT hợp lý.
Công ty đang duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2008 và xây dựng hệ thống
quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001đã đánh giá lần 2 đã được cấp chứng chỉ.
Công tác đầu tư: Công ty duy trì tốt công tác đầu tư thường xuyên với tổng giá trị 2tỷ
đồng trong năm 2015 nhằm bảo đảm duy trì sản xuất ổn định. Tuy nhiên do năm 2015
việc sản xuất của Công ty gặp nhiều khó khăn nên chưa thực hiện được kế hoạch đầu tư
các hạng mục mới được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.5.Công tác BHLĐ, an toàn Lao động, PCCC :
Công ty  duy trì huấn luyện định kỳ công tác ATLĐ,VSCN,  và phòng chống cháy

nổ. Trong năm 2015, Công ty đã để xảy ra 04 vụ TNLĐ trong đó có 01 vụ TNLĐ nặng.
Công ty đã thành lập đội PCCC cơ sở, Ban phòng chống bão lụt; tháng 9/2015 vừa qua
đội PCCC tham gia hội thao PCCC khu công nghiệp tổ chức. Trong năm không xảy ra vụ
cháy nổ nào.

Công ty chú trọng công tác BHLĐ: ngay từ đầu năm Công ty xây dựng định mức
trang bị BHLĐ theo đúng đặc thù của từng vị trí công tác của người lao động. Thực hiện
việc cấp phát trang bị BHLĐ đúng định mức, kịp thời.

2.6. Công tác tổ chức lao động, hành chính và các công tác khác:
Trong năm tiếp tục hoàn thiện củng cố biên chế tổ chức các phòng ban, xưởng,

Công ty luôn có các thay đổi để có mô hình quản lý điều hành hợp lý hiệu quả. Sau khi
nhận thấy phân chia tổ Chế biến liệu và  Đội xe cơ giới thành 2 bộ phận độc lập trực
thuộc phòng KHKD có nhiều bất cập trong công tác điều hành, Công ty đã sát nhập 2 bộ
phận trên thành lập Xưởng Chế biến liệu và triển khai quy chế khoán cho bộ phận này.
Bước đầu mô hình đã thể hiện nhiều yếu tố tích cực: nâng cao tính chủ động, giảm chi
phí vật tư, cải thiện thu nhập người lao động.

Công tác lao động tiền lương, các chế độ BHXH, BHYT cho người lao động đều
được Công ty duy trì và thực hiện đầy đủ đúng theo các quy định luật pháp hiện hành.

2.7 Công tác Đoàn thể và Xã hội từ thiện:

Trong năm Đảng bộ Công ty đã chỉ đạo 4 chi bộ tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ và
tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2018 vào tháng
4.2015. Đến nay, Đảng bộ Cty có 44 Đảng viên, có 4 chi bộ trực thuộc. Năm 2015, Đảng
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Bộ Cty được Đảng ủy các Khu công nghiệp tặng bằng khen Đảng bộ trong sạch vững
mạnh năm 2015.

Công đoàn Công ty có 296 đoàn viên công đoàn. Hoạt động công đoàn được cũng
cố, duy trì và hoạt động có hiệu quả, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NLĐ. Hỗ
trợ kịp thời các trường hợp NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, đau, ốm, cưới hỏi… Đã chọn
được một công nhân có hoàn cảnh khó khăn đề xuất công đoàn Tổng công ty Thép Viêt

Nam hỗ trợ xây dựng một ngôi nhà trị giá 50 triệu đồng. Công ty thường xuyên thăm hỏi
động viên hai mẹ VNAH mà Công ty đang phụng dưỡng với mức 500.000 đồng/tháng,
Công đoàn Cty tích cực tham gia phong trào thể dục thể thao cụm khu vực Miền Trung
của Công đoàn TCTy tổ chức.

Trong năm, Đoàn Thanh niên công ty đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn thanh
niên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2018. Đoàn Thanh Niên đã có nhiều hoạt động thiết
thực và ý nghĩa thu hút nhiều thanh niên tham gia và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với
công đồng: hành trình về nguồn, hiến máu nhân đạo, dọn vệ sinh đường phố nhân ngày
môi trường... Đoàn các khu CN Đà Nẵng đề xuất Trung ương đoàn tặng Bằng khen,
Đoàn các KCN Đà Nẵng công nhận đơn vị Vững mạnh xuất sắc.
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PHẦN THỨ HAI

KẾ HOACH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2016
I.Đặc điểm tình hình 2016:

Trong những tháng đầu năm 2016 tình hình sản xuất và tiêu thụ vẫn gặp nhiều khó
khăn do lượng phôi thép nhập khẩu từ Trung Quốc rất lớn. Tuy nhiên từ tháng 03/2016
Chính phủ đã áp dụng biện pháp tự vệ cho ngành thép Việt Nam nên tình hình sản xuất
kinh doanh có thuận lợi hơn.

Trước tình hình trên, Công ty Cổ Phần Thép Đà Nẵng đề ra kế hoạch SXKD năm
2016 theo sau:

Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu:

STT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH GHI CHÚ

I Kế hoạch sản xuất, tiêu thụ
1 Sản lượng phôi thép SX Tấn 100.000
2 Sản lượng tiêu thụ:

-Phôi thép
-Thép thành phẩm tiêu thụ

Tấn
110.000
100.000

10.000

II Kế hoạch chỉ tiêu tài chính

1 Doanh thu bán hàng Tỷ đồng 950

2 Doanh thu thuần Tỷ đồng 950

3 Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 15,0

4 Tỷ lệ trả cổ tức % 0%

III Lao động tiền lương
1 Tổng số lao động Người 314

2 Thu nhập bình quân Triệu đồng 6,00

II.Một số giải pháp để thực hiện thành công kế hoạch 2016:

1. Công tác kế hoạch kinh doanh:
- Tiếp tục bám sát tình hình thị trường thế giới và trong nước để làm tốt công tác

dự báo thị trường ngày càng chính xác, kịp thời nhằm tạo nguồn nguyên vật liệu giá
cả phù hợp để phục vụ sản xuất và đẩy mạnh công tác tiêu thụ.

- Tiếp tục làm việc với các nhà cung cấp vật tư để giảm giá bán vật tư từ 5-10%
trong năm 2016.

- Tiếp tục tìm kiếm để gia công, tiêu thụ thép thành phẩm mỗi tháng từ 2.000-3000
tấn phôi và bán thép thành phẩm cho đơn vị nhượng quyền thương hiệu gia công
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- Điều chỉnh giá mua phế liệu nội địa một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình thị
trường và tìm kiếm nguồn nguyên liệu giá cả cạnh tranh, ổn định.

