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Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH – VNSTEEL

Tên tiếng Anh : VNSTEEL - HOCHIMINH CITY METAL CORPORATION

Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp số :

Số 0300399360 được cấp lần đầu ngày 27/12/2005 và 
thay đổi lần thứ 13 vào ngày 01/10/2019 do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp

Vốn điều lệ : 210.000.000.000 đồng

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

Số điện thoại : (028) 3829 4623
Số fax : (028) 3829 0403
Website : https://metalhcm.com.vn/vi/
Mã cổ phiếu : HMC

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

1975

1976

Ngày 07/11/1975, theo Quyết 
định 775/VT-QĐ của Bộ Vật tư, Tổ 
chức quản lý Cung ứng Vật tư Kỹ 
thuật miền Nam được thành lập, là 
tiền thân của Công ty cổ phần Kim 
Khí TP. Hồ Chí Minh – VNSTEEL.

Ngày 30/12/1975, Tổng Cục 
trưởng Tổng Cục kỹ thuật Vật tư 
miền Nam đã ra quyết định số 517/
VT-QĐ về việc tách Công ty Kim khí 
- Thiết bị Phụ tùng thành hai công 
ty: Công ty Kim khí miền Nam và 
Công ty Thiết bị miền Nam.

Ngày 04/11/1976, theo Quyết 
định số 827/VT-QĐ Công ty Kim 
khí miền Nam được đổi tên thành 
Công ty Kim khí Khu vực II.

1986

Ngày 01/01/1986, Công ty Kim 
khí Khu vực II được đổi tên thành 
Công ty Kim Khí TP. Hồ Chí Minh 
theo quyết định số 746/VT-QĐ.

Ngày 28/05/1993, theo Quyết 
định số 595TM/TCCB của Bộ 
Thương mại thì Công ty Kim Khí TP. 
Hồ Chí Minh là doanh nghiệp nhà 
nước trực thuộc Tổng Công ty Kim 
khí - Bộ Thương mại.

1993

2003

Ngày 12/11/2003, Bộ Công 
nghiệp ra quyết định số 
183/2003/QĐ-BCN về việc sáp 
nhập Công ty Kinh doanh Thép 
và Thiết bị Công nghiệp vào 
Công ty Kim Khí TP. Hồ Chí Minh 
và vẫn giữ nguyên tên giao dịch 
là Công ty Kim Khí TP. Hồ Chí 
Minh trực thuộc Tổng Công ty 
Thép Việt Nam.

2005

Ngày 07/09/2005, Công 
ty đã nhận được quyết định 
số 2841/QĐ-BCN của Bộ 
Công nghiệp về việc chuyển 
Công ty Kim Khí TP Hồ Chí 
Minh thành Công ty cổ phần 
Kim Khí TP. Hồ Chí Minh với 
vốn đăng ký kinh doanh là 
158.000.000.000 đồng.

2006

Ngày 21/12/2006, Công 
ty chính thức niêm yết cổ 
phiếu tại Trung tâm giao 
dịch chứng khoán TP. Hồ Chí 
Minh, số cổ phiếu niêm yết 
là 15.800.000 cổ phiếu. Mã 
chứng khoán là HMC.

2008

Ngày 16/05/2008, Công ty 
niêm yết bổ sung 5.200.000 
cổ phiếu từ đợt phát hành 
thêm cổ phiếu để tăng vốn 
điều lệ. Vốn điều lệ Công ty 
sau khi niêm yết bổ sung là 
210 tỷ đồng.

Ngày 17/01/2017, Công ty cổ 
phần Kim Khí TP. Hồ Chí Minh 
công bố thông tin về việc đổi 
tên Công ty thành Công ty cổ 
phần Kim khí Thành Phố Hồ Chí 
Minh - VNSTEEL.

2017
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CÁC THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU 

STT Năm Hình thức  
khen thưởng Thành tích Quyết định số Ngày ra 

quyết định

1 1995
Huân chương lao

động hạng 3 Xuất sắc trong công tác từ năm 
1990 đến 1994 467KT/CTN 25/05/1995

2 2006 Bằng khen của  
Bộ Công Nghiệp

Xuất sắc trong phong trào thi đua 
2006 24/QĐ-BCN 02/01/2007

3 2007 Bằng khen của  
Thủ tướng Chính phủ

Đã có thành tích xuất sắc trong 
công tác từ năm 2005 đến 2007 732/QĐTTg 09/06/2008

4 2010 Huân chương  
lao động hạng 2

Đã có thành tích xuất sắc trong 
công tác từ năm 2006 đến 2010. 2194/QĐ -CTN 24/11/2011

5 2011 Cờ Thi đua của  
Bộ Công Thương

Thành tích xuất sắc trong phong 
trào thi đua thực hiện vượt mức 
kế hoạch sản xuất kinh doanh và 
các nhiệm vụ công tác khác năm 
2011.

01/QĐ-BCT 03/01/2012

6 2012 Bằng khen của  
Bộ Công Thương

Thành tích xuất sắc trong phong 
trào thi đua thực hiện vượt mức 
kế hoạch sản xuất kinh doanh và 
các nhiệm vụ công tác khác năm 
2012.

76/QĐ-BCT 07/01/2013

7 2013

Bằng khen của  
Thủ tướng Chính

phủ
Đã có thành tích xuất sắc trong 
công tác 1741/QĐ-TTg 25/09/2013

8 2014 Bằng khen của  
Bộ Công Thương

Thành tích xuất sắc trong công 
tác năm 2014

11989/QĐ-
BCT 30/12/2014

9 2016 Bằng khen của  
Bộ Công Thương

Thành tích suất sắc trong công 
tác năm 2016 3134/QĐBCT 31/10/2017

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 
Ngành nghề kinh doanh chính

Kinh doanh kim khí (Kim loại đen, kim loại màu); vật tư thứ liệu; phế liệu; sản phẩm kim loại và các loại vật tư khác. 
Sảm phẩm kinh doanh chính của Công ty trong những năm vừa qua chủ yếu là mặt hàng thép như: thép tấm, lá 
chính phẩm; thép tấm, lá sai quy cách, thép hình, thép xây dựng, phế liệu....

Sản xuất, gia công, chế biến các sản phẩm kim khí và tổ chức các hoạt động dịch vụ, phục vụ kinh doanh.

Dịch vụ: Cho thuê kho bãi, cho thuê văn phòng

Xuất nhập khẩu các mặt hàng: kim khí; vật tư thứ liệu; phế liệu; sản phẩm kim loại.

Địa bàn kinh doanh

Địa bàn kinh doanh của Công ty chủ yếu ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là 
các nước như Hồng Kông, Myanmar, Campuchia…

THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

Công ty con, công ty liên kết: Không có
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Định hướng phát triển của Công ty cổ phần Kim khí TP. Hồ Chí Minh - VNSTEEL là xây dựng hệ thống thương 
mại hiện đại, cung cấp dịch vụ hoàn hảo, bảo đảm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.

Trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội: 
Công ty có nhiều chính sách phù hợp cho nhân viên 
của mình (chế độ làm việc, nghỉ phép, lễ, Tết, điều 
kiện làm việc, chế độ lương thưởng) và cam kết tạo 
điều kiện cần thiết và tưởng thưởng xứng đáng để 
nhân viên phát huy hết khả năng của mình.

Ngoài việc tạo nhiều việc làm thông qua quá trình 
tuyển dụng, toàn thể Công ty hiểu rằng phụng sự 
xã hội và chia sẻ với cộng đồng là trách nhiệm của 
mỗi doanh nghiệp trong công cuộc xây dựng và phát 
triển đất nước. HMC vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng 
những dự án cộng đồng, xã hội và nỗ lực tạo ra những 
sản phẩm có giá trị cao để phục vụ tốt hơn nhu cầu 
của xã hội. 

Trách nhiệm đối với môi trường:
Toàn thể Công ty đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều trong 
công tác bảo vệ môi trường, thông qua các hoạt động 

tuyên truyền, giáo dục, các dự án đầu tư nâng cấp cải 
tạo, các sáng kiến và giải pháp kỹ thuật để cải tiến quy 
trình công nghệ, với mục tiêu làm cho môi trường làm 
việc xanh - sạch - đẹp hơn. 

