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.i,,® corm TY co PHAN SQ'I THE KY 
�• �ENTURY SYNTHETIC FIBER _!::ORPORATJON _ _ ., _ _ 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI¥T NAM 
Dqc lip - Tl}· do - H�nh phuc 

TP. HCM, ngay 10 thang 03 nam 2022 

THUMOI 
Dlf HQP D�I H()I DONG CO DONG TRUONG NIEN NA.M 2022 

H()i d6ng Quan tri Cong ty C6 ph1n Sgi Th€ Ky tran tr9ng kinh mai quy c6 dong tham dv cu9c h9p D:;ti h9i 
d6ng c6 dong thuang nien nam 2022 nhu sau: 
Kinh mai C6 dong: 
S6DKSH: 
Sf> c6 phfrn c6 quybn dtJ h9p: 

ngay cap: 
c6 phin 

1. Thoi gian: 09h00 ngay 31 thang 03 nam 2022
2. Dia di�m: Khach s:;tn Windsor Plaza, L&u 7, Phong Ballroom 2, S6 18 Duang An DuO'llg VuO'llg,

Phuang 09, Qu�n 05, TP.HCM.
3. N{,i dung:

Thong qua cac n9i dung theo th�m quy6n cua D:;ti h9i d6ng C6 dong thuang nien. 
4. Di�u ki�n tham d1.r:

T§.t ca c6 dong c6 ten trong danh sach C6 dong t:;ti ngay dang ky cu6i cung 02/03/2022. 
Nhfrng c6 dong khong th� tham dv D:;ti Mi c6 th� uy quySn cho nguai khac tham dv theo mftu 
iiy guy�n dugc dinh kem. Ben nh�n iiy quy�n khong dmyc iiy quy�n cho hen thfr ha. 

5. Dang ky tham dy·:
Quy c6 dong vui long xac nh�n vi�c tham dv ho?C uy quySn tham dv f)�i h9i tru6c ngay 
30/03/2022 theo dia chi sau: 
Phong Phat tridn doanh nghii p - B(; ph(m Quan hi C6 dong 
+ Diin tho(li: (0267) 389 9537(ext113)
+ Email: ir@centu,y.vn

6. Bo phi�u tfr xa biing thu bao dam:
Tnrang hgp c6 dong khong th� tham dv D�i h9i trvc ti€p cung khong uy quy�n cho nguai d:;ti 
di�n tham dv c6 th� bo phi€u bi�u quy€t b�ng The bi�u guy�t tfr xa (theo m�u dinh kem) va gui 
d€n dia chi Chi nhanh Cong ty t:;ti Duang s6 8, Khu Cong Nghi�p Trang Bang, Huy�n Trang 
Bang, Tinh Tay Ninh, Vi�t Nam tru6c 16h00 ngay 30/03/2022. 

7. C6 dong tham dv 0:;ti hQi vui long mang theo Giiy CMND/CCCD ho?c H{, chi�u (ban chinh). 
D6i v6i truang hgp dugc uy quy�n, db nghi mang theo: Giiy iiy quy�n (ban chinh), Giiy CMND 
ho?c H{, chi�u cua c6 dong (ban sao) va Giiy CMND ho?c H{, chi�u ciia Nguoi dmyc iiy quy�n 
(ban chinh).
Trang tru/mg hr;p C6 dong khong nhq,n du()'c thu mm va cac tai liiu lien quan, C6 dong v<i.n du diJu 
kiin tham dIJ· DHDCD 2021 niu mang theo cac giciy  tO' trong mIJc nay din D(li h(Ji.

8. Tai li�u h9p D:;ti hQi d6ng c6 dong thuang nien nam 2022 dugc cong b6 chi ti6t t:;ti website Cong ty:
www.theky.vn (mục "Quan hệ cổ đông"/Lưu trữ/Đại hội cổ đông 2022) từ ngày 10/02/2022.

,,· 



C CONG TY CO PHAN $qi THE KY
CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION 

CHUONG TRINH 

D�I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2022 

Thoi gian: 09h00 ngay 31 thang 03 nam 2022 
Dja di�m: Khach s1,1n Windsor Plaza, Liu 7, Phong Ballroom 2, S6 18 Duil'i'tg An Duong Vu·ong, 
PhuO'ng 09, Qu�n 05, TP.HCM. 
I. THU TVC

Don k:hach
Tuyen b6 ly do, gi&i thi�u di;ti biSu
Cong b6 di�u ki�n dS t6 chuc di;ti Mi (ty 1� c6 dong tham dµ).
Gi&i thi�u Chu t9a Cu<'.k h9p DHDCD
D� cu va thong qua Thu ky di;ti Mi
Thong qua chuang trinh Cu(k h9p DHDCD
B�u Ban kiSm phi�u

II. CHUONG TRINH NGHJ S1/
TBng giam d6c trinh bay bao cao hoi;tt d<)ng nam 2021
H<)i d6ng quan tri trinh bay bao cao cua H<)i d6ng quan trj
Ban kiSm soat trinh bay bao cao cua Ban kiSm soat
HDQT trinh DHDCD phe chdn cac v�n d� sau:
1. Bao cao tai chinh hQ'JJ nh�t nam 2021 da kiSm toan;
2. Bao cao cua HDQT nam 2021 ;
3. Bao cao cua BKS nam 2021 ;
4. Phuang an phan ph5i lc;ri nhu�n nam tai chinh 2021;
5. Dµ bao k�t qua kinh doanh nam 2022;
6. Lµa ch9n cong ty kiSm toan d<)c l�p nam 2022;
7. Ch� de) thu lao cua H<)i d6ng quan tri va Ban KiSm soat nam 2022;
8. Quy ch� quan tri n<)i be), quy ch� hoi;tt d<)ng cua H<)i d6ng quan tri, quy ch� hoi;tt d<)ng cua Ban kiSm

soat.
9. Phuang an Chao ban c6 phi�u rieng le
10. Phuang an ban c6 phi�u quy

III. THA.O LU�N
IV. BIEU QUYET
V. BEM�C

Thong qua Nghi quy�t Di;ti Mi c6 dong thm.'mg nien nam 2022
Thong qua Bien ban D�i Mi c6 dong thucmg nien nam 2022
Tuyen b6 b� m�c.

,.-













� CONG TY CO PHAN SQ'! THIE. KY 
� �ENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

Trong truang hgp t�i D�i h9i phat sinh cac n9i dung bi€u quy6t'm&i ho�c diSu chinh cac n9i
dung hi�n hilu thi cac c6 dong thvc hi�n quySn bi€u quySt theo hlnh thuc bo phiSu tu xa se
dm;rc xem nhu vcing mi),t t�i n9i dung d6. Ty 1� bi€u quySt se dm;rc tinh tren ty 1� cac c6 dong
tham dv trvc tiSp t�i D�i hQi. 
K6t qua bi€u quySt se dm;rc xac dinh theo tung n9i dung bi€u quySt va dm;rc tinh theo phfui
tram (%) lam trcm dSn 2 s6 th?p phan. 
Ban kiSm phiSu c6 trach nhi�m t6ng hgp ket qua biSu quySt 'va l?p thanh bien ban kiSm phieu.
Bien ban kiSm phiSu se dm;rc cac thanh vien cua Ban kiSm phi Su ky dS xac nh?n vs tinh chinh
xac, minh b�ch va dung cac nguyen t�c, trinh tv kiSm phi6u.
Bien ban kiSm phiSu phai ghi ro cac n()i dung sau: 

■ s6 c6 phfrn biSu quySt cho tung n()i dung biSu quySt, bao g6m ty 1� biSu quySt cho
tung o Iva chc;m biSu quySt: Tan thanh, Khong tan thanh va Khong c6 y kdn.