2. Công tác nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất:
- Tiếp tục rà soát các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2015, từ đó ban hành các chỉ

tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2016 và kết hợp với phương án khoán chi phí sản xuất cho
Xưởng Luyện, toàn Công ty ngày từ đầu năm 2016 với mục tiêu giảm giá thành sản xuất,
tăng chất lượng sản phẩm, tăng tỷ lệ chất lượng phôi loại 1 trên 99%.

- Tổ chức phong trào thi đua sản xuất thực hành tiết kiệm và nâng cao năng suất
của người lao động.

- Tuyên truyền, vận động, tổ chức áp dụng thực hiện phương án giao khoán chi phí
trong sản xuất và kết hợp với việc kiểm tra, kiểm soát phương án khoán chi phí nhằm
giảm giá thành tăng khả năng cạnh tranh, góp phần ổn định thu nhập cho người lao động.

3. Công tác tổ chức hành chính- lao động:

- Tiếp tục rà soát tiết giảm các chi phí quản lý, chi phí văn phòng, giao dịch, hạn
chế mua sắm mới thiết bị văn phòng…

- Tiếp tục sắp xếp định biên, xây dựng chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, quy
chế  phối hợp giữa các bộ phận theo hướng lấy hiệu quả công việc làm mục tiêu

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung và xây dựng đội ngũ lao động có
trình độ chuyên môn, tay nghề cao, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tác phong công nghiệp
để thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất đề ra.

- Giữ vững an ninh trật tự an toàn, bảo vệ tốt tài sản của Công ty.

4. Công tác kỹ thuật, an toàn lao động và môi trường:
- Hoàn thiện và duy trì tốt quy trình bảo hành, bảo dưỡng thiết bị xe cơ giới.. nhằm

nâng cao hiệu quả sử dụng, giảm chi phí sửa chữa, mua sắm.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải tiến sáng kiến kỹ thuật, công nghệ và nâng cao

tay nghề của người lao động nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm các chỉ tiêu tiêu
hao, giảm giá thành sản xuất đê tăng tính cạnh tranh và hiệu quả.

- Tiếp tục chú trọng công tác ATLĐ, duy trì thường xuyên công tác huấn luyện
ATLĐ, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp.
Trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0024 /BC-HĐQT Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần Thép Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng 2013;
Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Báo cáo tài chính năm

2015 như sau:
Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía

cạnh trọng yếu tình hình tài chính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, kết quả hoạt
động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ hoạt động năm
2015 từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015. Báo cáo này phù hợp với các chuẩn
mực kế toán Việt Nam và các Quy định hiện hành khác về kế toán, tài chính tại
Việt Nam.

Trên cơ sở thống nhất giữa Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Công ty đã
thuê Công ty kiểm toán độc lập là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Định
giá Thăng Long - T.D.K kiểm toán và đã được các thành viên Ban Kiểm soát
kiểm tra lại.

Hội đồng Quản trị thống nhất Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán cho kỳ
hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015, số liệu cụ thể như sau:

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Đơn vị tính:Đồng

STT Nội Dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ
I Tài sản ngắn hạn 395,032,327,076 399,713,254,278
1 Tiền và các khoản tương đương tiền 3,387,830,772 14,579,760,056
2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
3 Các khoản phải thu ngắn hạn 73,495,039,949 42,822,001,676
4 Hàng tồn kho 300,883,433,700 324,420,834,701
5 Tài sản ngắn hạn khác 17,266,022,655 17,890,657,845
II Tài sản dài hạn 219,283,181,321 207,525,993,522
1 Các khoản phải thu dài hạn
2 Tài sản cố định 147,862,727,809 138,422,131,918

- Tài sản cố định hữu hình 147,862,727,809 138,422,131,918

- Tài sản cố định thuê tài chính
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- Tài sản cố định vô hình 0 0
3 Bất động sản đầu tư
4 Tài sản dài hạn dở dang 21,409,101,869 20,099,837,828
5 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 35,378,453,400 35,378,453,400
6 Tài sản dài hạn khác 14,632,898,243 13,625,570,376

III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 614,315,508,397 607,239,247,800
IV Nợ phải trả 414,696,183,981 441,665,699,762
1 Nợ ngắn hạn 386,614,884,951 417,027,105,932
2 Nợ dài hạn 28,081,299,030 24,638,593,830
V Vốn chủ sở hữu 199,619,324,416 165,573,548,038
1 Vốn chủ sở hữu 199,619,324,416 165,573,548,038

-Vốn góp của chủ sở hữu 216,000,000,000 216,000,000,000
- Thặng dư vốn cổ phần
- Vốn khác của chủ sở hữu

- Cổ phiếu quỹ
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản
- Chênh lệch tỉ giá hối đoái
- Các quỹ 7,891,000,000 7,891,000,000

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -24,271,675,584 -58,317,451,962
- Nguồn vốn đầu tư XDCB

2 Nguồn kinh phí và quỹ khác
- Nguồn kinh phí
- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 614,315,508,397 607,239,247,800

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Đơn vị tính:Đồng

STT Chỉ tiêu Năm 2015 Ghi chú
1 Doanh thu và cung cấp dịch vụ 913,221,718,524
2 Các khoản giảm trừ doanh thu

3
Doanh thu thuần và bán hàng và cung cấp

dịch vụ 913,221,718,524
4 Giá vốn hàng bán 903,588,458,538

5
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp

dịch vụ 9,633,259,986
6 Doanh thu hoạt động tài chính 3,286,493,870
7 Chi phí tài chính 21,774,841,808
8 Chi phí bán hàng 6,071,938,618
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 20,334,001,015

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -35,261,027,585
11 Thu nhập khác 1,810,333,640
12 Chi phí khác 595,082,433
13 Lợi nhuận khác ( 40 = 31 - 32 ) 1,215,251,207
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -34,045,776,378



3

15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 0
16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -34,045,776,378
17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu
18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Ghi chú

1 Cơ cấu tài sản %

-Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản 34.18
-Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản 65.82

2 Cơ cấu nguồn vốn %

- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn 72.73
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn 27.27

3 Khả năng thanh toán Lần
- Khả năng thanh toán nhanh 0.18
- Khả năng thanh toán hiện hành 0.96

4 Tỷ suất lợi nhuận %

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản -5.61
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/  Doanh thu thuần -3.73
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu -15.76

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến 31/12/2015

(Đơn vị tính: VNĐ)
Mã số   Chỉ tiêu Thuyết

Minh                           VNĐ
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

01  Lợi nhuận trước thuế -34.046.002.619
Điều chỉnh cho các khoản

02  Khấu hao tài sản cố định 14.669.984.967

03  Các khoản dự phòng

04  Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 508.080.986

05  Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư - 3.460.856.224

06 Chi phí lãi vay 21.266.760.822

08  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -1.062.032.068
09  Tăng, giảm các khoản phải thu 31.319.779.761

10  Tăng, giảm hàng tồn kho -23.537.401.001

11  Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả,
thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 32.197.057.814

12  Tăng, giảm chi phí trả trước -264.048.811

13  Tiền lãi vay đã trả - 21.101.259.521
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14  Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
15  Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

16  Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
20  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 17.552.096.173

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
21  Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác - 3.920.125.035

22  Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 174.362.354

25  Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
27  Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3.286.493.870

30  ưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -459.268.811
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

31  Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu:
33  Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 605.995.105.671

34  Tiền chi trả nợ gốc vay - 611.886.457.765

36  Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
40  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -5.891.352.094
50  Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ - 11.201.475.268
60  Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 3.387.830.772
61 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -9.545.984

70  Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 14.579.760.056

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.
Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS (để biết);
- Lưu VT.
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CÔNG TY CP THÉP ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0025/BC-HĐQT Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04  năm 2016

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2016

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THÉP ĐÀ NẴNG .