Trong bảo vệ môi trường, phải lấy phòng ngừa ô nhiễm 
làm phương châm hành động, khắc phục và loại bỏ tư 
tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà coi nhẹ 
việc duy trì, bảo vệ và tái tạo môi trường. 

Phát triển bền vững và bảo vệ môi trường đang trở 
thành yêu cầu bắt buộc với các doanh nghiệp Việt 
Nam nói chung và HMC nói riêng. Ban Lãnh đạo trong 
những năm qua đã không ngừng huy động tối đa và 
đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho công tác bảo 
vệ môi trường, đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ 
môi trường, phát huy tính sáng tạo của người lao động 
trong việc hợp lý hóa sản xuất cải thiện môi trường.

Công ty hiện hoạt động kinh doanh trên nhiều 
lĩnh vực:

• Kinh doanh kim loại nhập khẩu: phấn đấu mỗi 
năm tăng trưởng từ 5% đến 10%. 

• Kinh doanh hàng thép xây dựng: phấn đấu mỗi 
năm tăng trưởng 10% trong đó tỷ trọng cung 
cấp vào công trình trọng điểm là trên 50%. 

• Xuất khẩu: phấn đấu chiếm 10% sản lượng kinh 
doanh. 

• Văn phòng cho thuê: phấn đấu tỉ lệ cho thuê luôn 
trên 95% diện tích. 

CÁC RỦI RO

Dịch bệnh Covid-19 đã tác động nghiêm trọng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2020. Theo Quỹ tiền 
tệ quốc tệ (IMF) tốc độ tăng trưởng GDP năm 2020 của thế giới -4,4%. Tuy nhiên, Việt Nam là một trong số ít 
các quốc gia trên thế giới và là quốc gia duy nhất trong khu vực ASEAN đạt tăng trưởng dương. Theo số liệu của 
Tổng cục Thống kê tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam năm 2020 tăng trưởng 2.91% so với năm 2019. 
Các ngành sử dụng nhiều sắt thép như bất động sản, xây dựng vẫn tiếp tục đối mặt với một năm khó khăn khi 
dịch bệnh Covid-19 tác động tiêu cực làm ảnh hưởng đến thu nhập của người dân, khách hàng. Điều này đã làm 
lực cầu thị trường bất động sản suy yếu từ đó trực tiếp ảnh hưởng đến nhu cầu sắt-thép trong nước. Năm 2020, 
Chính phủ đã tìm cách thúc đẩy kinh tế thông qua các chính sách tài khóa và tài chính. Trong đó, Chính phủ đẩy 
mạnh gia tăng đầu tư công, giải ngân vốn xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm đưa nền kinh tế thoát khỏi suy thoái do 
Đại dịch Covid-19 gây ra, làm cho nhu cầu nguyên vật liệu xây dựng trong nước đã tăng trở lại vào nửa cuối năm 
2020 và sẽ còn có khả năng tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn có thể tiếp tục diễn biến 
phức tạp, tác động tiêu cực đến kinh tế thế giới và Việt Nam. Doanh nghiệp cần phải liên tục cập nhật những biến 
động mới nhất của nền kinh tế để từ đó có những bước đi phù hợp, giảm thiểu tác động tiêu cực từ rủi ro kinh tế.

Công ty có giao dịch bằng Đô la Mỹ. Vì vậy những biến động của cặp tỷ giá USD/VND là một rủi ro quan trọng mà 
Công ty cần phải đề phòng. Tỷ giá USD/VND liên tục giảm mạnh kể từ cuối tháng 5/2020 đến nay. Theo đó, tỷ giá 
trung tâm đã giảm từ 23,271 đồng/USD ngày 28/5 xuống còn 23,060 đồng/USD. Trong khi đó, giá mua - bán 
USD tại các ngân hàng thương mại cũng giảm gần 100 đồng/USD trong thời gian này xuống còn 23,060/23,260 
đồng. Ngày 16/12/2020, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ, điều 
này có thể ảnh hưởng đến cán cân thanh toán giữa hai nước trong tương lai. Bên cạnh đó, tổng thống Mỹ mới đắc 
cử Joe Biden có thể sẽ tiếp tục chính sách bảo hộ sản xuất nội địa. Do đó, một số ngành xuất khẩu của Việt Nam 
vẫn sẽ chịu tác động nhất định vì Mỹ sẽ sử dụng cáo buộc thao túng tiền tệ làm cơ sở để bảo hộ cho các ngành 
sản xuất của họ.

Trong năm 2021, đồng USD sẽ có nhiều biến động do diễn biến phức tạp của các sự kiện chính trị trên thế giới 
và chính sách tài chính mở rộng chưa từng có của Mỹ trong lịch sử có thể làm đồng USD diễn biến khó lường nên 
Công ty cần phải liên tục theo dõi các biến động về tỷ giá để đưa ra những hướng đi có lợi nhất cho doanh nghiệp.

Rủi ro kinh tế

Rủi ro tỷ giá

Rủi ro lãi suất

Các mục tiêu, chiến lược chủ yếu của Công ty

Các mục tiêu đối với cộng đồng, xã hội và môi trường

Chiến lược phát triển trung và dài hạn
Trong năm 2020, lãi suất huy động vốn ở Việt Nam giảm mạnh, phổ biến 
từ 3-5%/năm đối với khoản tiền gửi ngắn hạn. Tuy nhiên, lãi suất cho vay ở 
Việt Nam giảm chậm và vẫn ở mức cao 7-10%/năm. Trong bối cảnh kinh 
tế còn nhiều khó khăn và điều kiện kinh doanh chưa mấy được cải thiện, 
các ngân hàng vẫn còn e ngại rủi ro tín dụng, điều này đặt ra những thách 
thức và khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn vay để tiếp tục 
duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với riêng HMC, trong cơ cấu nợ phải trả của Công ty có đến hơn 40% 
là vay tài chính. Do đó, bất cứ một biến động nhỏ về lãi suất cũng sẽ ảnh 
hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Hơn nữa, đặc thù của hoạt 
động kinh doanh thép là lợi nhuận rất thấp, nên khi lãi suất tăng cao sẽ 
làm chi phí lãi vay tăng cao, giảm biên lợi nhuận của Công ty. Vì thế, Công 
ty cần phải liên tục theo dõi những biến động của lãi suất cho vay để từ đó 
kịp thời đưa ra những điều chỉnh về cơ cấu nguồn vốn, giảm thiểu tối đa 
những tác động từ rủi ro về lãi suất.
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Công ty áp dụng thực hiện chính sách bán hàng trả chậm đối với các nhóm khách hàng. Với vị thế khách hàng, 
chính sách tín dụng mang lại lợi ích giúp giảm áp lực thanh toán hàng hóa ngay. Tuy nhiên, với vị thế là nhà cung 
cấp, tín dụng bán hàng luôn tạo rủi ro khi các đối tác mất khả năng trả nợ. Để phòng ngừa rủi ro này, Công ty cho 
phép các đối tác mua hàng chậm trả trên cơ sở lập hồ sơ về năng lực của họ, căn cứ vào các yếu tố khảo sát về 
năng lực tài chính, khả năng tiêu thụ, uy tín để định hạn mức nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại 
phát sinh trong quá trình thực hiện. Định kỳ đánh giá lại năng lực tài chính, uy tín của khách hàng, đối tác nhằm có 
chính sách thu hồi nợ thích hợp, áp dụng nhiều chính sách bán hàng chậm trả khác nhau cho từng loại đối tượng 
khách hàng.