■ TfJng s6 c6 phin c6 quy�n biSu quySt c6 m�t t�i D�i h<'.h. 
Truang ban kiSm phiSu c6 trach nhi�m thay m�t Chu t9a cong b6 kSt qua kiSm phiSu t�i f)�i
hQi. 
M9i khiSu n�i vs k6t qua kiSm phi6u se duqc Chu t9a xem xet va giai quy6t ngay t�i D�i hQi.

13. N9i dung cu9c h9p D�i h9i d6ng c6 dong duqc Thu ky doan ghi chep dfry du vao Bien ban D�i h9i va
thong qua D�i hQi tru&c khi b6 m�c. 

14. Hi�u h_rc: ThS I� lam vi�c va biSu quy6t nay duqc d9c tru&c D�i hQi d6ng c6 dong va liy y ki6n biSu
quySt cua cac c6 dong. NSu duqc D�i h9i d6ng c6 dong thong qua v&i ty I� tu 51 % t6ng s6 phi6u bi Su
quySt cua t&t ca c6 dong dv h9p tr& Jen, Th€ I� nay se c6 hi�u Ive thi hanh bit bu9c d6i v&i tfrt ca cac c6
dong.

,.-
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PHIẾU BIỂU QUYẾT  
Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2022 

31/03/2022 

VOTING BALLOT 
2022 Annual General Shareholder Meeting 

March 31st 2022 

Họ và tên cổ đông (Name of shareholder):  
CMND/Hộ chiếu/GCNKD (ID No./Passport No./BCR. No.): 

Số cổ phần sở hữu (Number of owning shares):   
Người được ủy quyền (nếu có) (Authorized party (if any)):  .......................................................  

STT. 
No. 

Nội dung 
Contents 

Biểu quyết (đánh  hoặc  vào ô trống) 
Voting ( or ) 

Đồng ý 
Agree 

Không đồng ý 
Disagree 

Không có ý kiến 
No opinion 

1 Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán 
The 2021 audited financial statements    

2 Báo cáo năm 2021 của Hội Đồng Quản Trị 
BOD Report FY2021;    

3 Báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm Soát; 
BOS Report FY2021    

4 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 
Profit Distribution Plan for the fiscal year of 2021    

5 
Dự báo kết quả kinh doanh năm 2022 
Performance forecast FY2022   

6 
Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022 
Appointment of an independent auditing company 
for the fiscal year 2022 

  

7 

Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm 
soát năm 2022 
Remuneration regime for BOD and BOS in fiscal 
year 2022 

  

8 
Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ 
Internal rule on Corporate Governance of Century 
Synthetic Fiber Corporation 

  

9 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 
Regulation on operation of the Board of Directors    

10 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 
Regulation on operation of the Board of Supervisors    

11 Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2022 
Plan of share offering under private placement 2022    

12 Phương án bán cổ phiếu quỹ 2022 
Plan of treasure stock sale 2022    

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 
SHAREHOLDER/AUTHORIZED PERSON 

(ký, ghi rõ họ tên/sign, full name)
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BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 Mô hình quản trị 

 Sợi Thế Kỷ đang được tổ chức và hoạt động theo mô hình quản trị được qui định tại điểm 

a, khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020. 

Theo đó, cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm Đại hội đồng 

cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) và Tổng Giám 

đốc (“TGĐ”), Ban điều hành (“BĐH”), các bộ phận chức năng, các phòng nghiệp vụ chuyên 

môn.   

 Tại STK, ĐHĐCĐ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường 

niên được tổ chức mỗi năm một lần. Các vấn đề được ĐHĐCĐ thông qua được qui định 

tại Điều 14 Điều lệ của Công ty và theo qui định của pháp luật hiện hành.  

 HĐQT là cơ quan quản trị tại công ty. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được qui định 

tại Điều 25 Điều lệ của Công ty. HÐQT có nhiệm vụ triển khai, giám sát việc thực hiện các 

Nghị quyết của ÐHÐCÐ, chịu trách nhiệm trước ÐHÐCÐ về các hoạt động của Công ty.  

 BKS do ĐHĐCĐ bầu ra với chức năng thay mặt ĐHĐCĐ giám sát mọi hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty. Quyền hạn và trách nhiệm của BKS (bao gồm việc giám sát 

HĐQT và TGĐ, yêu cầu HĐQT và TGĐ giải trình về tình hình tài chính của Công ty) được 

qui định tại Điều 36 Điều lệ của Công ty.  BKS của STK có 3 thành viên với nhiệm kỳ 5 

năm.  

 Tổng Giám Đốc do HĐQT bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm. Nhiệm vụ và quyền hạn của 

Tổng Giám Đốc được qui định tại Điều 30 Điều lệ của Công ty.  

 Ban Điều Hành gồm 04 thành viên sẽ hỗ trợ Tổng Giám Đốc trong việc điều hành hoạt 

động của Công ty.  

Nguyên tắc Quản trị Công ty 

 
 

 

 Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị 

Trong năm 2021, không có thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị 

 

Đảm bảo 
quyền lợi của 

cổ đông và 
Công ty

Đối xử công 
bằng giữa 

các cổ đông

Minh bạch 
trong hoạt 
động của 
Công ty

HĐQT, BKS, 
lãnh đạo và 
kiểm soát có 

hiệu quả

Đảm bảo một 
cơ cấu quản 
trị hiệu quả
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 Thông tin về Hội đồng quản trị 

 
 Giới thiệu thành viên Hội đồng Quản trị 

 

1. Bà Đặng Mỹ Linh (50 tuổi) 

Ngày sinh: 19/01/1972 

CMND số: 023323687    Ngày cấp: 16/02/2011 

Trình độ văn hóa: Cao học 

Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác 
 

Đơn vị công tác Chức vụ 

1993-1999 Worldtex Enterprise Co, .Ltd Trợ lý TGĐ 

2000-2020 CTCP Sợi Thế Kỷ Thành viên 

HĐQT 

2001-nay CTCP đầu tư thương mại Liên An TGĐ 

Công ty TNHH MTV PT BĐS Khải 

Tiến 

Chủ tịch 

2020-nay CTCP Sợi Thế Kỷ Chủ tịch HĐQT 

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT 

Thời gian bổ nhiệm: 14/02/2020 

 

2. Ông Đặng Triệu Hòa (53 tuổi) 

Ngày sinh: 19/10/1969 

CMND số: 079069011874    Ngày cấp: 11/08/2021 

Trình độ văn hóa: Đại học 

Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác 
 

Đơn vị công tác Chức vụ 

1991 - 1995 Công ty TNHH TM-DV 

Việt Phú 

Giám Đốc 

1995 - 2000 Công ty TNHH TM-DV 

Hoàn Á 

Giám Đốc 

2000 – 02/2020 Công ty cổ phần Sợi 

Thế Kỷ 

Chủ tịch HĐQT 

kiêm TGĐ 

02/2020 Công ty cổ phần Sợi 

Thế Kỷ 

Phó chủ tịch 

HĐQT kiêm 

TGĐ 

Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT 

Thời gian bổ nhiệm: 14/02/2020 

 

3. Ông Đặng Hướng Cường (46 tuổi) 

Ngày sinh: 04/07/1976 

CMND số: 023323688    Ngày cấp: 12/07/2014 Trình độ văn hóa: Đại 

học 

Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác 
 

Đơn vị công tác Chức vụ 

2004-nay CT TNHH P.A.N Châu 

Á 

Giám đốc 

2005-nay CTCP Sợi Thế Kỷ Thành viên 

HĐQT 

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT 

Thời gian bổ nhiệm: 2005 
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4. Bà Cao Thị Quế Anh (56 tuổi)  