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng năm 2013.
- Căn cứ số liệu thực hiện năm 2015 và kế hoạch đầu tư năm 2016 như sau:

I. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2015:

Trong năm 2015, Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng thực hiện các Dự án đầu tư theo
Nghị quyết ĐHCĐ như sau:

ĐVT:Triệu đồng.

TT HẠNG MỤC
TỔNG
MỨC

ĐT
KH 2015 TH 2015 Ghi chú

1
Dự án đầu tư mua sắm thiết bị :
phân tích quang phổ. 1.000 1.000 0

2 Bể xử lý nước thải bãi liệu 1.050 1.050 0

3 Hệ thống thoát nước mưa 1.200 1.200 0

4
Cổng trục 25 tấn xuống liệu, khẩu
độ 25 mét .( Thay thế cẩu điện 70
tấn xuống liệu)

6.000 6.000 0

5

Đầu tư thiết bị phụ trợ phục vụ
sản xuất : Xe xúc lật dự phòng,
động cơ và quạt hút bụi gián tiếp
(900 KW/6 KV, 400.000 m3).

5.000 5.000 0

6 Nối dài 3 gian nhà liệu Xưởng
Luyện chứa liệu mùa mưa

1.000 1.000 0

TỔNG CỘNG 15.250 15.250 0

Kết quả các hạng mục đã thực hiện trong năm 2015:

Trong năm 2015, do tình hình khó khăn trong sản xuất và kinh doạnh, do vậy
Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng đã chưa thực hiện các Dự án đầu tư theo Nghị quyết
ĐHCĐ 2015 mặc dầu rất cần thiết để nâng cao hiệu quả sản xuất.

II. Hiệu quả đạt được từ các dự án đầu tư trong năm 2015:

Do năm 2015 sản xuất Công ty rất khó khăn, sản xuất chỉ đạt 60% công suất,
nguồn vốn eo hẹp do vậy không thực hiện được các dự án theo nghị quyết ĐHCĐ 2015
nên không thể đánh giá kết quả đầu tư của các dự án trong năm 2015.
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III. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016:

Trong năm 2016 Công ty ngoài việc tập trung hoàn thành các dự án chuyển tiếp của
năm 2015, đề nghị ĐHCĐ xem xét đầu tư mới 01 cầu trục 15 T và 01mâm từ 2.1 mét ở
gian  liệu nhằm nâng cao hiệu quả cấp liệu cho lò điện cụ thể như sau:

ĐVT:Triệu đồng.

TT HẠNG MỤC
TỔNG
MỨC

ĐT

KH 2016
chuyển tiếp

KH 2016
ĐT mới

Vốn vay
thương

mại

1 Dự án đầu tư bể xử lý nước thải
bãi liệu 1.050 1.050 1.050

2 Dự án đầu tư hệ thống thoát nước
mưa 1.200 1.200 1.200

3

Dự án đầu tư thiết bị phụ trợ phục
vụ sản xuất : Xe xúc lật dự
phòng, động cơ và quạt hút bụi
gián tiếp (900 KW/6 KV,
400.000 m3).

5.000 5.000 5.000

4 Dự án nối dài 3 gian nhà liệu
Xưởng Luyện thép

1.000 1.000 1.000

5 Cổng trục 25 tấn xuống liệu, khẩu
độ 25 mét .

6.000 6.000 6.000

6 Cầu trục 15tấn,  khẩu độ: 16,5m
+ Mâm từ 2,1 mét

1.600 1.600 1.050

TỔNG CỘNG 15.850 14.250 1.600

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.
Trân trọng kính trình./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nơi nhận: CHỦ TỊCH
-Như trên;
-HĐQT;
-BKS;
-Lưu VT.
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CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG
-------------

Số: 0026 /BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt
động và công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng trong
năm 2015 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016:

I. Về nhân sự:
Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên:

− Ông Nguyễn Bảo Giang

− Ông Đinh Xuân Đức

− Ông Phạm Quý Giáp

− Ông Lê Văn Quang
− Ông Trần Trọng Mạnh

Về nhân sự của HDQT trong năm 2015 không có sự thay đổi.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015:

Năm 2015 là một năm thực sự khó khăn đối với các nhà máy sản xuất phôi thép
trong nước nói chung và Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng nói riêng. Lượng phôi thép
nhập khẩu quá lớn với giá rẻ từ Trung Quốc đã tác động tiêu cực đến sản xuất và hiệu
quả kinh doanh của Công ty. Đứng trước những khó khăn thách thức trong năm 2015,
Hội đồng quản trị luôn có những những chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty
trong công tác sản xuất kinh doanh. Cụ thể, căn cứ vào các báo cáo sản xuất kinh doanh
hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị xem xét và có những chủ trương
và chỉ đạo trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Trong bối cảnh khó khăn chung, Hội đồng quản trị đã nỗ lực và chủ động đề ra
chiến lược và giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện biện pháp tiết
kiệm, giảm chi phí vàđảm bảo công ăn việc làm, thu nhập của người lao động, Công ty
tiếp tục ổn định sản xuất, vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Các kết quả kinh doanh
trong năm 2014 đạt được như sau:

ST
T TÊN CHỈ TIÊU ĐVT KH 2015

Thực Hiện
2015

SS

KH 2015

SS

TH 2014
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ST
T TÊN CHỈ TIÊU ĐVT KH 2015

Thực Hiện
2015

SS

KH 2015

SS

TH 2014

A B C D F G H

I.
Kết quả hoạt động kinh
doanh

1 Doanh thu bán hàng Tỷ đồng 1.200 913,2 76,1% 78,9%

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 7,2 -34,04 - -

II.
Các chỉ tiêu sản xuất,
tiêu thụ

1 Sản lượng phôi thép Tấn 110.000 93.580 87% 87,1%

2 Tiêu thụ:

-Tiêu thụ phôi thép

-Tiêu thụ thép thành phẩm

Tấn 110.000 104.716

94.788

9.928

95,2% 102,1%

III
Chỉ tiêu lao động tiền
lương

1 Tổng số lao động Người 350 300

2 Thu nhập bình quân
Tr đồng/

ng/thg
6,00 5,71 96,8% 95,1%

III. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 10 (mười) cuộc họp
thường kỳ và lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các vấn đề liên quan đến công tác
quản trị của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ theo quy định của Luật
Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

Hội đồng quản trị đã đưa ra những quyết định kịp thời cho các hoạt động sản xuất
kinh doanh, phù hợp với diễn biến của tình hình, giảm thiểu rủi ro nhằm đảm bảo quyền
lợi của Công ty và các cổ đông:

• Chấn chỉnh, định hướng hoạt động sản xuất trong từng kỳ: tháng, quý.