Rủi ro về pháp luật

Là một Công ty cổ phần và niêm yết tại Sở GDCK TP. Hồ 
Chí Minh, các hoạt động kinh doanh của Công ty đều chịu 
sự điều tiết pháp luật Việt Nam như Luật Doanh nghiệp 
(2020), Luật Chứng khoán (2019) chính thức có hiệu lực 
vào ngày 01/01/2021, Luật Thuế, Luật Thuế xuất nhập 
khẩu và các quy định khác liên quan đến ngành nghề kinh 
doanh của Công ty. Hệ thống pháp luật Việt Nam hiện tại 
đang dần hoàn thiện nên sự thay đổi về chính sách là khó 
tránh khỏi khi đó ít nhiều sẽ ảnh hướng đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh và công tác hoạch định chiến lược dài 
hạn của Công ty. Ví dụ điển hình là Nhà nước đã ban hành 
nhiều biện pháp thuế’ chống bán phá giá, thuế’ tự vệ dành 
cho các mặt hàng thép được nhập khẩu vào thị trường Việt 
Nam để bảo hộ ngành thép trong nước trước làn sóng thép 
xuất xứ từ Trung Quốc. Tuy nhiên đây là một bất lợi đối 
với các công ty thương mại hàng nhập khẩu như HMC khi 
không còn nhiều sự lựa chọn sản phẩm với mức giá cạnh 
tranh, giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn ảnh hưởng đến 
lợi nhuận của Công ty. Do đó, HMC luôn có sự tìm hiểu, cập 
nhật các văn bản quy phạm nhằm tuân thủ các quy định 
pháp luật và có định hướng phát triển trung và dài hạn phù 
hợp.

Rủi ro khác

Ngoài những rủi ro đã đề cập ở trên, còn nhiều rủi ro mang 
tính bất khả kháng khác ảnh hưởng đến hoạt động kinh do-
anh của Công ty như hỏa hoạn, bão lụt, các thiên tai khác... 
Đây là những rủi ro hiếm khi xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ 
ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh, lợi nhuận của 
Công ty. Công ty luôn chủ động đề phòng và xây dựng các 
giải pháp ứng phó như: tuyên truyền nâng cao hiểu biết về 
bệnh dịch và mở các lớp huấn luyện phòng cháy chữa cháy 
cho công nhân viên cũng như người dân,… nhằm nâng cao 
ý thức, giảm thiểu thiệt hại về người và của.

Rủi ro biến động giá

Rủi ro tín dụng

Đặc thù của ngành thương mại thép là giá nguyên vật liệu đầu vào chiếm tỷ trọng rất cao trong cơ cấu giá vốn 
hàng bán. Với những sản phẩm thép của HMC, giá vốn hàng bán đã chiếm đến hơn 95% giá sản phẩm. Do đó, 
khi giá nguyên vật liệu đầu vào chỉ cần biến động nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của 
Công ty.

Ảnh hưởng của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã làm cho nguồn thép Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ 
phải dịch chuyển sang những quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh đó, các tập đoàn sản xuất thép 
lớn trong nước như Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim,… tiếp tục đưa vào hoạt động những khu liên hợp mới, làm 
cho nguồn cung thép trong nước tăng. Ngược lại nguồn cầu thép trong nước lại có xu hướng giảm xuống do ảnh 
hưởng từ tình hình ảm đạm của các ngành liên quan như xây dựng, bất động sản cộng với việc khó khăn trong 
khâu xuất khẩu sang thị trường Mỹ hay các nước Châu Âu. 

Bước sang năm 2021, tình hình dịch bệnh vẫn có thể tiếp tục diễn biến khó lường làm chậm quá trình phục hồi 
kinh tế của các quốc gia trên thế giới và Việt Nam. Do đó, Công ty cần phải liên tục theo dõi những biến động mới 
nhất, từ đó đưa ra những kế hoạch hoạt động phù hợp với từng thời kỳ, ổn định được nguồn cung và cầu.



TÌNH HÌNH HOẠT 
ĐỘNG TRONG NĂM
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Năm 2020 là một năm đầy biến động đối với nền kinh tế toàn cầu. Đại dịch Covid-19 bùng phát đã làm thay 
đổi hầu hết các kịch bản kinh tế của các quốc gia trên thế giới, cũng như đảo lộn các dự báo triển vọng về 
ngành thép.
Đại dịch Covid-19 trong đầu năm nay đã làm giảm nhu cầu ở hầu hết các thị trường. Các quốc gia rơi vào tình 
trạng đóng cửa, sản xuất thép trì trệ. Tiếp sau đó là sự mất cân đối giữa cung và cầu thép. 

• Trong các tháng đầu năm 2020, dịch Covid-19 đã khiến Brazil, quốc gia xuất khẩu quặng sắt 
hàng đầu thế giới phải đóng cửa các mỏ quặng lớn, dẫn đến nguồn cung quặng sắt toàn cầu đột 
ngột giảm mạnh. Điều này đã khiến giá quặng sắt thị trường thế giới và hàng hóa thay thế là thép 
phế tăng một cách nhanh chóng. 

• Kể từ cuối tháng 6/2020 đến hết năm, nhu cầu thúc đẩy đầu tư xây dựng từ Chính phủ Trung 
Quốc đã khiến quốc gia này tăng nhanh nhu cầu các sản phẩm thép. Theo Bộ Công nghiệp và 
Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT), nhập khẩu thép của Trung Quốc lũy kế 10 tháng đầu 
năm 2020 tăng 73,9% so với cùng kỳ năm trước, lên hơn 17 triệu tấn. Trong khi đó, xuất khẩu 
thép của Trung Quốc lũy kế 10 tháng đầu năm 2020 giảm 19,3% so với cùng kỳ năm trước, 
xuống còn 44,4 triệu tấn. Điều này cũng đã tác động tăng giá đến hầu hết các sản phẩm thép 
trong khu vực các nước Châu Á.

• Đến thời điểm đầu tháng 12/2020 giá quặng sắt 62% và thép phế tại Đông Á lần lượt ở mức 137 
USD/tấn và 380 USD/tấn, tăng 46% và 28% so với thời điểm đầu năm.

Giá sắt, thép toàn cầu đã kết thúc một năm bất thường ở mức cao và phần lớn đà tăng có khả năng tiếp tục 
kéo dài đến nửa đầu năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2021 trước nhu cầu thép tại Trung Quốc, Ấn Độ, 
Châu Âu và Mỹ được kỳ vọng tiếp tục ở mức cao nhờ hoạt động đầu tư phát triển từ Chính phủ và nhu cầu bất 
động sản tăng cao nhờ duy trì lãi suất thấp, giá bán các sản phẩm thép tại các kỳ hạn hợp đồng tương lai vẫn 
chưa cho thấy các tín hiệu hạ nhiệt trong ngắn hạn.

Tình hình thị trường thép Thế giới

Tình hình thị trường thép trong nước

Tiêu thụ sản phẩm thép
Lũy kế 11 tháng đầu năm 2020, tổng sản lượng tiêu thụ (SLTT) các sản phẩm thép toàn ngành đạt 21,2 triệu 
tấn, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: 

• SLTT các sản phẩm thép xây dựng ghi nhận giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước, thép cán nguội và 
thép cán nóng 2,9% so với cùng kỳ năm trước ảnh hưởng từ thị trường xây dựng trong nước bắt đầu 
diễn biến chậm từ năm 2019. Sang năm 2020, Covid-19 càng làm chậm sự phục hồi nguồn cung 
và tiến độ xây dựng các dự án bất động sản. 

• SLTT sản phẩm thép ống ghi nhận sự tăng trưởng nhẹ 5,8% Cùng kỳ so với năm trước nhờ hoạt 
động xuất khẩu cải thiện đáng kể trong nửa cuối 2020. 