Ngày sinh: 17/04/1966 

CMND số: 025490567    Ngày cấp: 08/10/2011 Trình độ văn hóa: Đại 

học 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hoá thực phẩm 

Quá trình công tác 
 

Đơn vị công tác Chức vụ 

1991-2003 Cộng Hoà Ba Lan Kinh doanh tự do 

2003-2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh doanh tự do 

2008 - nay Công ty Cổ Phần Thực 

Phẩm Xanh 

TGĐ 

2009-2012 Công ty Cổ Phần Chứng 

khoán Quốc tế 

TV Hội đồng đầu tư,  

TV HĐQT, CT HĐQT 

2015-nay Công ty Sợi Thế Kỷ TV HĐQT 

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT 

Thời gian bổ nhiệm: 2015 

 

5. Ông Võ Quang Long (44 tuổi) 

Ngày sinh: 28/10/1978 

CMND số: 024937902    Ngày cấp: 02/07/2008  

Trình độ văn hóa: Cao học 

Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác 
 

Đơn vị công tác Chức vụ 

2006-2009 Công ty quản lý quỹ 

ACB 

Trưởng phòng đầu 

tư 

1/2010-9/2010 HD Bank Trưởng phòng đầu 

tư 

10/2010-

01/2018 

OCB Phó GĐ Kinh doanh 

tiền tệ và đầu tư 

02/2018-nay CTCP tư vấn đầu tư 

Hướng Việt 

TGĐ 

2018-nay Công ty Sợi Thế Kỷ TV HĐQT 

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT 

Thời gian bổ nhiệm: 2018 

 

6. Ông Chen Che Jen (58 tuổi) 

Ngày sinh: 10/12/1964 

CMND số: 307302750    Ngày cấp: 10/06/2013  

Trình độ văn hóa: Đại học 

Trình độ chuyên môn: Công nghệ 

Quá trình công tác 
 

Đơn vị công tác Chức vụ 

1990-1997 Formosa Taffeta Co,, Ltd Kinh doanh 

1997-1999 Formosa Taffeta HK Giám đốc   

2002-nay Formosa Taffeta VN Giám đốc 

Marketing 

2018-nay Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ Thành viên 

HĐQT 

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT 

Thời gian bổ nhiệm: 2018 
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7. Ông Nguyễn Quốc Hương (51 tuổi) 

Ngày sinh: 03/11/1971 

CMND số: 001071016584 

Ngày cấp: 21/03/2018 

Trình độ văn hóa: Cao học 

Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh 
 

Đơn vị công tác Chức vụ 

2013-2014 Ngân hàng Eximbank Tổng giám đốc 

2014-2017 Ngân hàng Eximbank Phó Tổng giám 

đốc 

2018 Kinh doanh tự do 
 

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT 

Thời gian bổ nhiệm: 2018 

 

Tỷ lệ sở hữu của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023  

STT Họ và tên Chức danh 
Cá nhân sở 

hữu 
Tỷ lệ (%) 

Chức danh 

kiêm nhiệm 

trong HĐQT 

của các 

công ty 

khác 

Cá nhân/Tổ 

chức có liên 

quan sở 

hữu 

Tỷ lệ (%) 

1 
Đặng Mỹ Linh 

Chủ tịch 

HĐQT 
10.134.305 14,33% 

Không có 

15.730.602 22,24% 

2 
Đặng Triệu Hòa  

Phó 

CT.HĐQT 
9.749.367 13,78% 16.115.540 22,79% 

3 Đặng Hướng 

Cường 
TV.HĐQT 5.981.235 8,46% 19.883.672 28,11% 

4 
Cao Thị Quế Anh TV.HĐQT 0 0% 425.040 0,70% 

5 Võ Quang Long 
TV.HĐQT 0 0% 14.137.593 19,99% 

6 Chen Che Jen  
TV.HĐQT 0 0% 0 0% 

7 Nguyễn Quốc 

Hương 
TV.HĐQT 0 0% 0 0% 

 

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ (nhiệm kỳ 2018-2023) gồm 07 thành viên, 

trong đó:  

- 03 thành viên là thành viên HĐQT độc lập; 

- 06 thành viên là thành viên HĐQT không điều hành; 

- 03 thành viên là thành viên HĐQT độc lập không điều hành 

 Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 

 Các cuộc họp HĐQT  

 HÐQT đã tiến hành 21 cuộc họp thông qua hình thức trực tiếp và gửi thư xin ý kiến để giải 

quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HÐQT.  

 HĐQT đã ban hành 21 Nghị quyết Hội đồng quản trị.  

 Biên bản và Nghị quyết HÐQT được gửi đầy đủ cho các thành viên HÐQT, BKS.  
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 Các cuộc họp của HÐQT đều có mời Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc tham gia dự họp 

để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến luợc, định hướng kinh doanh, chỉ 

đạo của HĐQT đối với Ban Ðiều hành. 

Stt. Họ và tên Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

Lý do không tham 

dự 

1 Bà Đặng Mỹ Linh Chủ tịch HĐQT 21/21 100%  

2 Ông Đặng Triệu Hòa Phó CT.HĐQT 21/21 100%  

3 Ông Đặng Hướng Cường TV.HĐQT 17/21 81% 

Công tác ở nước 

ngoài do dịch Covid 

nên chưa về nước 

được  

4 Bà Cao Thị Quế Anh TV.HĐQT 21/21 100%  

5 Ông Võ Quang Long TV.HĐQT 21/21 100%  

6 Ông Chen Che Jen TV.HĐQT 21/21 100%  

7 Ông Nguyễn Quốc Hương TV.HĐQT 21/21 100%  

 

 Các cuộc họp riêng của Thành viên HĐQT độc lập 

Không có. 

 Các Nghị quyết của HĐQT 

 
STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 01-2021/NQHĐQT 20/01/2021 Thông qua dự báo kết quả kinh doanh 2021 

2 02-2021/NQHĐQT 21/01/2021 
Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho Công ty CP 
Sợi Thế Kỷ tại HD Bank 

3 03-2021/NQHĐQT 04/03/2021 Thông qua ngày chốt quyền ĐHĐCĐ TN 2021 

4 04-2021/NQHĐQT 29/03/2021 Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021 

5 05-2021/NQHĐQT 30/03/2021 
Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho Công ty CP 
Sợi Thế Kỷ tại OCB 

6 06-2021/NQHĐQT 19/04/2021 Thông qua các giao dịch đối với bên liên quan 

7 07-2021/NQHĐQT 19/04/2021 
Thông qua việc đầu tư dự án Nhà máy sản xuất sợi 
Unitex 

8 08-2021/NQHĐQT 19/04/2021 Thông qua việc bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ TN 2021 

9 08A-2021/NQHĐQT 15/05/2021 
Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho Công ty CP 
Sợi Thế Kỷ tại EximBank. 

10 09-2021/NQHĐQT 18/05/2021 
Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho Công ty CP 
Sợi Thế Kỷ tại VietcomBank 

11 10-2021/NQHĐQT 28/06/2021 Thông qua ngày chốt quyền trả cổ tức năm 2020 

12 11-2021/NQHĐQT 14/07/2021 
Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH E&Y VN kiểm 
toán BCTC năm 2021 

13 12-2021/NQHĐQT 07/09/2021 
Thông qua việc phân bổ trách nhiệm và quyền hạn 
quyết định cho Dự án Unitex 

14 13A-2021/NQHĐQT 25/10/2021 
Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt 
chào bán 

15 13B-2021/NQHĐQT 25/10/2021 
Thông qua tỷ lệ chào bán thành công, phương án xử lý 
cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết. 