• Thông qua phương án vay vốn, mở LC, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP
Kỹ Thương Việt Nam để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh.

• Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, lấy ý kiến bằng văn bản: miễn nhiệm 01 thành viên
Ban Kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát theo theo giới thiệu
của cổ đông Tổng Công ty Thép Việt Nam –CTCP.
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Trong kỳ Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng
giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn,
tuân thủ theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty.

IV.Kế hoạch của Hội đồng quản trị trong thời gian tới:

Với nhận định tình hình kinh tế trong năm 2016 có nhiều thuận lợi hơn so với năm
2015, Vì vậy Hội đồng quản trị Công ty có những kế hoạch sau:

• Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng Giám
đốc và bộ máy giúp việc của Công ty, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đông thông qua.

• Theo dõi sát diễn biến của thị trường, nắm bắt thời cơ, đưa ra các kế hoạch kinh
doanh, kế hoạch tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh để từng
bước khắc phục các khoản lỗ của các năm trước.

Trên đây là Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị trong năm 2015.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
-Như trên;
-HĐQT;
-BKS;
-Lưu VT.
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CÔNG TY CP THÉP ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0027 /BC-HĐQT Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO
THÙ LAO HĐQT – BKS NĂM 2015 VÀ DỰ TRÙ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG,

THÙ LAO CỦA HĐQT – BKS NĂM TÀI CHÍNH 2016

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THÉP ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thép Đà Nẵng năm 2013;
- Căn cứ nhiệm vụ và Chương trình công tác HĐQT, BKS năm 2016;
- Căn cứ vào số liệu thực hiện năm 2015, HĐQT báo cáo về việc thực hiện chi trả

thù lao năm 2015 và đề xuất mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016
như sau:

I. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016
1. Thù lao HĐQT và BKS thực hiện trong năm tài chính 2015

ĐVT: Đồng
STT Nội dung Kế hoạch Thực hiện
01 Thù lao của các thành viên HĐQT

( Không chuyên trách)
108.000.000 108.000.000

02 Thù lao của các thành viên BKS 120.000.000 120.000.000
03 Thù lao của Thư ký HĐQT 24.000.000 24.000.000

Tổng cộng 252.000.000 252.000.000

2. Lương và thù lao Ban điều hành, Kế toán trưởng và thù lao Hội đồng quản
trị trong Ban điều hành:

Nội dung Kế hoạch Thực hiện
Lương và thù lao Ban điều hành,
Kế toán trưởng và thù lao Hội
đồng quản trị trong Ban điều
hành

1.368.000.000 đồng 1.189.427.265 đồng

3 . Đề xuất tổng quỹ lương và mức thù lao năm 2016
a.Tổng quỹ lương Ban điều hành, Kế toán trưởng và thù lao Hội đồng quản trị
trong Ban điều hành: 1.213.000.000 đồng/năm. Tổng quỹ lương này được tính
theo kế hoạch sản xuất là 9.000 tấn/tháng. Tổng quỹ lương này sẽ tăng giảm theo
sản lượng sản xuất thực tế:
+ Tổng Giám đốc: 26,7 triệu đồng/người/tháng;
+ Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc (2 người): 23 triệu

đồng/người/tháng
+ Phó Tổng Giám đốc (1 người) 19 triệu đồng/người/tháng;
+ Kế toán trưởng 09 triệu đồng/người/tháng



2

b.Quỹ thù lao không chuyên trách của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký
Công ty (5 người) 228 triệu, bao gồm:
+ Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.
+ Thù lao của ủy viên HĐQT (01 người): 4.000.000 đồngngười/ tháng.
+ Thù lao của Trưởng BKS (không chuyên trách): 4.000.000 đồng/người/ tháng.
+ Thù lao của thành viên BKS (02 người): 3.000.000 đồng/người/ tháng.

c.Thù lao của thư ký Công ty (01 người) 24 triệu, bao gồm:
+ Thù lao Thư ký Công ty 2.000.000 đồng/người/ tháng.

II. Kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015 và dự toán năm 2016

1. Kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015:
- Tổng dự toán: 170.000.000 đồng.
- Tổng thực hiện: 22.382.586 đồng.

2. HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt dự trù kinh phí hoạt động của
HĐQT và BKS năm 2016 như sau:

ĐVT: Triệu đồng.
STT Nội dung HĐQT BKS
01 Chi phí công tác trong và ngoài nước 50 10
02 Chi phí giao dịch, tiếp khách, quan hệ công tác 30 10
03 Chi phí thuê tư vấn độc lập (nếu có) 50 20

Tổng cộng 130 40
Tổng dự toán: 170.000.000 đồng.
( Bằng chữ: Một trăm bảy mươi triệu đồng y)

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0028 /TT-HĐQT Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THÉP ĐÀ NẴNG
- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng 2013;
- Căn cứ vào kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2015;
Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2015, do kết quả

hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2015 bị lỗ , nên Hội đồng Quản trị kính
trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua không phân phối lợi nhuận
trong năm 2015

STT Chỉ tiêu Số tiền (đồng) Ghi chú
1 Lợi nhuận sau thuế 2015 -34.045.776.378

2 Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% lợi nhuận)
3 Lợi nhuận còn lại
4 Chia cổ tức (không chia)
5 Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm 2016 -58.317.451.962

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS (để biết);
- Lưu VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0029/TT-HĐQT Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THÉP ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng 2013;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

Trên cơ sở kết quả Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2016,
Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua dự
kiến phân phối lợi nhuận trong năm 2016.