Nhập khẩu
Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu thép đạt 11,28 triệu tấn với trị giá trên 6,6 tỷ USD, lần 
lượt giảm 7% về lượng và 17% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.
Ngày 20/03/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 918/QĐ-BCT gia hạn áp dụng biện pháp tự 
vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài đến 23/03/2023. 
Trong ngắn và trung hạn việc gia hạn thuế tự vệ lên phôi thép và thép dài kết hợp với chi phí vận chuyển 
khoảng 5-8 USD/tấn phôi thép giúp các doanh nghiệp sản xuất thép dài Việt Nam vẫn giữ được rào cản an 
toàn đối với nhập khẩu từ các quốc gia Trung Quốc, Indonesia và Malaysia.
Xuất khẩu
Trong 10 tháng đầu năm 2020, Việt Nam xuất khẩu thép đạt 7,99 triệu tấn, với trị giá đạt 4,19 tỷ USD. Trong 
đó, sản lượng thép của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc đã tăng 19 lần trong 9 tháng đầu năm, 
đạt 2,53 triệu tấn.
Đại dịch Covid-19 đã khiến áp lực cạnh tranh từ thép nhập khẩu của Trung Quốc giảm đáng kể thậm chí xuất 
khẩu vào thị trường này còn tăng đột biến do nhu cầu tiêu thụ nội địa của quốc gia này tăng mạnh trong khi 
nguồn cung chưa thể gia tăng ngay để đáp ứng.
Xuất khẩu trong năm 2020 ngành thép Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn so với năm 2019 
khi có thêm 5 quốc gia đang thực hiện điều tra chống bán phá giá lên sản phẩm tôn mạ và ống thép Việt Nam, 
trong đó có 2 quốc gia trong khu vực thị trường chính Đông Nam Á là Malaysia và Philippines. 
Bên cạnh đó, do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 khiến hoạt động xây dựng thị trường xuất khẩu và việc giao 
thương, vận chuyển giữa các quốc gia gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, tại Indonesia, một trong những thị trường 
khá quan trọng của mảng thép dẹt Việt Nam, do một số rủi ro khách quan từ dịch Covid, các doanh nghiệp 
xuất khẩu trong nước không có được giấy phép nhập khẩu. Do đó, các doanh nghiệp thép Việt Nam không thể 
xuất khẩu sang quốc gia này từ đầu năm đến thời điểm tháng 7/2020. 
Tuy nhiên hoạt động xuất khẩu đã có nhiều cải thiện trong Q4/2020, khi hoạt động giao thương giữa các quốc 
gia dần được nới lỏng.
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Trong năm 2020, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.631 tỷ đồng, giảm 19,20% so với năm 2019. 
Trong đó cơ cấu doanh thu HMC duy trì ổn định không có nhiều biến động, doanh thu từ bán hàng chiếm 98,12% 
đạt giá trị 3.563 tỷ đồng, giảm 19,53% so với năm trước. Nguyên nhân chính làm cho doanh thu bán hàng năm 
2020 suy giảm so với 2019 là do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã làm ngưng trệ hoạt động sản xuất 
kinh doanh, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung nguyên liệu cũng 
như nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Bên cạnh đó, doanh thu cung cấp dịch vụ ghi nhận tăng trưởng trong năm 
2020 đạt 68,3 tỷ đồng tăng 3,23% so với năm 2019. Mặc dù trong tình hình dịch bệnh, kinh tế khó khăn nhưng 
Công ty vẫn đảm bảo tỷ lệ lấp đầy các văn phòng và kho bãi cho thuê.

Lợi nhuận bán hàng trong năm 2020 ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc đạt 132,23 tỷ đồng, tăng 3,24 lần so 
với năm 2019. Đại dịch Covid-19 đã gây ra những khó khăn nhất định cho nền kinh tế nói chung và ngành 
sản xuất thép nói riêng trong nửa đầu năm 2020. Trong nửa cuối năm 2020 giá thị trường sắt – thép đã tăng 
mạnh trở lại tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành.

Lợi nhuận cung cấp dịch vụ năm 2020 đạt 34,31 tỷ đồng giảm 27,71% so với năm 2019. Nguyên nhân do 
giá vốn của dịch vụ cung cấp tăng 81,79% so với năm 2019. Cụ thể, do đơn giá thuê đất của nhà nước năm 
2020 tăng, làm cho chi phí thuê đất của các toà nhà và kho Linh Trung tăng 11,1 tỷ đồng so với năm trước, 
dẫn đến hiệu quả kinh doanh dịch vụ giảm.

Tổng chi phí năm 2020 của Công ty là 3.558 tỷ đồng, giảm 20,90% so với năm 2019:

• Chi phí tài chính giảm 81,74% so với năm 2019 do chi phí lãi vay giảm 63,11% và khoản dự 
phòng giảm giá các khoản đầu tư ghi nhận mức giảm 172%, 

• Chi phí bán hàng tăng 36,10% so với năm 2019, do chi phí nhân công trong năm tăng 59,13% 
so với năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu do chi phí tiền lương tăng lên theo lợi nhuận thực 
hiện.

• Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 135,35% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do chi 
phí tiền lương tăng theo lợi nhuận thực hiện và chi phí dự phòng khoản phải thu khó đòi tăng.. 

Khoản mục

Năm 2019 Năm 2020

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)

Thép nhập khẩu  1.869.979 42,23%  911.313   25,57%
Kim khí chính phẩm  1.424.100 32,16%  645.894   18,13%
Vật tư thứ liệu (SQC)  445.879   10,07%  265.419   7,44%
Thép xây dựng  1.200.325   27,11%  1.086.977   30,51%
Phôi, phế liệu  1.341.478   30,30%  1.564.128   43,92%
Phôi  97.151   2,19%  43.720   1,23%
Phế liệu luyện thép  1.244.327   28,10%  1.520.408   42,69%
Hàng hóa khác  16.002   0,36% 295 0,01%
Tổng cộng  4.427.784 100,00%  3.562.713 100,00%

Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm

ĐVT: Triệu đồng

Khoản mục

Năm 2019 Năm 2020

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)

Doanh thu bán hàng 4.427.787 98,53%  3.562.626 98,12%
Doanh thu cung cấp dịch vụ  66.170 1,47%  68.309 1,88%
Tổng 4.493.957 100,00% 3.630.935 100,00%

Cơ cấu doanh thu thuần ĐVT: Triệu đồng

Khoản mục
Năm 2019 Năm 2020

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)

Lợi nhuận bán hàng 31.189 39,65% 132.229 79,40%
Lợi nhuận cung cấp dịch vụ 47.468 60,35% 34.311 20,60%
Tổng 78.657 100% 166.540 100,00%

Cơ cấu lợi nhuận gộp

ĐVT: Triệu đồng

Khoản mục

Năm 2019 Năm 2020

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)

Giá vốn hàng bán  4.415.300 98,15%  3.464.395 97,37%
Chi phí tài chính  27.994 0,62%  5.112 0,14%
Chi phí bán hàng  41.362 0,92%  56.294 1,58%
Chi phí quản lý doanh nghiệp  13.694 0,30%  32.228 0,91%
Tổng chi phí  4.498.351 100,00%  3.558.029 100,00%

Cơ cấu chi phíĐVT: Triệu đồng
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Thành viên Hội đồng quản trị

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP cá nhân 
 sở hữu

Tỷ lệ  
sở hữu

1 Dương Trung Toản Chủ tịch HĐQT 0 0,00%
2 Võ Trí Nghĩa TV HĐQT - TGĐ 0 0,00%
3 Cù Thị Thùy Linh TV HĐQT 0 0,00%
4 Trương Bá Liêm TV HĐQT - PTGD 53.860 0,26%
5 Phạm Mạnh Hùng TV độc lập của HĐQT 2.000 0,01%

Ngày sinh 30/07/1969
Quốc tịch Việt Nam
Trình độ văn hóa 12/12

Trình độ chuyên môn Cử nhân ngành Tài chính

Thời gian Chức vụ

Từ T11/1991-T9/1995  Kế toán tổng hợp Nhà máy Thép Thủ Đức.

Từ T10/1995 - T6/2002  Kế toán trưởng, phó trưởng phòng tổng hợp Công ty SXSP mạ CN 
VINGAL.

Từ T7/2002 - T12/2003  Phó phòng, Trưởng phòng TC-KT NM Thép Tân Thuận.