16 13C-2021/NQHĐQT 25/10/2021 Thông qua hồ sơ chào bán cho cổ đông hiện hữu 

17 14-2021/NQHĐQT 28/10/2021 
Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty 
E.dye Việt Nam 

18 15-2021/NQHĐQT 05/11/2021 Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 
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STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

19 16-2021/NQHĐQT 23/11/2021 
Thông qua việc vay vốn từ ngân hàng VCB cho dự án 

Unitex 

20 17-2021/NQHĐQT 06/12/2021 
Thông qua việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông 
bằng văn bản 

21 18-2021/NQHĐQT 21/12/2021 Thông qua hạn mức tín dụng tại ngân hàng CTBC 

 

 Tình hình triển khai các nghị quyết ĐHĐCĐ 

Hình thức họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên 

Ngày họp: 22/04/2021 

STT 
Nội dung thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ 

2021 
Kết quả thực hiện 

1.  Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 

của năm 2020: Chia cổ tức năm 2020 bằng 

tiền mặt (tỷ lệ 15%/mệnh giá) 

Đã chi trả cổ tức cho năm tài chính năm 

2020 vào ngày 02/08/2021. 

2.  Thông qua dự báo doanh thu - lợi nhuận năm 

2021 

- Doanh thu: 2.357 tỷ đồng 

- Lợi nhuận sau thuế: 248.2 tỷ đồng 

Kết quả thực hiện năm 2021: 

- Doanh thu: 2.042 tỷ đồng (đạt 87% kế 

hoạch); 

- Lợi nhuận sau thuế: 278,6 tỷ đồng 

(đạt 112,2% kế hoạch)/ 

3.  Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa 

chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính 

năm 2021 

Đã lựa chọn Công ty kiểm toán E&Y Việt 

Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập cho báo 

cáo tài chính năm 2021. 

4.  Thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 

2021 

- Thù lao cho HĐQT: 1 tỷ và 275 triệu 

đồng 

- Thù lao cho BKS: 180 triệu đồng; 

Đã thực hiện chi trả ngày 30/12/2021. 

5.  Thông qua Định hướng phát triển sản xuất 

kinh doanh giai đoạn 2021-2025 

Đã thực hiện triển khai Dự án Nhà máy sản 

xuất sợi tổng hợp Unitex 

6.  Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra 

công chúng 

Đang trong quá trình xin Giấy phép chào 

bán từ Ủy ban chứng khoán nhà nước 

7.  Thông qua việc sửa Điều lệ Công ty Đã thực hiện điều chỉnh và công bố thông 

tin vào ngày 22/04/2021. 

 

Hình thức họp: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

Ngày cuối cùng lấy ý kiến: 29/12/2021 

STT 
Nội dung thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ 

2021 
Kết quả thực hiện 

1.  Thông qua Phương án sử dụng nguồn cổ 

phiếu quỹ để phát hành theo chương trình 

lựa chọn người lao động 

Công ty sẽ triển khai vào năm 2022. 

2.  Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng 

vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông 

hiện hữu 

Công ty đã thực hiện và làm thủ tục thay 

đổi mục đích sử dụng vốn. 
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 Báo các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập 

Các thành viên HĐQT đóng vai trò đánh giá và giám sát hoạt động của Ban điều hành một cách 

khách quan, đảm bảo tránh xung đột lợi ích giữa các bên liên quan; gia tăng tính công bằng, hiệu 

quả chức năng đưa ra định hướng chiến lược, quản trị rủi ro, quản trị chất lượng sản xuất. 

Các TVHĐQT không điều hành đều là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, 

thương mại, tài chính và quản trị.  

Các thành viên luôn tích cực tham gia góp ý cho việc xây dựng chiến lược kinh doanh, quản trị 

doanh nghiệp và giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.  

 Ông Chen Che Jen có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh sợi, 

ông thường xuyên theo dõi các chỉ tiêu chất lượng để đưa ra những giải pháp, kinh nghiệm 

quản trị rủi ro xảy ra trong hoạt động sản xuất 

 Bà Cao Thị Quế Anh có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh may mặc và tài 

chính, luôn luôn theo dõi và giám sát cơ cấu chi phí sản xuất, chi phí cố định, khả năng tối 

ưu hoá lợi nhuận. 

 Ông Nguyễn Quốc Hương có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ông luôn giám 

sát tình hình luân chuyển vốn lưu động, tình hình nợ vay và các chính sách phân phối lợi 

nhuận của Công ty. 

 Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ về đào tạo quản trị công ty: 

Có 4/7 thành viên HÐQT (nhiệm kỳ 2018-2023), 3/3 thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2018-

2023) đã được cấp chứng chỉ về quản trị Công ty tại các cơ sở đào tạo được Ủy Ban chứng 

khoán Nhà nước công nhận. Công ty luôn tạo điều kiện để tất cả các thành viên HÐQT, BKS, Ban 

TGÐ tham gia các khoá đào tạo về quản trị Công ty. Tuy nhiên, do thời gian các khóa đào tạo 

thuờng trùng với lịch công tác của Ban Quản trị nên các thành viên không tham gia khóa học 

được. Bên cạnh đó, STK có 01 thành viên HÐQT là người nước ngoài, do khóa học không hỗ trợ 

ngôn ngữ thứ hai cho nên cũng ảnh hưởng đến việc hoàn thành chứng chỉ Quản trị Công ty theo 

quy định. 

Danh sách thành viên HĐQT, BKS đã được đào tạo về quản trị Công ty: 

1. Đặng Mỹ Linh – Chủ tịch HĐQT 

2. Đặng Triệu Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT 

3. Đặng Hướng Cường – Thành viên HĐQT 

4. Cao Thị Quế Anh - Thành viên HĐQT 

5. Nguyễn Tự Lực – Trưởng BKS 

6. Đinh Ngọc Hoa – Thành viên BKS 

7. Hoàng Nữ Mộng Tuyền – Thành viên BKS 

 Các tiểu ban HĐQT 

Công ty chưa thành lập các tiểu ban HĐQT nên không có hoạt động của các tiểu ban HĐQT. 

 Đánh giá hoạt động của HĐQT 

Hoạt động cốt lõi Kết quả đạt được năm 2021 

Lãnh đạo – kiểm soát Trong năm 2021, mặc dù do diễn biến của dịch Covid 

phức tạp, HĐQT vẫn theo dõi chặt chẽ hoạt động của 
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Ban điều hành; chỉ đạo và đưa ra phương hướng 

thay đổi chiến lược kinh doanh trong ngắn hạn. 

HĐQT đều kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh 

của Công ty qua từng Quý. 

Quyết định chiến lược đầu tư Thông qua các quyết định về việc đầu tư dự án tăng 

công suất, huy động vốn vay và vốn chủ sở hữu. 

Thông qua các dự án hợp tác khác nhằm đa dạng 

hóa chiến lược kinh doanh, nhất là khi môi trường 

kinh doanh có nhiều thách thức. 

 

- Cơ cấu của HĐQT đảm bảo tuân thủ qui định khi có 3/7 thành viên HĐQT độc lập.   

- Các thành viên HĐQT độc lập không điều hành đã tích cực tham gia các cuộc họp của HĐQT, giám sát hoạt 

động của Ban điều hành và đưa ra những góp ý thiết thực cho Ban điều hành và HĐQT trong việc xây dựng 

chiến lược kinh doanh, triển khai các kế hoạch kinh doanh và nâng cao chất lượng của hoạt động quản trị 

doanh nghiệp.  

- Các thành viên HÐQT đã được cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời để có thể đưa ra những đánh giá phân 

tích đúng đắn về tình hình doanh nghiệp và thực hiện các nghĩa vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng 

vì quyền lợi tối cao của cổ đông và của Công ty. 

- Các cuộc họp HÐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Ðiều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết 

định của HÐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, được lưu trữ theo đúng quy định. 

 Đánh giá của HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty và hoạt động của Ban 

điều hành 

 Kết quả kinh doanh năm 2021 

 

 

 Đánh giá tổng quan về tình hình hoạt động của Công ty 

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đã đặt ra trong năm 2021 
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• Nâng cao hiệu quả hoạt động, sử dụng chi phí 

hợp lý; 

• Hợp lực cải tiến hoạt động Công ty; 

• Giảm hao phí trong sản xuất; 

• Cải thiện chất lượng sản xuất; 

• Giảm lượng hàng tồn kho về mức tiêu chuẩn. 