STT Chỉ tiêu Số tiền (đồng) Ghi chú
1 Lợi nhuận sau thuế năm 2016 15.000.000.000

2 Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2% lợi nhuận)
3 Lợi nhuận còn lại (dùng để bù lỗ trong năm 2013) 15.000.000.000

4 Chia cổ tức (không chia) -

5 Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2017 -43.317.451.962

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS (để biết);
- Lưu VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG
-------------------

Số: 0030/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------
Đà nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Kính gửi:   ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THÉP ĐÀ NẴNG
- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng 2013;

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê
duyệt các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài
chính năm 2016 như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2016;

- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các Công ty tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng về phạm vi và
tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
2. Đề xuất về việc lựa chọn công ty kiểm toán

- Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công
ty lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, chất lượng, hiệu quả trong số các Công
ty kiểm toán có trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố
và cho phép để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty theo đúng
qui định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS (để biết);
- Lưu VT.
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CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG
(DNS)

*********

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0031/TT-HĐQT *********

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH
V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng (DNS)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (DNS) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường

niên năm 2016 xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều lệ mới theo Luật Doanh nghiệp số

68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 thay thế cho Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày

26/04/2013.

Những nội dung thay đổi giữa Điều lệ mới theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày

26/11/2014 so với Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2013 theo báo cáo đính

kèm. Đối với toàn văn nội dung Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Quý cổ đông có thể

tham khảo tại Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được đăng tại website

http://www.dnsteel.vn/ .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:
-Như trên;
-HĐQT;
-BKS;
-Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

http://www.dnsteel.vn/
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BÁO CÁO THAY ĐỔI GIỮA

ĐIỀU LỆ THEO LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 68/2014/QH13 & ĐIỀU LỆ NĂM 2013

ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2013 ĐIỀU LỆ THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014 GHI CHÚ

Bìa

(Sửa đổi lần 3)

Đà Nẵng, ngày  26  tháng 4 năm 2013

Bìa

(Sửa đổi lần 4)

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2016

PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội
đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 26 tháng 04 năm 2013

PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội
đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 28 tháng 04 năm 2016

Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như
sau:

b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số
60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11

năm 2005.
d. "Cán bộ quản lý" là Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành,

Phó giám đốc (Phó tổng giám đốc), Kế toán trưởng, và các vị
trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê

chuẩn;

Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như
sau:

b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số
68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm
2014.

d.Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm
Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng
giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền
nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại
Điều lệ công ty.

Theo Khoản 18 Điều 4
Luật Doanh nghiệp
2014

Điều 2.Tên, hình thức, trụ sở,…

- - E-mail: thepdanang@dng.vnn.vn

- Website: www.dnsteel.com.vn

Điều 2.Tên, hình thức, trụ sở,…

- E-mail: thepdanang@dnsteel.vn
- Website: www.dnsteel.vn
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Điều 11. Quyền của cổ đông

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội
đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 79 và Điều 97 Luật
Doanh nghiệp;

i.Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật;

Điều 11. Quyền của cổ đông

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội
đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật
Doanh nghiệp;

i. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ
thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền tự mình hoặc
nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành
viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đố theo Điều
161 của Luật Doanh nghiệp;

k.Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật

Theo Điều 161 Luật
Doanh nghiệp

Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông
Cổ đông có các nghĩa vụ sau:

1.Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty; chấp
hành quyết định các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội
đồng quản trị.

2.Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện
quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy
quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền
cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại
hội đồng cổ đông.

Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông
Cổ đông có các nghĩa vụ sau:

1.Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ của
Công ty; chấp hành quyết định các nghị quyết của Đại hội đồng
cổ đông, Hội đồng quản trị.

2.Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện
quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy
quyền. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản
trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.

Theo Khoản 2 Điều 115

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền  cao nhất của
Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm
một (01) lần.

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất
thường trong các trường hợp sau:

c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có quyết định cao nhất của
Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi
năm một (01) lần.

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất
thường trong các trường hợp sau:

c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Phù hợp Khoản 1 Điều
135 Luật DN
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viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số số thành

viên quy định trong Điều lệ;

e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm
soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị
hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa
vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng
quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi
quyền hạn của mình;

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội
đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì

trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát
phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ
đông theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp;

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội
đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì

trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ
đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền
thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại
hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh
nghiệp.

còn lại ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn
một nửa số số thành viên quy định trong Điều lệ;

e. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội
đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì

trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát
phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ
đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp;

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội
đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì

trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ
đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền
thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại
hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật
Doanh nghiệp.

Khoản 3 Điều 136 Luật
DN

Khoản 5, 6 Điều 136
Luật DN

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

1.Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông

qua:

a.Báo cáo tài chính năm được kiểm toán;

b.Báo cáo của Hội đồng quản trị;

c.Báo cáo của Ban kiểm soát;

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

1.Đại hội đồng cổ đông  có quyền và nghĩa vụ sau:

a. Thông qua định hướng phát triển của công ty;

b. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được
quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại
cổ phần;

Theo Khoản 2 Điều 135
Luật DN
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d.Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.

2.Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua
quyết định về các vấn đề sau:

a.Thông qua các báo cáo tài chính năm;

b.Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù

hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ
phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng
quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại
Đại hội đồng cổ đông;

c.Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;

d.Lựa chọn công ty kiểm toán;

đ.  Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội

c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị,
Kiểm soát viên;

d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn
hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần
nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ
hoặc một giá trị khác;

đ. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

e.Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

g. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi
loại;

h. Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban
kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;

i. Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;

k. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp
và Điều lệ công ty.

2..Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thảo luận
thông qua các vấn đề sau:

a. Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;

b.Thông qua các báo cáo tài chính năm;

c.Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù

hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ
phần đó;

d.Báo cáo Hội đồng quản trị;

đ.Báo cáo Ban Kiểm soát;

g.Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;

h.Lựa chọn công ty kiểm toán;

Theo điểm d, khoản 2,
Điều 135 Luật DN 2014

(đã điều chỉnh phù hợp
với điểm c, khoản 1,
Điều 20 Điều lệ Công
ty)
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đồng quản trị và Ban kiểm soát;

e.Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị
và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị;

g.Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;

h.Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối
với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của
thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ ngày

thành lập;

i.Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;

k.Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định
người thanh lý;

l.Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc
Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của
Công ty;

m.Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh
hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài

sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi
trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

n.Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;

o.Việc Tổng giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng
quản trị;

p.Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng
với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật
Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị
tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi
trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

i.  Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội
đồng quản trị và Ban kiểm soát;

k.Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị
và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị;

l.Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;

m.Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối
với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của
thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ ngày

thành lập;

n.Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;

o.Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định
người thanh lý;

p.Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc
Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của
Công ty;

m.Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản Công ty  có giá trị
bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty được ghi trong
báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

q.Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;

r.Việc Tổng giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản
trị;

s.Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng
với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật
Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị
tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi
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q.Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy

chế khác của Công ty.

3.Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp
sau đây:

a.Thông qua các hợp đồng quy định tại Khoản 1 Điều 14 cổ
đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên

của hợp đồng;

trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

t.Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy

chế khác của Công ty.