Từ T.01/2004 - T.5/2007  Trưởng phòng TC-KT BQLDA NM thép cán nguội Phú Mỹ, Trưởng 
phòng TC-KT Công ty Thép Tấm lá Phú Mỹ

Từ T.6/2007 - T.3/2009  Kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Essar-Việt 
Nam

Từ T.4/2009 - T.3/2013  Tổng Giám đốc Công ty CP Thép tấm Miền Nam
Từ T.4/2013-T.6/2014  Phó Trưởng ban TC-KT Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP

Từ T.7/2014 - T.6/2015  Phó Giám đốc Công ty Thép tấm lá Phú Mỹ, Phó Tổng Giám đốc 
Công ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ-VNSTEEL

Từ T.7/2015 -T3/2018  Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty TNHH Thép Vina Kyoei
Từ T.4/2018 đến nay  Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM - Vnsteel.
Từ T.4/2019 - nay  Tổng giám đốc Công ty CP Thép tấm Miền Nam

Chức vụ hiện nay tại Công ty Chủ tịch HĐQT
Chức vụ hiện nay tại Công ty khác Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thép tấm Miền Nam 
Số cổ phần cá nhân nắm giữ hiện nay Không có
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện 
nay của người có liên quan Không có

ÔNG DƯƠNG TRUNG TOẢN

Tổ chức nhân sự

ÔNG VÕ TRÍ NGHĨA

Ngày sinh 11/03/1979

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ văn hóa 12/12

Trình độ chuyên môn Kỹ sư luyện kim, Cử nhân kinh tế đối ngoại

Thời gian Chức vụ

Từ T7/2002 - 2005 Chuyên viên kinh doanh phòng Kế hoạch Kinh doanh - Tổng 
công ty Thép Việt Nam

Từ 2005 - T7/2010 Chuyên viên phòng Vật Tư Xuất Nhập Khẩu - Tổng công ty Thép 
Việt Nam - CTCP

Từ T8/2010 - T5/2011 Trưởng phòng  Vật tư XNK Công ty Cổ phần Tôn Mạ Thăng Long

Từ 06/2011 – 03/2015 Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh; Phó chủ tịch Công đoàn 
Công ty cổ phần tôn mạ VNSTEEL Thăng Long;

Từ 07/2015 – 03/2016 Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần tôn mạ VNSTEEL Thăng 
Long

Từ 03/2016 – 09/2019 TV HĐQT, PTGĐ Công ty cổ phần tôn mạ Thăng Long.

Từ 10/2019 đến nay Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kim khí TP.HCM - VNSTEEL

Chức vụ hiện nay tại Công ty Tổng giám đốc

Số cổ phần cá nhân nắm giữ hiện 
nay Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 
hiện nay của người có liên quan Không có
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ÔNG TRƯƠNG BÁ LIÊM

Ngày sinh 01/01/1963

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ văn hóa 12/12

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ ngành Quản trị Kinh doanh, Kỹ sư chế tạo máy

Thời gian Chức vụ

Từ 1987 - 1993 Chuyên viên kỹ thuật tại Công ty Kim khí Miền Trung

Từ 1993 - 1998 Cửa hàng trưởng, phó giám đốc Xí nghiệp trực thuộc Công ty Kim 
Khí Miền Trung

Từ 1998 - 1999 Giám sát kinh doanh khu vực Miền Trung tại Công ty Mercedes 
- Benz Việt Nam

Từ 2001 - 2003 Phó P.KHKD Công ty Vật tư Thiết bị Công nghiệp.

Từ 2003 - Nay
Phó TGĐ Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM.
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM - Vnsteel.
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè.

Chức vụ hiện nay tại Công ty Phó Tổng giám đôc

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè – 
VNSTEEL

Số cổ phần cá nhân nắm giữ hiện 
nay 53.860 cổ phiếu – chiếm 0,26% vốn điều lệ

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 
hiện nay của người có liên quan Không có

Ngày sinh 03/11/1962
Quốc tịch Việt Nam
Trình độ văn hóa 12/12
Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

Thời gian Chức vụ
Từ 1987-2003  Trưởng P.KHKD Công ty Tổng hợp Bình Định
Từ 2003 - 2007  Trưởng P.KHKD Sở Thương Mại Bình Định

Từ 2008 - 2011  Trưởng phòng KHTH và Phó TGĐ Công ty CP Tập 
đoàn Hoa Sen

Từ 2012 - Nay   Phó TGĐ và TGĐ Công ty CP Thép Nam Kim
Chức vụ hiện nay tại Công ty Thành viên HĐQT
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác Không có
Số cổ phần cá nhân nắm giữ hiện nay  2.000 cổ phần - chiếm sở hữu 0,01% vốn điều lệ 
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện 
nay của người có liên quan 38.000 cổ phần - chiếm sở hữu 0,18% vốn điều lệ

ÔNG PHẠM MẠNH HÙNG
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BÀ CÙ THỊ THÙY LINH

Năm sinh 1977

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ văn hóa 12/12

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

Thời gian Chức vụ

Từ T7/1999 - 6/2003 Nhân viên Phòng Kinh doanh, Công ty Điện tử Samsung Vina.

Từ T7/2003 - T6/2007 Chuyên viên P.KHKD - Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Từ T6/2007 - T6/2014 Chuyên viên Ban Vật tư XNK - Tổng công ty Thép Việt Nam - 
CTCP

Từ T6/2014- T12/2015 Chuyên viên Ban Kế hoạch thị trường - Tổng công ty Thép Việt 
Nam - CTCP

Từ T1/2016 đến nay Phó trưởng Ban Kế hoạch thị trường - Tổng công ty Thép Việt 
Nam - CTCP

Từ 4/2015 đến nay Thành viên BKS Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè

Từ 10/2017 đến nay Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng

Từ 03/2018 đến nay Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM - VNSTEEL

Chức vụ hiện nay tại Công ty TV HĐQT

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác

- Phó trưởng Ban Kế hoạch thị trường - Tổng công ty Thép Việt 
Nam - CTCP
- Thành viên BKS Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM - VNSTEEL

Số cổ phần cá nhân nắm giữ hiện 
nay Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 
hiện nay của người có liên quan Không có

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ  
sở hữu

1 Võ Trí Nghĩa Tổng giám đốc 0 0,00%
2 Trương Bá Liêm Phó Tổng giám đốc 53.860 0,26%
3 Nguyễn Thanh Tuân Phó Tổng giám đốc 0 0,00%
4 Lại Văn Quyền Kế toán trưởng 0 0,00%

Ban điều hành

ÔNG VÕ TRÍ NGHĨA

Xem sơ yếu lý lịch tại mục Thành viên Hội đồng quản trị

ÔNG TRƯƠNG BÁ LIÊM

Xem sơ yếu lý lịch tại mục Thành viên Hội đồng quản trị

Tổ chức nhân sự
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ÔNG NGUYỄN THANH TUÂN

Ngày sinh 14/08/1971
Quốc tịch Việt Nam
Trình độ văn hóa 12/12
Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế ngành kế toán 

Thời gian Chức vụ

Từ 7/1992 – 12/2001 Nhân viên Xí nghiệp Bao bị - thuộc Tổng cục công 
nghiệp Quốc Phòng.

Từ 01/2002 - 05/2002 Phó phòng Kế hoạch xí nghiệp May Minh Hà –  
Công ty may Bình Minh

Từ 06/2002 – 11/2002 Trưởng VPĐD Công ty CP VTTB và XD CT Giao 
thông  – Bộ Giao thông Vận Tải.

Từ 01/2003-  05/2003 Phó phòng KDXNK số 2,  Công ty CP VTTB và XD CT 
Giao thông  – Bộ Giao thông Vận Tải.

Từ 06/2003 – 06/2007 Phó Văn phòng Đại diện Công ty CP XD và KD Vật tư 
(C&T) Hà Nội.

Từ 07/2007 – 03/2011 Trưởng VP ĐD Công ty CP XD & KD Vật tư (C&T) HN

Từ 04/2011 -11/2013  Phó TGĐ Công ty CP XD & KDVT (C&T) - Tổng công 
ty XD số 1 (Bộ xây dựng)

Từ 11/2013 – 7/2015 
Phó TGĐ, Phó CTHĐQT Công ty CP XD & KDVT 
(C&T)- Tổng công ty XD số 1 (Bộ xây dựng) 
Chủ tịch HĐQT Công ty CP XD và TM Ban Tích

Từ 7/2015 - 8/2015 Phó phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty Cổ phần 
Kim Khí TP.HCM

Từ 8/2015 - Nay Trưởng Phòng Kinh doanh số 1.
Chức vụ hiện nay tại Công ty Phó TGĐ
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác Không có
Số cổ phần cá nhân nắm giữ hiện nay Không có
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của 
người có liên quan Không có

ÔNG LẠI VĂN QUYỀN

Ngày sinh 02/09/1978

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ văn hóa 12/12

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán

Thời gian Chức vụ

Từ 07/2003 - 05/2006 Kế toán tổng hợp Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu.