• Đạt tỷ trọng sợi tái chế, đạt 50% trên doanh 

thu. 

• Phát triển thị trường Mỹ, doanh thu xuất khẩu 

tại thị trường Mỹ tăng từ 3,8% 2020 lên 4,5% 

năm 2021. 

• Phát triển gián tiếp thị trường EU, Mexico qua 

các khách hàng ở nội địa; 

• Phát triển sản phẩm mới như sợi tái chế màu, 

sợi đặc biệt khác... 

• Đã triển khai dự án tăng công suất mới 

 

 

2. Thành tựu đạt được 

- Mặc dù Quý 3 năm 2021 Công ty gặp nhiều khó khăn giãn cách xã hội kéo dài, Công ty đã 

nhanh chóng phục hồi vào Quý 4 và nỗ lực để vượt kế hoạch lợi nhuận 12%. 

- Chiến lược kinh doanh linh hoạt, tiết giảm hao phí nhà máy, biên lợi nhuận gộp đạt 18,3% 

và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu vẫn đạt 22% năm 2021. 

- Chủ động quản trị rủi ro nguồn vốn như trả nợ vay để giảm chi phí tài chính, từ đó góp phần 

ổn định tình hình tài chính; 

- Giải phóng hàng tồn kho về mức tiêu chuẩn, góp phần giảm chi phí; 

- Hệ thống hóa kho bãi, nâng cao chất lượng dịch vụ cung ứng cho khách hàng. 

3. Điểm cần cải thiện 

- Cần phải tăng cường công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và phát triển thêm khách 

hàng thương hiệu để duy trì tốc độ tăng trưởng của Công ty. 

- Tập trung triển khai dự án mở rộng công suất để tăng quy mô và mở rộng thị trường cho 

Công ty. 

4. Tình hình thực hiện mục tiêu môi trường-lao động-xã hội 

Môi trường Lao động Cộng đồng xã hội 

- HĐQT đánh giá cao Công ty đã có 

những sáng kiến trong việc bảo vệ môi 

trường; ngoài việc tăng tỷ lệ sợi tái chế 

lên 50% trên doanh thu và tăng sản 

lượng tiêu thụ sợi màu (tăng gấp 2 lần 

so với năm 2020), Công ty đã lắp đặt và 

vận hành hệ thống điện mặt trời áp mái, 

giúp góp phần giảm phát thải nhà kính. 

- Mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn 

biến khá phức tạp trong Quý 2 và 

Quý 3 năm 2021, Công ty vẫn đảm 

bảo được chế độ phúc lợi cơ bản 

cho người lao động; các vấn đề về 

đảm bảo sức khỏe, phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 lây lan trên diện 

rộng. 

- Công ty vẫn 

thực hiện tốt 

các nghĩa vụ 

đóng góp vào 

ngân sách nhà 

nước và chi trả 

đúng hạn cho 

nhà cung ứng. 

Kiểm soát chặt chẽ cán cân
chi phí-lợi nhuận, quản lý
chất lượng, nâng cao khả
năng cạnh tranh

Đạt kế hoạch về tỷ trọng
sợi tái chế

Duy trì và mở rộng mạng
lưới khách hàng; nghiên
cứu & phát triển sản phẩm
mới

Triển khai các dự án đầu tư 
mở rộng tăng công suất
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- Công ty đã và đang xây dựng và đi vào 

hoàn thiện chuỗi giá trị khép kín từ khâu 

nguyên vật liệu đến khâu thành phẩm: 

phế phẩm lại được tái sản xuất thành 

nguyên vật liệu. 

- Ngoài ra Công ty còn tái sử dụng ống 

giấy, các vật liệu đóng gói khác. 

- Thu nhập bình quân của người lao 

động năm 2021 tăng 5% với với 

năm 2020; 

- Các chế độ thưởng lễ, Tết và hiệu 

quả hoạt động kinh doanh vẫn 

được duy trì đầy đủ và đúng hạn, 

giúp ổn định cuộc sống cho người 

lao động. 

 

5.  Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành 

 Phương thức giám sát 

- HĐQT thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Ban điều hành thông 

qua các cuộc họp HĐQT định kỳ, các cuộc họp thông qua thư điện tử, về tình hình 

thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ. 

- HĐQT đã thảo luận và phê chuẩn các Nghị quyết của Hội đồng quản trị dựa trên đề 

xuất của Ban điều hành;  

- Ban điều hành có trách nhiệm giải thích chi tiết về kết quả kinh doanh quý và năm, dự 

báo kết quả kinh doanh của quý hoặc năm tiếp theo. 

 Kết quả thực hiện 

- Ban điều hành đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết của  và 

HÐQT. 

- HĐQT đã đưa ra các giải pháp cải tiến hoạt động, quản trị rủi ro, hỗ trợ Ban điều hành, 

từ đó đạt được những thành tựu nhất định trong năm 2021. 

- Kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2021 nhìn chung đạt mục tiêu đã đề ra.  

- Ban điều hành cần phải nỗ lực hơn trong năm 2022 trước bối cảnh kinh doanh còn 

nhiều thách thức. Ban điều hành phải đưa ra chiến lược cụ thể cho hoạt động kinh 

doanh, tiếp tục phát triển và ổn định thị trường, nâng cao tỉ trọng đóng góp của sợi tái 

chế, phát triển sản phẩm mới, cân đối tình hình tài chính của Công ty.  

- Các giám đốc chuyên trách cần phải thực hiện tốt chức năng của mình để hỗ trợ Tổng 

giám đốc điều hành và giám sát các hoạt động của các phòng ban, phát hiện những 

điểm cần cải tiến để ngăn ngừa rủi ro xuất phát từ nội bộ Công ty, từ đó tăng cường 

nội lực để ứng phó với các rủi ro từ bên ngoài.  

3. Các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra năm 2022 

 

Tiếp tục nâng cao tỷ trọng sợi tái chế

Đạt kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận năm 
2022

Triển khai thành công dự án đầu tư mở rộng 
tăng công suất tại Công ty con
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 Đánh giá tình hình thực hiện quản trị Công ty năm 2021  

Đánh giá theo Thẻ điểm quản trị Công ty khu vực ASEAN 

  

Dựa theo chuẩn mực quản trị Công ty của khu vực ASEAN (ASEAN Corporate Governance 
Scorecards), Sợi Thế Kỷ đã thực hiện tốt 108/146 tiêu chí trong Thẻ điểm Quản trị Công ty. 

 

Các tiêu chí đã thực hiện tốt: 
- Đảm bảo quyền cơ bản của cổ 

đông 
- Đảm bảo đối xử bình đẳng với cổ 

đông 
- Bảo vệ quyền lợi các bên có liên 

quan 
- Đảm bảo công bố thông tin minh 

bạch 
- Đảm bảo trách nhiệm của HĐQT 

được thực hiện 
Các tiêu chí cần cải thiện: 

- Cơ cấu HĐQT: chưa thành lập 
các tiểu ban trực thuộc HĐQT 

Tình hình thực hiện quản trị Công ty theo pháp luật 

 

Quy định  Lý do chưa thực hiện theo 

quy định 

Hướng khắc phục 

1. Công ty chưa thực hiện kiểm 

toán nội bộ theo quy định tại Khoản 1 

Điều 10, Điều 30 Nghị định 

05/2019/NĐ-CP 

Công ty chưa tìm được nhân 

sự phù hợp để thực hiện chức 

năng kiểm toán nội bộ. 

Công ty sẽ tiếp tục tìm nhân 

sự có chuyên môn để thực 

hiện chức năng này. 