3.Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp
sau đây:

a.Thông qua các hợp đồng quy định tại Khoản 2 Điều 14 khi

cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một
bên của hợp đồng;

Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp
và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông

2.Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những
nhiệm vụ sau đây:

a.Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu
quyết tại đại hội được lập chậm nhất ba mươi (30) ngày trước
ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp,
và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy

định của Công ty;

3.Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các
cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở
giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng
ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty.
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười
lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp
và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông

2.Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những
nhiệm vụ sau đây:

a.Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu
quyết tại đại hội được lập không sớm hơn 15 ngày trước ngày

gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ; chương trình họp, và các tài

liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của
Công ty;

3.Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các
cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở
giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng
ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty.
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi chậm nhất
mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông,

Theo khoản 1, Điều 137
Luật DN 2014

Theo khoản 1, Điều 139
Luật DN 2014 và điểm
a, khoản 3, Điều 8
Thông tư 155/2015/TT-
BTC

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp
đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1.Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ
đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

Được viết lại hoàn toàn
theo Điều 141 Luật DN
2014.
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2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong
vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội,
người triệu tập họp huỷ 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 Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ
đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là
các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện
cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. 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, 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 và trong trường hợp
này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ
đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có

quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại
Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

2.Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến
hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp
lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần
thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ
hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33%
tổng số phiếu biểu quyết.

3.Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện
tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập
họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp
lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông
được tiến hành không phụ thuộc số cổ đông dự họp và tỷ lệ số
phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết
định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ
được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu
của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc
thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng
cổ đông:

a. Thông qua Báo cáo Tài chính năm;

b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;

c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội
đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản

Điều 20. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1.Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm
quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến
bằng văn bản.

2.Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây
phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại
hội đồng cổ đông:

a.Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;

b.Định hướng phát triển công ty;

c.Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

d.Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và

Được viết lại hoàn toàn
theo Điều 143 và Điều
144 Luật DN 2014
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trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành.

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc
sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu
được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao
dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có
giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo
Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi
có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu
quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có
mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực
tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có
quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ
đông bằng văn bản)

Ban kiểm soát;

đ. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn
hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần
nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ
công ty quy định;

e. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

g. Tổ chức lại, giải thể công ty.

3.Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua
nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu
quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (trong trường hợp tổ
chức họp trực tiếp):

a.Loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán;

b.Thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh;

c.Quyết định đầu tư, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh
hoặc giao dịch mua tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% trở
lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty
tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

d.Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

e.Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty.

f.Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;

g.Định hướng phát triển công ty;

h.Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và

Ban kiểm soát;
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4.Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua nếu được số
cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả
cổ đông dự họp tán thành (trong trường hợp tổ chức họp trực
tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có
quyền biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ
đông bằng văn bản), trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 và

khoản 5 Điều này.

5. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm
soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi
cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ
phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản
trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một
phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử
viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành

viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao
xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho
đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường
hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau
cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm
soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu
bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc
Điều lệ công ty.

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo
quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự
thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và

tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo
quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự
thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và

tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến

Theo khoản 2 Điều 145
Luật DN
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được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải
đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời
gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm
(15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.

được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải
đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời
gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi chậm nhất mười
(10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.

3.Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a.Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh của Công ty

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Công ty

Theo Điểm a, Khoản 3,
Điều 145 Luật Doanh
nghiệp

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là
cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện
theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì

dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các
phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại
nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ;

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo

hình thức sau đây:

Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ
đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người
đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến
gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và

không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định

tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi

thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không

hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu

không tham gia biểu quyết.

Theo khoản 4 Điều 145
Luật DN

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới
sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm
giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các
nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện
theo pháp luật của Công ty và của người giám sát kiểm phiếu.

5.  Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới
sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm
giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các
nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp

g.Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện
theo pháp luật của Công ty, người giám sát kiểm phiếu và của

Theo điểm e, khoản 5
Điều 145 Luật DN 2015

Theo Điểm a, Khoản 5,
Điều 145 Luật Doanh
nghiệp

Theo Điểm e, Khoản 5,
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Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu
phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của
biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại
phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không
trung thực, không chính xác.

người kiểm phiếu;

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người
giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung
thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách
nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông
qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Điều 145 Luật Doanh
nghiệp

8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số
cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết
định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông.

Theo khoản 4, Điều 144
Luật DN 2015

Điều 22.Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu
trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ
đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn
hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời
hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết
thúc.

Điều 22.Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu
trữ các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội
đồng cổ đông phải gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn
mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc.

Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

3.Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều
lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ
thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:

k.Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm
Tổng giám đốc điều hành;

4.Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:
c.Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 108 Luật Doanh
nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 120 Luật

Điều 25. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

3.Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều
lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ
thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

4.Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:

c.Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh
nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 162 Luật
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Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội
đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa
đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp
đồng mua, bán, sáp nhập, thâu tóm công ty và liên doanh);

Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội
đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa
đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp
đồng mua, bán, sáp nhập, thâu tóm công ty và liên doanh);

đ. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm,
bảo lãnh và bồi thường của Công ty;

đ. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm,
bảo lãnh của Công ty;

e. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân

sách vượt quá 01 (một) tỷ  đồng Việt Nam hoặc các khoản đầu tư
vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng

năm

Bỏ Điểm này

Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 3 (ba) thành

viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ
phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên

hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc
kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có
ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan
với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành
và các cán bộ quản lý khác của Công ty Ban kiểm soát phải chỉ
định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát
là người có chuyên môn về kế toán.

Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 3 (ba) thành

viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ
phận kế toán, tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít
nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan
với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành
và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Các Kiểm soát viên bầu
một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên
tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm
toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công
ty

Theo Khoản 2 Điều 163
Luật Doanh nghiệp

Điều 33. Ban kiểm soát

1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn
và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp và

Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:

Điều 33. Ban kiểm soát

1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn
và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và

Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:

Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về
quyền

Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về
quyền
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4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều
thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng
giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên

quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng
giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên

quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính

không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:

a.Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 20% tổng giá trị tài sản
được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan
trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và
lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã
được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan.
Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực
hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số
phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích
liên quan;

b.Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% của tổng giá trị
tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố
quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan
hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản
trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan
có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ
phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;

c.Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập
cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan
đến các cổ đông của công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp
đồng này được Hội đồng quản trị hoặc một tiểu ban trực thuộc
Hội đồng quản trị hay các cổ đông cho phép thực hiện.

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng
giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và những người có liên
quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông
tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người

4. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây
phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp
thuận:
a) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên
10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có
liên quan của họ;

b) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người có
liên quan của họ;

c) Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật này.

5. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá
trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo
cáo tài chính gần nhất. Trường hợp này, người đại diện công ty
ký hợp đồng phải thông báo các thành viên Hội đồng quản trị,
Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng,
giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội
dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc
chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể
từ ngày nhận được thông báo trừ trường hợp Điều lệ công ty quy
định một thời hạn khác; thành viên có lợi ích liên quan không có
quyền biểu quyết.

6. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch
khác ngoài các giao dịch quy định tại khoản 5 Điều này. Trường
hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo Hội
đồng quản trị và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan
đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp
đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng
quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ
yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý
kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích
liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch
được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu
biểu quyết còn lại tán thành.

7. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của
pháp luật khi được ký kết hoặc thực hiện mà chưa được chấp
thuận theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều này, gây thiệt
hại cho công ty; người ký kết hợp đồng, cổ đông, thành viên Hội

Thay Khoản 4 Điều 35
cũ bằng Điều 162-Luật
Doanh nghiệp
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khác để thực hiện các giao dịch có liên quan. đồng quản trị  hoặc Tổng giám đốc có liên quan phải liên đới bồi
thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu
được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

Điều 36. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường
1.Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng
giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác vi phạm nghĩa vụ,
trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ
của mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu
trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây

ra.

Điều 36. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

1.Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý
khác có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy
định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ
công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

b) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung
thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa
của công ty;

c) Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không sử
dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, địa vị,
chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi
ích của tổ chức, cá nhân khác;

d) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về doanh
nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có
phần vốn góp, cổ phần chi phối; thông báo này được niêm yết tại
trụ sở chính và chi nhánh của công ty.

e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và

Điều lệ công ty

Theo Khoản 1 Điều 160
Luật Doanh nghiệp

Điều 52. Ngày hiệu lực

1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng cổ
đông Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng nhất trí thông qua ngày

…..tháng 04 năm 2013 tại Văn phòng Công ty, quận Liên Chiểu,
thành phố Đà Nẵng và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của

Điều 52. Ngày hiệu lực

1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng cổ
đông Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng nhất trí thông qua ngày

……tháng 04 năm 2016 tại Văn phòng Công ty, quận Liên

Chiểu, thành phố Đà Nẵng và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn
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Điều lệ này.

2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau,
trong đó:

a.Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa
phương

b.Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định
của Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thành phố;

c.Bốn (04) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty.

của Điều lệ này.

2. Điều lệ được lập thành mười (6) bản, có giá trị như nhau, được
sử dụng để đăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền và lưu giữ tại
trụ sở Công ty.
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CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0032 /TT-HĐQT Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2016

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THÉP ĐÀ NẴNG

− Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

− Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng 2013;

− Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

Trên cơ sở Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2016, Hội đồng
Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua phương án tăng
vốn điều lệ trong năm 2016. Cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng
2. Địa chỉ trụ sở chính: Đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu,

Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng.
3. Số điện thoại: 0511- 3842561 Số Fax: 0511 - 3842174

4. Cổ phiếu chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng
- Loại cổ phiếu:  Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Hình thức chào bán: Phát hành riêng lẻ
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành việc chào

bán

- Số lượng đăng ký chào bán: 1.000.000 cổ phiếu.

- Hình thức chào bán: Phát hành riêng lẻ.
- Giá chào bán: 10.000 đồng
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán: Đối tượng chào bán là Nhà đầu

tư được lựa chọn trên cơ sở một trong các tiêu chí sau:

+ Là tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính.
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+ Là tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất phôi thép, thép
xây dựng.

5. Thời gian chào bán dự kiến: hoàn thành trong năm 2016.
6. Khối lượng vốn cần huy động theo dự kiến: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ

đồng y)

7. Mục đích huy động vốn: bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất
kinh doanh.

Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án tăng vốn  nêu trên
và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn và quyết định đổi tượng cụ
thể được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thực hiện các thủ tục chào bán cổ phiếu
tăng vốn điều lệ theo đúng qui định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS (để biết);
- Lưu VT.



LONG TY CO PHAN THEP DA NANG LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
BAN KIEM SOAT 	 DOc L4p - Tv Do - 1-14nh Phtic 

SO: 01_, /BC-DNS 	 Ha NOi, ngay 30 thong 3 nam 2016 

BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT 
CHO NAM TAI CHiNH 2015 

- 	Can cir Dieu le to chirc va hoat dOng sira dOi lan thtir 3 dm Cong ty CP 
thep Da Nang ban hanh ngay 26/4/2013; 

Can dr chirc nang va nhiem vu dm Ban kiem soot; 

Can cir Bao coo tai chinh nam 2015 cua Cong ty CP the') Da Nang da 
dugc kiem toan bOi Cong ty TNHH Kiem toan va Dinh gia Thong Long —
T.D.K. 

Ban kiem soot Cong ty CP thep Da Nang xin boo coo truorc Dai hOi co  
(tong ket qua kiem tra, giarn sat cac mat hog d'Ong cua Cong ty trong nam 
2015 nhu sau: 

I. CAC HOAT HONG CUA BAN KIEM SOAT 

Giam sat tinh hgp phap, hop phap hop ly trong quail IY dieu hanh hoat 
dOng san xuat kinh doanh cua Cong ty. 

Giam sat viec thirc hien cac quy che, quy dinh ma Cong ty da ban hanh. 

Xem xet, thAm dinh boo coo tai chinh nham danh gia tinh trung thuc, hgp 
1Y dm cac so lieu tai chinh ke toan. 

Trong qua trinh thvc hien nhiem vu Ban kiem soot cla dugc HOi &Ong quail 
tri, Ban dieu hanh Cong ty too dieu kien thuan lgi de hoan thanh nhiem vv. Tuy 
nhien, do cac thanh vien Ban kiem sok deu kiem nhiem nen hoat dOng kiem 
tra, giam sat van con bi han che. 

II. KET QUA GIAM SAT HOAT WONG SAN XUAT KINH DOANH VA 

TiNH HiNH TAI CHiNH CUA CONG TY 

1.Tinh hinh thtyc hien ke hooch SXKD 'tam 2015 

TT CHI TIEU DVT 
Ke hoach 

Nam 2015 

Thirc hi0 

Nam 2015 

TH/KH /lam  
2015(%) 

So vo•i nam 
2014 (%) 

1 Doanh thu thuAn TST.c/ 1.200 913 76,10 80,11 

2 Lgi nhulan trueec thu6 TS/.d (34) 
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3 Lgi nhulan sau thu TSI.d 7,2 (34) 

4 Thu nhap binh quan Tr d /ng 
/thang 6 5,71 95,17 96,78 

5 San lugng phoi thep SX TAn 110.000 93.580 85,07 87,24 

6 San lugng tieu thu phoi thdp TAn 110.000 94.788 86,17 92,42 

Doanh thu nam 2015 dat 76,10% so vai ke hoach, giam 19,89% so vai nam 
2014. 