Từ 06/2006 - 06/2008 Chuyên viên Tổng công ty XDCT giao thông 1.

Từ 07/2008 - 09/2008 Phó Phòng Tài chính kế toán, Công ty CP xây dựng công trình 
675.

Từ 10/2008 - 09/2013 Kế toán trưởng Công ty CP xây dựng công trình 675.

Từ 10/2013 - 03/2016 Chuyên viên bộ phận kế toán, Công ty TNHH Thép Vinakyoei.

Từ 4/2016 - 01/2017 Quyền phó bộ phận kế toán, Công ty TNHH Thép Vinakyoei.

Từ 02/2017 - 06/2017 Nhân viên Phòng kế toán, Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM - 
VNSTEEL.

Từ 07/2017 - 01/2019 Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM 
- VNSTEEL.

Từ 02/2019 - nay Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM - VNSTEEL.

Chức vụ hiện nay tại Công ty Kế toán trưởng

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác TV HĐQT Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất

Số cổ phần nắm giữ hiện nay Không có

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 
hiện nay của người có liên quan Không có
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Thành viên Ban kiểm soát

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP cá nhân 
 sở hữu

Tỷ lệ  
sở hữu

1 Hoàng Lê Ánh Trưởng BKS 0 0,00%
2 Đoàn Thị Thanh Thúy Kiểm soát viên 9.850 0,05%
3 Huỳnh Thị Lệ Nga Kiểm soát viên 25.990 0,12%

BÀ HOÀNG LÊ ÁNH

Ngày sinh 28/10/1972
Quốc tịch Việt Nam
Trình độ văn hóa 12/12
Trình độ chuyên môn Cử nhân tài chính và kế toán

Thời gian Chức vụ

Từ T8/1993-T02/1997  Nhân viên kế toán tại Nhà máy cơ khí Luyện Kim thuộc 
Công ty Thép Miền Nam

Từ T02/1997 - T8/2003  Nhân viên kế toán Nhà máy thép Nhà Bè
Từ T8/2003 - T12/2006  Kế toán trưởng Nhà máy thép Nhà Bè.
Từ T01/2007 - T.5/2010  Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè
Từ T.6/2010 - T12/2014  Chuyên viên P.TCKT Tổng công ty Thép VN.
Từ T.3/2012 - T.12/2015  Trưởng ban kiểm soát Công ty Cơ khí Luyện Kim

Từ T.3/2012-T.12/2015  Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thép Tân 
Thuận

Từ T.3/2012 - Nay  Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim Khí 
TP.HCM.

Chức vụ hiện nay tại Công ty Trưởng ban Kiểm soát
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác Không có
Số cổ phần cá nhân nắm giữ hiện nay Không có
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay 
của người có liên quan Không có

BÀ ĐOÀN THỊ THANH THÚY

Ngày sinh 07/09/1978
Quốc tịch Việt Nam
Trình độ văn hóa 12/12
Trình độ chuyên môn Cử nhân tài chính doanh nghiệp

Thời gian Chức vụ
Từ T10/2002 - T6/2007  Kế toán Công ty TNHH Thái Nam

Từ T7/2007  đến nay  Kế toán trưởng Công ty TNHH TMDV Điện Tử Viễn 
Thông Trần Anh

Từ T10/2013 đến nay  Nhân viên Ban quản lý tòa nhà nay là P.ĐT& KDBĐS - 
Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM- Vnsteel

Từ T4/2006 đến nay  Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim Khí 
TP.HCM- Vnsteel

Chức vụ hiện nay tại Công ty Kiểm soát viên
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác Không có
Số cổ phần cá nhân nắm giữ hiện nay 9.850 cổ phần - chiếm 0,05% vốn điều lệ
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay 
của người có liên quan 27.070 cổ phần - chiếm 0,13% vốn điều lệ

BÀ HUỲNH THỊ LỆ NGA

Ngày sinh 12/04/1970
Quốc tịch Việt Nam
Trình độ văn hóa 12/12
Trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính kế toán doanh nghiệp

Thời gian Chức vụ
Từ T10/1992 - T9/1995  Chuyên viên kế toán nhà máy Thép Nhà Bè
Từ T9/1995 - T9/2014  Chuyên viên kế toán Tổng công ty Thép Việt Nam

Từ T9/2014 đến nay  Chuyên viên kế toán tại văn phòng đại diện tại TP.HCM 
- Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Từ T3/2016 đến nay  Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim Khí 
TP.HCM - Vnsteel 

Chức vụ hiện nay tại Công ty Kiểm soát viên
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác Không có
Số cổ phần cá nhân nắm giữ hiện nay 25.990 cổ phần chiếm 0,12% vốn điều lệ
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay 
của người có liên quan Không có
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Số lượng cán bộ, công nhân viên
Tổ chức và nhân sự của Công ty tính đến ngày 31/12/2020 có tổng cộng lao động là 189 người và được 
phân loại theo trình độ lao động, hợp đồng lao động và giới tính.

STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ (%)

I Theo trình độ lao động 189 100%
1 Trình độ trên đại học 2 1,06%
2 Trình độ đại học, cao đẳng 105 55,56%
3 Trình độ trung cấp, sơ cấp 18 9,52%
4 Công nhân kỹ thuật 2 1,06%
5 Lao động phổ thông 62 32,80%
II Theo loại hợp đồng lao động 189 100%
1 Hợp đồng không thời hạn 133 70,37%

2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) 18 9,52%
3 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 38 20,11%

III Theo giới tính 189 100%
1 Nam 132 69,84%
2 Nữ 57 30,16%

STT Năm Tổng số lượng  
người lao động (người)

Thu nhập bình quân 
 (đồng/người/tháng)

1 2017 209        13.400.000 
2 2018 213        13.500.000 
3 2019 208        16.700.000 
4 2020 189        15.080.000 

THU NHẬP BÌNH QUÂN

Với chủ trương nguồn nhân lực là hạt nhân trong sự thành 
công của doanh nghiệp. Ban lãnh đạo luôn dành sự quan 
tâm thích đáng để duy trì và phát triển năng lực của mỗi 
cá nhân, từ đó tạo dựng sự vững chắc trong việc định 
hướng phát triển của Công ty cổ phần Kim khí TP. Hồ Chí 
Minh – VNSTEEL.

PHÂN LOẠI THEO GIỚI TÍNH

PHÂN LOẠI THEO HỢP ĐỒNG

PHÂN LOẠI THEO TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG

Chính sách nhân sự

Đảm bảo an toàn lao động luôn là ưu tiên hàng đầu của 
Công ty trong hoạt động thường ngày của mình. Hằng 
năm, Công ty đều đánh giá, kiểm tra điều kiện làm việc 
của nhân viên, đặc biệt là khối sản xuất nhằm đảm bảo 
các điều kiện về an toàn và đáp ứng tiêu chuẩn theo quy 
định. 
Với những chính sách như trên, Công ty cổ phần Kim khí 
TP. Hồ Chí Minh – VNSTEEL đã tạo được sự gắn kết lâu dài 
với CBCNV, trong những năm qua hầu như không có biến 
động lớn nào về nhân sự của Công ty.

Điều kiện và chế độ làm việc

Để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty, mỗi cá nhân 
của Công ty đều phải là một cá thể có năng lực cạnh tranh 
tốt. Chính vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty luôn tạo cơ hội để 
các CBCNV tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ, đào tạo nội 
bộ. Công ty đã rất chú trọng đến công tác đào tạo nhằm 
nâng cao năng lực quản lý, nâng cao nghiệp vụ chuyên 
môn, đặc biệt là công tác đào tạo nâng cao kỹ năng bán 
hàng, kỹ năng quản trị và thu hồi công nợ cho đội ngũ bán 
hàng.