2. Công ty có Tổng giám đốc là 

người có quan hệ gia đình của người 

quản lý doanh nghiệp, chưa đáp ứng 

quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 162 

Luật Doanh nghiệp 2020. 

Công ty chưa tìm được nhân 

sự có đủ năng lực và chuyên 

môn để đảm nhiệm chức danh 

Tổng giám đốc Công ty. 

Công ty sẽ tiếp tục tìm nhân 

sự có chuyên môn phù hợp 

để đảm nhiệm vị trí này. 

 Các kế hoạch, định hướng của HĐQT năm 2022 

 Tiếp tục giám sát và chỉ đạo hoạt động của TGĐ và Ban điều hành nhằm thực hiện các 

kế hoạch kinh doanh trong năm 2022. 

 Song hành với TGĐ và Ban điều hành trong việc xác định các cơ hội mở rộng kinh doanh 

và hoạch định chiến lược kinh doanh bền vững cho STK.  

 Hoạch định chiến lược và chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân sự. 

 Giám sát tình hình quản lý chi phí, hiệu quả hoạt động của Ban điều hành. 

 Kế hoạch nâng cao chất lượng quản trị Công ty năm 2022 

- HĐQT rà soát các quy định và thông lệ quản trị tốt, đồng thời chỉ đạo Ban điều hành để 

thiết lập bộ phận kiểm toán nội bộ cũng như các ủy ban kiểm toán cho Công ty. 

 

Thực hiện 
tốt

74%
Đã thực 
hiện 1 …

Không áp 
dụng
3%

Chưa 
thực hiện

21%
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BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT 

 Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát  

Thành viên và cơ cấu ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (bắt đầu từ ngày 17/04/2018) 

 

Ông Nguyễn Tự Lực 

Trưởng Ban kiểm soát 

Năm sinh 1952 

Trình độ học vấn Cử nhân Kế toán 

Quá trình làm 

việc 

2007 - nay: Trưởng Ban Kiểm soát, STK 

2006 - nay: Trợ lý Tổng Giám đốc, STK 

2000 - 2006: Kế toán trưởng, STK 

1984 - 2000: Kế toán trưởng, Công ty XNK Giày 

dép Nam Á 

1979 - 1984: Kế toán tổng hợp Công ty Khách 

sạn TP.HCM, Kế toán trưởng Khách sạn Sài 

Gòn 

 

Bà Hoàng Nữ Mộng Tuyền 

Thành viên Ban kiểm soát 

Năm sinh 1990 

Trình độ học vấn Cử nhân 

Quá trình làm 

việc 

2012 – 2019: Trưởng nhóm kinh doanh, STK 

2019 – 2020: Trợ lý TGĐ 

2020 – nay: Chuyên viên KD Công ty KPack  

 

Bà Đinh Ngọc Hoa 

Thành viên Ban kiểm soát 

Năm sinh 1979 

Trình độ học 

vấn 

Cử nhân ngành Kinh doanh tiền tệ 

Quá trình làm 

việc 

2005 - nay: Trưởng Phòng Kế hoạch sản xuất 

và tiêu thụ, STK 

2002 - 2004: Nhân viên kế toán CTY TNHH Vĩ 

Hợp 

Tỷ lệ sở hữu của các thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 

STT Họ và tên Chức danh 

Cá 

nhân 

sở 

hữu 

Tỷ lệ 

(%) 

Chức 

danh 

kiêm 

nhiệm 

trong 

BKS của 

Tỷ 

lệ 
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các công 

ty khác 

1 Nguyễn Tự Lực  Trưởng BKS 0 0% - - 

2 Hoàng Nữ Mộng 

Tuyền 

Thành viên 

BKS 

1.147 0,0016% - - 

3 Đinh Ngọc Hoa Thành viên 

BKS 

5.008 0,007% - - 

 Hoạt động của Ban kiểm soát 

Chương trình hoạt động của BKS trong năm 2021 là tiến hành họp để xây dựng kế hoạch hoạt 

động của BKS trong năm, trong đó có phân công công việc đảm trách của từng thành viên BKS, 

trong năm BKS đã họp 4 lần, cụ thể như sau:  

 Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty 

 Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 

 Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty 

 Đánh giá về sự phối hợp của HĐQT với Ban Điều Hành. 

 Đánh giá về tình hình đầu tư của Công ty, các dự án đã và đang thực hiện theo NQ HĐQT. 

 Từ đó đưa ra kiến nghị đối với HĐQT trong các năm tiếp theo. 

 Các cuộc họp của Ban kiểm soát 

 

STT Nội dung Ngày họp Kết quả 

1 
Đánh giá tình hình hoạt động cả 

năm 2020 

21/01/2021 Thống nhất 100% 

2 
Thảo luận kế hoạch hoạt động năm 

2021 

27/04/2021 Thống nhất 100% 

3 
Thảo luận, đánh giá tình hình hoạt 

động Quý 2 và 6 tháng năm 2021 

28/08/2021 Thống nhất 100% 

4 
Thảo luận, đánh giá tình hình hoạt 

động Quý 3 và 9 tháng 2021.  

28/11/2021 Thống nhất 100% 

 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát 

 Đánh giá của BKS về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 

2020 

- Các phiên họp Hội đồng quản trị có mời trưởng ban Ban kiểm soát tham dự đầy đủ. 

- Nhìn chung, Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các nhiệm vụ và quyền 

hạn của Hội đồng quản trị theo điều lệ công ty, đảm bảo việc chỉ đạo, quản trị Công ty theo đúng 

pháp luật. 

Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020: 

 Thời gian thực hiện 
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Cổ tức bằng tiền mặt 15%/mệnh giá Tháng 08/2021 

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021 

Chỉ tiêu (tỷ đồng) Thực hiện năm 2021 
So sánh với thực 

hiện năm 2020 

So sánh với kế 

hoạch năm 2021 

Doanh thu thuần 2,042.4 15.7% 86.6% 

Lợi nhuận trước thuế 285.7 73.7% 100.0% 

Lợi nhuận sau thuế 278.4 92.9% 112.2% 

 

Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính hợp nhất 
  Hợp nhất 

Chỉ tiêu Đơn vị 2021 2020 So sánh 

Khả năng thanh toán     

Khả năng thanh toán ngắn hạn Lần 1.38 1.11 0.27 

Khả năng thanh toán nhanh Lần 0.72 0.41 0.31 

Cơ cấu vốn     

Hệ số Nợ vay/Vốn chủ sở hữu Lần 0.26 0.25 0.01 

Hệ số Nợ vay/Tổng tài sản Lần 0.16 0.16 - 

Tỷ suất sinh lời     

Lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (ROS) % 13.63% 8.18% 5.45% 

Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) % 14.12% 8.47% 5.65% 

Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) % 22.12% 13.33% 8.79% 

 

Công bố thông tin 

Công ty chấp hành đúng các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định về việc công bố thông tin 

của công ty đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.  

 Kết quả giám sát của BKS đối với hoạt động của HĐQT 

- BKS đã tham gia các phiên họp của HĐQT với vai trò quan sát viên để nắm tình hình hoạt 

động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia đóng góp ý kiến tại cuộc họp trong trách nhiệm 

và quyền hạn của mình. 

- BKS đã theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty và 

kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT đảm bảo công khai, 

minh bạch. 

- BKS đã định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tính tuân thủ các Quy chế, Điều lệ, tính hợp lý trong 

quản lý, điều hành hoạt động sản xuất của công ty. 

- Trong năm 2021, BKS tiếp tục duy trì việc chú trọng vào kiểm soát rủi ro, thông qua việc rà 

soát lại quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp, các quy 

định hiện hành, tiến tới đề nghị đề nghị bổ sung các quy trình, quy chế còn thiếu đảm bảo, 

để STK hoạt động an toàn và phòng ngừa các rủi ro tiềm ẩn. 