Lgi nhuan thuc hien nam 2015 18 34 ty d6ng, khong dat ke hoach Dai hOi 
&rig co clang giao. 

San lugng phoi the]) san xuat dam 2015 dat 93.580 tan, dat 85,07% so vai ka 
hoach nam, giam 12,76% so vai nam 2014. 

San lugng phoi thep tieu thu nam 2015 dat 94.788 tan, dat 86,17% so vai ke  
hoach nam, giam 7,58% so vai nam 2014, tieu thu thep thanh pham dat 9.928 tan. 

Cong ty chua dat dugc nhang chi tieu ca ban theo k'e hoach a ra, mot phAn 
nguyen nhan do: 

- Nam 2015, nen kinh t6 Viet Nam van chua cai thien dugc tinh trang tri tre 
va suy thodi. 

- Su canh tranh giira cac nha san xuat tiler) trong nu& va vai thep nhap khau 
gay gat da anh huOng den ket qua san xuat kinh doanh chung cua cac doanh 
nghiep nganh thep. 

- Trong nam 2015, gia cac loaf nguyen lieu cung nhu thanh pham the') có xu 
huang giam gia tir dau nam den cuoi nam. 

- Tinh hinh san xuat the') trong nuac tiep tuc cung vugt eau do nhu eau tieu 
thu con thap cong vai thep nhap khau tir Trung Quoc vai gia re lam cho viec 
canh tranh tang gay gat them. 

Tuy vay, Cong ty da duy tri san xuat de dam bao cong an viec lam cho 
nguei lao dOng, on dinh dai song cho can 130 cong nhan vien. 

2. Tinh hinh tai chinh tai 31/12/2015 
Se) lieu chi tiet xin xem trong Bao cao tai chinh da duct kiem toan. 

a) Tai san: T6ng cong tai san cua cong ty tai thei diem 31/12/2015 la 607.239 
trieu d6ng giam 7.076 trieu d6ng so vai so dau nam, trong dO: 
- Tai san ngan han tang 4.681 trieu d6ng, tir 395.032 trieu d6ng len 399.713 
trieu d6ng (twang &rang vai 1,18%), cha yeti la do su thay d6i cua cac chi 
tieu sau: Tien va cac khoan Wang duang tin tang 11.192 trieu &Ong; Cac 
khoan phai thu ngan han giam dr 75.081 trieu d6ng xtiOng 44.189 trieu 
d6ng (giam 30.892 trieu d6ng, tuung ducmg vai 41,14%), trong do Phai thu 
khach hang giam 13.429 trieu &Ong, Tra truck cho nguoi ban giam 13.586 
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trieu dong, Phai thu ngan han khac giam 3.631 trieu dong; Hang ton kho 
tang tir 300.889 trieu ding len 324.426 trieu cling, tang 23.537 trieu d6ng; 
Tai san ngan han khac tang 843 trieu dong. 
- Tai san dai han giam 11.758 trieu cling chu yeu la do Tai san co dinh giam 
9.440 trieu d6ng tir 147.862 trieu ding xueng 138.422 trieu cling: Chi phi 
xay dung co' ban giam 1.310 trieu cling ; va Tai san dai han khac giam 1.007 
trieu ding. 

b) Ngu6n van: T8ng ngu6n von cua C8ng ty tai thai diem 31/12/2015 la 
607.239 trieu ang, giam 7.076 trieu ding so vii s6 dAtt nam, la do: 
- Nq phai tra tang 26.969 tri0 	thay doi nay chit yeti la do khoan 
Phai tra ngtrai ban ngan han tang 32.669 trieu ding, Phai tra ngtrai lao cling 
tang tir 2.377 trieu ding len 3.515 trieu cling, Phai tra ngan han khac tang 
103 trieu ding 
- Nguan van chfi so.  him giam 34.046 trieu ding la do Lai nhuan chua 
phan phi trong nam 18 them 34.046 trieu ding. 

HI. KIEN NGHI: 

Tir nhirng danh gia va nhan dinh tren, Ban kiem soat de nghi Dai h8i ding c6 
cling thong qua Bao cao tinh hinh hoat ding, ket qua san xuat kinh doanh nam 
2015 va kien nghi 1-18i ding quan tri va Ban 'Hong Gam doe Cong ty can luu y mot 
so not dung: 

- Can doi nhu cau du tit nguyen vat lieu, hang ton kho hap lY vai quan IY 
(long fiat, tang nhanh vOng quay von luu ding. 

- Theo doi din bien thi trtrang nguyen vat lieu the giai va trong ntrac, xir ly 
thong tin kip tiled de lira chin thai diem mua nguyen vat lieu vai gia hap lY 

- Tang etrang cong tac tiet kiem, kiem soat chat the cac chi s6 tieu hao, giam 
ty le phe pham. 

- Nghien ciru de xtr ly van de trong muc "Co sa cua y kin kiem toan ngoai 
tre &roc neu trong Bao cao kiem toan Bao cao Tai chinh Cong ty nam 2015. 

- Tang etrang marketing, xay dung ea the dinh gia va chinh sach ban hang 
phi' hap vii Nen (Icing thi twang va chi phi san xuat de tang luting tieu thu va 
thi phan. 

- Rd soat, cap nhat, 1D6 sung cac Quy cite quan tri not 13,8 de phuc vu eong tac 
dieu hanh hoat thing cua Cong ty. 

- Dieu chinh, si'ra d6i Dieu le Cong ty theo nhang diem mai dm Lust doanh 
nghi'ep nam 2014 (co hieu lirc thi hanh tir 01/07/2015). 

IV. Kt HOACH LAM VIEC NAM 2016 CiJA BAN KIEM SOAT 
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- Thgc hien giam sat, kiem tra tinh hgp VT hqp phap tinh trung thirc va mix 
do, can trong trong quan 1r, dieu hanh hoat dOng san xuat kinh doanh dm Cong 
ty; 

- ThAm dinh bao cao tinh hinh kinh doanh, bao cao tai chinh 6 thong dAu nam 
2016 va nam 2016 cilia cong ty; 

Bao cao nay da dugc tat ca cac thanh vien dm Ban kiem soat thong qua. 
Ban kiem soat kinh trinh Dai hOi ding ce, &mg xem xet thong qua./. 

No! nhirn: 

-D4i hOi dOng co dOng; 

- HDQT, ban TGD Cty CP TDN; 

- Tong ding ty thep V* Nam - CTCP 

- Ltru: BKS. 

TM. BAN KIEM SOAT 

TRUONG BAN 

Nguyen Duy Dung 
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