Công tác đào tạo

69,84%

30,16%

Nam Nữ

1,06%

55,56%

9,52%1,06%

32,80%

Trình độ trên đại học Trình độ đại học, cao đẳng Trình độ trung cấp
Công nhân kỹ thuật Lao động phổ thông

70,37%

9,52%

20,11%

Hợp đồng không thời hạn Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm)

Hợp đồng xác định từ 1-3 năm
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Năm 2020, Công ty tiếp tục thực hiện trả lương dựa trên hệ thống trả lương cho người lao động theo 
phương pháp 3P, đã được xây dựng từ năm 2016, nhằm xác lập các nguyên tắc trả lương thống nhất 
với từng cá nhân, từng bộ phận nhằm khuyến khích người lao động (NLĐ) làm việc, hoàn thành tốt công 
việc theo chức danh. Tiền lương và thu nhập của mỗi NLĐ phụ thuộc vào năng suất, chất lượng, hiệu quả 
công việc và tiềm năng cống hiến của NLĐ phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và 
cạnh tranh so với thị trường lao động. Thu nhập của CBCNV bao gồm: Lương cố định, Lương hiệu quả, 
Các khoản phụ cấp (nếu có), Tiền thưởng. Mức lương của một cá nhân phải nằm trong dải lương quy định 
trong hệ thống thang – ngạch lương của Công ty. Dải lương của một vị trí công việc là khoảng cách giữa 
mức lượng thấp nhất (Min), mức lương trung bình (Average) và mức lương cao nhất (Max). Mỗi vị trí công 
việc có một dải lương tương ứng nằm trong thang bảng lương của Công ty.

Hệ thống thang – ngạch lương có thể được điều chỉnh, bổ sung khi có sự thay đổi từ các yếu tố bên ngoài 
(tốc độ lạm phát, mức lương của thị trường lao động nói chung và của ngành có liên quan nói riêng) hoặc 
các yếu tố bên trong (chiến lược kinh doanh, quy mô, ngân sách lương, hiệu quả kinh doanh của Công ty). 
Ngoài ra, Công ty còn áp dụng chính sách thưởng theo hiệu quả công việc của cá nhân, theo năng suất 
lao động và theo lợi nhuận của Công ty.

Chính sách lương thưởng TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Tình hình đầu tư, khai thác tài sản
Các khoản đầu tư tài chính:

• Góp vốn đầu tư vào Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất: 14 tỷ đồng. Tổng số tiền dự phòng trích lập đến 
31/12/2020: 14 tỷ đồng, không đổi so với thời điểm 31/12/2019.

• Công ty hiện nắm giữ 1.150.000 cổ phiếu Thép Nhà Bè, giá tham chiếu bình quân 30 ngày giao dịch liền kề 
gần nhất trước ngày 31/12/2020: 14.900 đồng/cp. Hoàn nhập dự phòng năm 2020: 7,82 tỷ đồng. Tổng số 
tiền dự phòng trích lập  đến 31/12/2020: 5,865 tỷ đồng..

Quản lý và khai thác tài sản

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến một số khách hàng thuê tòa nhà cũng như thuê kho bãi của Công 
ty. Đặc biệt là những khách hàng hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, lữ hành du lịch, logistics, vận chuyển hàng 
không...bị thiệt hại nặng nề. Để chia sẽ khó khăn với khách hàng, công ty đã giảm phí thuê văn phòng trong những 
tháng cao điểm bệnh dịch. 

Trong năm 2020, tổng doanh thu hoạt động dịch vụ cho thuê văn phòng và kho bãi của Công ty là 67.65 tỷ đồng 
trong đó:

• Doanh thu khai thác tòa nhà 193 Đinh Tiên Hoàng: 35,55 tỷ đồng (bao gồm chi phí quản lý, điện, nước). 

• Doanh thu cho thuê tòa nhà 189 Nguyễn Thị Minh Khai: 17,4 tỷ đồng (cho thuê nguyên căn).

• Doanh thu cho thuê kho bãi năm 2020 đạt 14,7 tỷ đồng.

 - Công ty đang quản lý, sử dụng 6 cơ sở nhà đất trên địa bàn TP.HCM, các cơ sở này được công ty sử dụng 
đúng mục đích theo hợp đồng thuê đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 - Riêng khu đất tại phường Linh Trung, Tp. Thủ Đức hết hạn thuê từ ngày 01/01/2020, Căn cứ hồ sơ của 
Công ty xin sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP, Bộ Tài Chính đã có văn bản 
số 11106/BTC-QLCS ngày 14/9/2020, gởi Ủy Ban Quản lý Vốn Nhà nước chỉ đạo trực tiếp về phương án 
sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất của Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM – Vnsteel. Tuy nhiên, đến nay vẫn 
chưa có văn bản thống nhất của Ủy Ban quản lý Vốn. Công ty sẽ tiếp tục bám sát các cơ quan có trách 
nhiệm để hoàn tất các thủ tục xin gia hạn việc thuê đất.

 -  Từ 31/12/2020 Công ty không còn thuê kho Long An, đã bàn giao lại cho Tổng Công ty Thép VN - CTCP.
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Các khoản phải thu ngắn hạn tại ngày 31/12/2020 giảm 15,33% so với đầu năm 2020. Trong đó, 
khoản phải thu khách hàng giảm 18,59%. Công ty đã thực hiện tăng 16,12% dự phòng các khoản 
phải thu khó đòi so với đầu kỳ năm 2020. Khoản phải thu chiếm tỷ trọng 7,47% so với doanh thu 
thuần nên có thể nói hiện tại rủi ro doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn từ việc bán hàng đã được hạn 
chế.

KHOẢN PHẢI THU

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

ĐVT: Triệu đồng

Khoản mục Năm 2019 Năm 2020 % Tăng giảm

Phải thu khách hàng 361.012 293.888 -18,59%
Trả trước cho người bán 481 13.030 2610,17%
Các khoản phải thu khác 9.823 23.584 140,10%
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi -51.168 -59.419 16,12%
Tổng cộng 320.148 271.083 -15,33%

Nợ ngắn hạn tại ngày 31/12/2020 giảm 15,40% so với đầu kỳ năm 2020. Trong đó, người 
mua trả tiền trước tăng 12,71 lần và khoản phải trả cho người lao động tăng 6,73 lần so với 
năm 2019, thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước tăng 98,49%. Bên cạnh đó, khoản phải 
trả ngắn hạn khác ghi nhận mức giảm 40,08% so với năm 2019. Nguyên nhân do các khoản 
phải trả Ngân hàng về khoản thanh toán L/C cho nhà cung cấp đã giảm xuống còn 117,551 
tỷ đồng. Khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn cũng ghi nhận giảm hơn 14 tỷ đồng, giảm 
7,74% so với năm 2019.
Nợ dài hạn tăng 11,89% so với năm 2019, chủ yếu đến từ khoản phải trả dài hạn khác. Cụ 
thể đến từ khoản nhận ký quỹ, ký cược dài hạn trong năm 2020 tăng so với năm 2019

KHOẢN PHẢI TRẢ

ĐVT: Triệu đồng

Khoản mục Năm 2019 Năm 2020 % Thay đổi % Tỷ trọng

Nợ ngắn hạn  581.018  491.526 -15,40% 100%
Phải trả người bán ngắn hạn  90.444  83.976 -7,15% 17,08%
Người mua trả tiền trước ngắn hạn  1.422  19.514 1271,86% 3,97%
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước  6.694  13.286 98,49% 2,70%
Phải trả người lao động  3.307  25.581 673,60% 5,20%
Chi phí phải trả ngắn hạn  3.180  2.550 -19,83% 0,52%
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn  160  65 -59,09% 0,01%
Phải trả ngắn hạn khác  286.752  171.815 -40,08% 34,96%
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn  184.958  170.638 -7,74% 34,72%
Quỹ khen thưởng, phúc lợi  4.101  4.101 -0,01% 0,84%
Nợ dài hạn  19.431  21.742 11,89% 100,00%
Phải trả dài hạn khác  19.431  21.742 11,89% 100,00%