- Tiến hành các cuộc họp (trực tiếp và bằng văn bản) để thống nhất thông qua về kết quả kinh 

doanh, các chiến lược và mục tiêu phát triển theo từng quý, bán niên, cả năm của Công ty. 
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 Kết quả giám sát của BKS đối với hoạt động của Ban điều hành 

Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng quản 

trị, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, quy định của nhà nước trong điều hành sản xuất, cụ thể: 

 Chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinhdoanh của STK theo kế hoạch kinh doanh đã 

được thông qua ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua. 

 Tuân thủ quy định pháp luật về góp vốn, xây dựng, đầu tư, đăng ký kinh doanh. 

 Triển khai các cuộc họp thống nhất chiến lược hành động mục tiêu kinh doanh, giải quyết 

các vấn đề còn tồn tại trong quản lý và hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro đến từ nội tại 

Công ty và môi trường bên ngoài. 

Dựa trên kết quả kinh doanh năm 2021, BKS đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành nhiệm vụ 

trọng tâm của mình trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được mục 

tiêu lợi nhuận của Công ty. Tuy nhiên mục tiêu về doanh thu thuần vẫn chưa đạt. 

 Giám sát tình hình tài chính của Công ty 

- Công ty đã lập Báo cáo tài chính Quý (04 Báo cáo/năm) và công bố theo quy định của 

pháp luật và nghĩa vụ CBTT của Công ty niêm yết. 

- Báo cáo tài chính soát xét hợp nhất và Báo cáo tài chính năm hợp nhất của CTCP Sợi 

Thế Kỷ đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young 

Việt Nam. 

- Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2021 đã phán ánh trung thực và hợp lý trên 

khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại 31/12/2021, phù hợp với chế độ kế toán doanh 

nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Số liệu kế toán được 

công bố không có sự thay đổi đột ngột khi so sánh số liệu không kiểm toán hàng qúy và 

số liệu đã soát xét, kiểm toán bởi EY Việt Nam. 

 Đánh giá của BKS về sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và BTGĐ trong 

năm 2021 

 Sự am hiểu kinh doanh, tầm nhìn chiến lược của HĐQT:  

Hầu hết các thành viên trong Hội đồng quản trị có hiểu biết và kinh nghiệm trong lãnh vực sản 

xuất sợi, bên cạnh đó có trình độ về quản trị doanh nghiệp vì đã được đào tạo và kinh qua nắm 

giữ các trọng trách lãnh đạo các doanh nghiệp, trên cơ sở đó cho thấy Hội đồng quản trị có đầy 

đủ có tầm nhìn chiến lược để lãnh đạo công ty.   

Nhìn chung, Hội đồng công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các nhiệm vụ và quyền hạn 

của hội đồng quản trị theo điều lệ công ty, đảm bảo việc chỉ đạo, quản trị Công ty theo đúng 

pháp luật 

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên có trình độ và kinh nghiệm thời gian làm việc tại các tổ chức 

khác nhau. Do đó, các thành viên đều thành thạo và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 



5/5 

 

Ban kiểm soát đã lên kế hoạch cho năm thứ tư của nhiệm kỳ 2018-2023 và phân công công việc 

cho mỗi thành viên thực hiện báo cáo BKS trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên. 

 Kết quả giải quyết khiếu nại của Cổ đông đối với Công ty (nếu có) 

Trong năm 2021, BKS không nhận được bất kỳ khiếu nại hay yêu cầu nào cần phải thẩm định 

hay kiểm tra bất thường trong hoạt động của Công ty. 

 Kiến nghị và phương hướng hoạt động của BKS đối với 2020 

● Kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS: tiếp tục thực hiện theo chiến lược định hướng chung 

cuả Công ty. 

● Kiến nghị: Trên cơ sở do STK đang được điều hành phù hợp theo các quy định hiện hành. 

BKS nhận thấy chưa có các phát sinh bất cập trong quá trình giám sát của mình, và BKS không 

có ý kiến hay kiến nghị gì.
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treasury shares (if any) will not receive the dividend. 

Uy quy�n/Authorization: 

D(li h(>i d6ng c6 dong uy quy€n cha H(>i d6ng Quan trj quy�t djnh tfrt ca cac vfrn d€ lien quan d�n vi�c chi tra c6 

tfrc b�ng ti€n m?t va b�g c6 phi�u theo dung cac quy djnh phap lu�t hi�n hanh. 

AGSM will authorize the BOD to decide all issues relating to dividend payment in cash and in shares in 

accordance with the prevailing regulations. 

Kinh trinh fl(li h(>i d6ng c6 dong xem xet va thong qua. 
The BOD would like to request for the AGSM's respective approval. 

Luu vi Notes: 

TM. Hc:)I DONG QUAN TRl 
ON BE HALF OF THE BOD 

Tai li�u nay duqc l�p b�ng ti�ng Anh va ti�ng vi�t. Cac ban ti�ng Anh va ti�ng Vi�t c6 gia tri va hi�u h,rc ngang 
nhau. Trang trm'mg hqp c6 S\l' khac nhau gii.ra ban ti�rg Vi�t va ti�ng Anh, thi uu tien sfr dl_lng ban ti�ng Vi�t. 

This document shall be made in Vietnamese and English. The English version and the Vietnamese version of the 

document shall he of an equal legal validity. In case of discrepanc.y between the Vietnamese and English versions, 

the Vietnamese version shall prevail. 

,.· 
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S6/No: 02-2022/TTHOQT/TK

TO TRINH D�I H<)I DONG CO DONG 

THU'ONG NIEN NAM 2022 

TP.HCM ngay 31 thang 03 nam 2022

2022 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER 

MEETING PROPOSALS 

Viv DI! bao k�t qua kinh doanh 2022 Re: Performance Forecast/or year 2022 

Can cfr/Pursuant to: 
- Lu�t Doanh nghi�p s6 59/2020/QH14 duqc Qu6c h9i nu&c C9ng hoa Xii h9i Chu nghla Vi�t Nam thong qua

ngay 17/06/2020;
The Law on Enterprise No. 59/2020/QH/4 issued by the National Assembly on 17/06/2020; 

- Lu�t Chung khoan s6 54/2019/QH14 duqc Qu6c H9i thong qua ngay 26/11/2019 ("Lu�t chung khoan") va
Nghi dinh s6 155/2020/NO-CP ngay 31/12/2020 Quy djnh chi tiSt thi hanh m9t s6 diSu cua Lu�t Chung khoan;
The Law on Securities No. 5412019/QH/4 issued by National Assembly on 26111/2019, Decree 

No. I 55/2020/NEJ-CP dated on 3 Ill 2/2020 Regulations in details on implementation of certain articles of Law 

on Securities. 

- Di�u I� t6 chuc va ho<;1t d9ng cua Cong ty c6 ph�n Sqi ThS Ky;
The Charter of Century Synthetic Fiber Corporation;

- Bao cao tai chinh hqp nh�t nam 2021 da duqc ki�m toan Mi cong ty TNHH Ersnt & Young Vi�t Nam
The 202 J Financial Report has been audited by Ersnt & Young Vietnam Co., Ltd. 

Can cu vao kSt qua ho<;1t d9ng san xu�t kinh doanh hqp nh�t toan cong ty nam 2021, H9i d6ng quan tri Cong ty
kinh trinh D<;1i hQi d6ng c6 dong thong qua dv bao kSt qua kinh doanh nam 2022 nhu sau:
Based on the Consolidated business result of 2021. the Board �/Directors ("the BOD") would like to request.for 

an approval of the Annual General Shareholders Meeting ("AGSM") on 2022 performance forecast as follows: 

Chi tieu D\I· bao niim 2022 Th\l'C hi�n niim 2021 
KP!s 2022 Forecast 2021 Actual 

T6ng doanh thu (d6ng)
2.605.732.634.406 2.042.388.712.623

Total sales revenue (VND)

Lqi nhu�n sau thuS ( d6ng)
300.270.851.006 278.414.587.306

Profit ajier tax (VND) 

Kinh trinh D<;1i h9i d6ng c6 dong xem xet va thong qua.
The BOD would like to request for the AGSM's respective approval. 

,.· 
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D\I· bao/Th\l'C hi�n 
Forecast/Actual 

27,6%

7,9%
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priority to the audit firm of the previous fiscal year based on reasonable audit fee. 

Kinh trinh £>1:1i h9i d6ng c6 dong xem xet va thong qua. 

The BOD would like to request for the AGSM's respective approval. 

,.· 
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Kinh trlnh Di;ti h9i d6ng c6 dong xem xet va thong qua. 
The BOD would like to requestfor the AGSM's respective approval. 

,.-
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Kinh trinh D(li hi;,i d6ng c6 dong xem xet va thong qua. 

The BOD would like to request for the AGSM's respective approval. 

,.· 

•1 2/2 

ft'!;,! sO': B't--1 K-CN Tay Bile GO Ch!, Huytn c,:, Chi, TµhCf"A, 
OT: (+84.B} .'.HOO /665;. ("ii84})8) 389-0537 ·f��� (�{M.GJ 2790 

S"1Hr}, Tinh Tay N;htl, Vi�! Nam 
cen•:ur;,,i'i)hcrn v;m1>.>n., ts,f@<:<ontc,;ry vt.1 · W:absJte: wv,w theky vn 









.... ®CONG TY CO PHAN SQ'l THt KY 
�• CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION

L\l'a ch9n thai di�m chao ban thich hgp, chu d(>ng dam phan, l\fa ch9n Nha dAu tu, quy€t djnh kh6i 
Immg phat hanh cho tung Nha dAu tu, gia/khoang gia chao ban tren ca so phuang an phat hanh duqc 
DHDCD phe duyet va k€t qua dam phan v6i tung Nha dAu tu; 

To select an appropriate offering period, proactively negotiate and select investors, decide on the 
number of share for each investor, and the offering price/range on the basis of the issuance plan 
approved by the GSM and negotiation results with each investor; 

Xem xet thay d6i, di€u chinh phuang an su d\mg v6n cho phu hqp tinh hinh thvc t€ n€u thiiy din thi€t 
vi !qi ich Cong ty; 

To consider changing and adjusting the capital use plan in approriate with the actual situation if 
necessary for the benefit of the Company; 

Th\fc hien cac thu t\Jc thay d6i dang ky kinh doanh v6i Sa K€ ho�ch va Dfm tu sau khi hoan tiit dqt chao 
ban; 

To implement the procedures for changing business registration information with the Department of 
Planning and Investment after completing the offering; 

Sua d6i cac di€u khoan lien quan d€n v6n di�u le, c6 phAn, c6 phi€u trong Di€u le cua Cong ty sau khi 
hoan tilt dqt chao ban va phu hqp v6i k€t qua chao ban; 

To amend the provisions related to the Chartered Capital, shares and stocks in the Charter of the 
Company afier completing the offering and in accordance with the results of the offering; 

Ngoai nhfrng n(>i dung uy quy€n tren day, trong qua trinh thvc hien viec chao ban c6 phi€u rieng le, 
DHDCD uy quyfn cho H9i d6ng quan trj b6 sung, sua d6i, hoan chlnh phuang an chao ban theo yeu 
diu cua ca quan quan ly Nha nu6c va/ho�c phu hqp v6i hoan canh thvc t€ sao cho viec thvc hien phuang 
an chao ban hgp phap, dung quy djnh, dam bao quyfn !qi cho C6 dong va Cong ty. 

In addition to the above authorization contents, in the process of the private placement, the GSM 
authorizes the Board of Directors to supplement, amend and complete the offering plan at the request 
of the State authorities and/or in accordance with the actual circumstances on the condition that the 
implementation of the offering plan is legal, valid, ensuring the benefits of Shareholders and the 
Company. 

IV. THONG QUA VIJ):C uru KY, NIEM YET BO SUNG

REGISTRATION AND LISTING OF ADDITIONAL SHARES

Sau khi hoan tiit dqt chao ban, D�i h9i d6ng c6 dong thong qua va uy quyfn cho H9i d6ng quan tri hoan tilt
thu t\lC dang ky, luu ky b6 sung toan b9 s6 c6 phi�u phat hanh them t�i Tnmg tam Luu ky Chung khoan
Viet Nam (VSD)/ T6ng Cong ty Luu ky va Bu trir Chung khoan Viet Nam (VSDC) va dang ky thay d6i
niem y�t toan b(> s6 c6 phi�u nay t�i Sa Giao djch Chung khoan TP. HCM (HOSE).
After completion the offering, the GSM approves and authorizes the Board of Directors to complete the 

registration and additional depository procedures for all additional shares to be issued at the Vietnam

Securities Depository (VSD)I and change the total Company's listed shares at the Ho Chi Minh City Stock

Exchange. Ho Chi Minh City (HOSE).

Kinh trinh D�i h9i d6ng c6 dong xem xet va thong qua. 

Respectfit!ly submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval. 
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vi�c thvc hi�n phuong an chao ban hc;rp phap, dung quy dinh, dam bao quySn lc;ri cho C6 dong 
va Cong ty. 

In addition to the above authorization contents, in the process of the selling treasury shares, 
the AGSM authorizes the Board of Directors to supplement, amend and complete the offering 
plan at the request of the state authorities and/or in accordance with the actual circumstances 
on the condition that the implementation of the offering plan is legal, valid, ensuring the benefits 
of Shareholders and the Company. 

Kinh trinh B?i hQi d6ng c6 dong xem xet va thong qua. 

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and·approval 
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Nghi quy�t nay dugc D\li h9i d6ng c6 dong thm'mg nien nam 2022 cua Cong ty c6 ph�n Sgi Th� Ky 

thong qua toan van ban t\li cu9c h9p ngay 31/03/2022. H9i d6ng Quan tri c6 trach nhi�m tri�n khai th\fc 

hi�n nghi quy�t nay. 

This Resolution was approved by 2022 Annual Shareholders Meeting on 31 March, 2022 of Century 

Synthetic Fiber Corporation. The BOD are responsible for implementing this Resolution. 
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Ngoai nhfrng rn)i dung uy quy6n tren day, trong qua trinh thvc hi�n vi�c ban c6 phi�u quy, 
OHOCO uy quy6n cho H9i d6ng quan tri b6 sung, sua d6i, hoan chinh phuang an chao ban theo 
yeu d.u cua ca quan quan ly Nha nu&c valhO?C phu hqp v&i hoan canh thvc t� sao cho vi�c thvc 
hi�n phmmg an chao ban hqp phap, dung quy dinh, dam bao quy6n lqi cho C6 dong va Cong ty. 

In addition to the above authorization contents, in the process of the selling treasury shares, the 
A GSM authorizes the Board of Directors to supplement, amend and complete the offering plan at 
the request of the state authorities and/or in accordance with the actual circumstances on the 
condition that the implementation of the offering plan is legal, valid, ensuring the benefits of 
Shareholders and the Company. 

Ty I� bi�u quy�t thong qua 

Vote in favor accounted for 

% 

% of casted votes 

Nghi quy�t nay duqc Ol;li h9i d6ng c6 dong thm'mg nien nam 2022 cua Cong ty c6 ph�n Sqi Th� Ky 

thong qua toan van ban tl;li cu9c h9p ngay 31/03/2022. H9i d6ng Quan tri c6 trach nhi�m tri�n khai thl!c 

hi�n nghi quy�t nay. 

This Resolution was approved by 2022 Annual Shareholders Meeting on 31 March, 2022 of Century 

Synthetic Fiber Corporation. The BOD are responsible for implementing this Resolution. 
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