TĂNG TRƯỞNG TRONG  
KHỦNG HOẢNG

Cơ cấu nợ phải trảCơ cấu khoản phải thu
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CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

KHẢ NĂNG THANH TOÁN KHẢ NĂNG THANH TOÁN NHANH

Cả hai hệ số về khả năng thanh toán trong năm 2020 đã được cải thiện tốt hơn so với năm 2019. Trong đó, hệ 
số thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh lần lượt đạt 1,56 và 0,62. Nhìn chung Công ty đủ khả năng để đảm 
bảo thanh toán các nghĩa vụ nợ ngắn hạn 

Khoản mục ĐVT 2019 2020

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,42 1,56
Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,61 0,62
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Hệ số Nợ/Tổng tài sản Lần 0,63 0,57
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 1,70 1,35
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho Vòng  9,61  7,43 
Vòng quay tổng tài sản Vòng  4,88  3,93 
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 0,25 1,04
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 2,95 10,35
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 1,24 4,11
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ Doanh thu thuần % 0,32 2,52

1,41

1,66

1,42

1,56

1,25

1,30

1,35

1,40

1,45

1,50

1,55

1,60

1,65

1,70

2017 2018 2019 2020

0,69

0,67

0,61
0,62

0,56

0,58

0,60

0,62

0,64

0,66

0,68

0,70

2017 2018 2019 2020

62,97%

52,71%

62,96%
57,48%

170,03%

111,48%

170,01%

135,17%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%

160,00%

180,00%

2017 2018 2019 2020

Hệ số nợ/ Tổng tài sản Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu

CƠ CẤU VỐN

Công ty đã chủ động giảm các khoản nợ ngắn hạn, giảm tỷ lệ sử dụng đòn bẩy để phù hợp với giai đoạn thị 
trường khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra và cũng để chủ động giảm thiểu rủi ro tài chính cho Công ty. 
Hệ số nợ/Tổng tài sản đã giảm từ 0,63 về mức 0,57. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu đã giảm từ 1,7 về mức 1,35.

KHẢ NĂNG SINH LỜI

Mặc dù trong năm 2020, tình hình dịch bệnh đã tác 
động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty nhưng chúng tôi đã quyết tâm vượt qua mọi 
khó khăn, bằng chứng là các chỉ số khả năng sinh lợi đã 
tăng trưởng mạnh mẽ trong thời kỳ khó khăn do đại dịch 
Covid-19 gây ra. ROE, ROA và ROS lần lượt đạt 10,35%, 
4,11% và 1,04%. Tất cả các chỉ số về khả năng sinh lời 
đều tăng cao hơn so với năm 2019. 

Trong năm 2020 với việc sớm kiểm soát tốt dịch bệnh tại 
Việt Nam, bên cạnh đó Chính phủ thực hiện chính sách 

gia tăng chi tiêu công, đã làm thúc đẩy nhóm ngành 
xây dựng, làm tăng nhu cầu tiêu thụ sắt thép nội địa, 
tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho Công ty trong 
nửa cuối năm 2020. Bên cạnh đó, các nguồn cung thép 
trên thế giới chưa thể trở lại mức sản xuất như thời kỳ 
trước đại dịch và việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của 
các quốc gia bằng chính sách gia tăng chi tiêu công làm 
tăng cao nhu cầu sử dụng sắt thép, điều này sẽ làm giá 
các loại sắt thép tiếp tục tăng, tạo ra những thuận lợi 
nhất định cho Công ty trong năm 2021. 
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Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay tổng tài sản

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động của Công ty trong năm 2020 giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể vòng quay 
hàng tồn kho 9,61 vòng giảm xuống 7,43 vòng. Tương tự, vòng quay tổng tài sản giảm từ 4,88 vòng xuống còn 
3,93 điều này có thể được lý giải bởi dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất và kinh doanh 
của Công ty trong nửa đầu năm 2020. Nhưng đến nửa cuối năm 2020, hoạt động kinh doanh của Công ty đã 
tăng trưởng trở lại.

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU

TT Loại cổ đông Số lượng cổ 
đông Số cổ phiếu Giá trị (đồng) Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông trong nước 598  20.806.660  208.066.600.000 99,08%

1 Cổ đông nhà nước  -  

2 Cổ đông tổ chức 6  11.870.314  118.703.140.000 56,53%

3 Cổ đông cá nhân 592  8.936.346  89.363.460.000 42,55%

II Cổ đông nước ngoài 35  193.340  1.933.400.000 0,92%

1 Cá nhân 27  85.360  853.600.000 0,41%

2 Tổ chức 8  107.980  1.079.800.000 0,51%

III Cổ phiếu quỹ

Tổng cộng 633  21.000.000  210.000.000.000 100,00%

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có 

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

Các chứng khoán khác: Không có

Cơ cấu cổ đống tính đến ngày 31/12/2020

Thông tin cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu đã phát hành 21.000.000 Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 21.000.000 Cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ 0 Cổ phiếu

Loại cổ phần
Cổ phần phổ thông 21.000.000 Cổ phần

Cổ phần ưu đãi 0 Cổ phần
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TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG

Quản lý nguồn nguyên vật liệu
Năm 2020, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng chứng kiến một năm dịch bệnh hoành hành và thiên 
tai xảy ra liên tiếp gây ra những hậu quả nặng nề về người và của. Để góp phần chung tay bảo vệ môi trường 
và chống biến đổi khí hậu, Công ty ý thức được trách nhiệm của mình đối với cộng đồng nên đã chủ động 
xây dựng và thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, tổ chức sắp xếp hợp lý để không gây ra lãng phí 
nguồn nguyên, vật liệu. Công ty đề ra một số giải pháp thông minh như thu gom nguyên liệu sau gia công 
vào nhà máy để tái chế.

Tiêu thụ năng lượng & nước
1. Năng lượng trực tiếp

Công ty chủ yếu hoạt động trên lĩnh vực thương mại và dịch vụ nên không sử dụng nhiều máy móc thiết bị. 
Ngoài ra việc vận chuyển sản phẩm, hàng hóa nhập về hoặc giao đi đến khách hàng được công ty sử dụng 
dịch vụ thuê ngoài với số lượng lớn cho một lần di chuyển nên chi phí nhiên liệu mà HMC trực tiếp sử dụng 
là không đáng kể. Vì vậy, chỉ có điện là nguồn năng lượng mà Công ty sử dụng nhiều nhất trong hoạt động 
kinh doanh, sản xuất, dịch vụ và các hình thức khác. Trong năm, khối lượng điện mà Công ty đã sử dụng là 
1.770.596 Kwh/năm. Mức tiêu thụ này được đánh giá là phù hợp đối với tình hình hiện tại của Công ty.

2. Năng lượng gián tiếp
Công ty luôn khuyến khích nhân viên có ý thức về việc tiết kiệm điện, tắt đèn, quạt, máy lạnh… khi không 
cần thiết sử dụng. Thay thể các thiết  bị tiêu tốn năng lượng bằng các thiết bị tiết kiệm điện năng. Công ty 
nhận thức được việc sử dụng năng lượng tiết kiệm không chỉ giảm thiểu chi phí hoạt động cho Công ty mà 
còn góp phần chung tay bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

3. Nước
Tiết kiệm nước là một điều cấp bách cần phải thực hiện vì nước là nguồn tài nguyên có sẵn trong thiên nhiên 
nhưng không vô tận. Để tránh sử dụng nước lãng phí, tổng lượng nước tiêu thụ cho mục đích sinh hoạt vào 
năm 2020 là 10.213 m3. Công ty đã có những biện pháp kiểm soát nguồn nước cũng như quy trình kiểm 
tra hệ thống nước định kỳ. Công ty cũng đề ra một số phương án nhằm cắt giảm lượng nước sử dụng như:

• Kiểm tra nguồn nước phải được khóa kỹ lưỡng sau khi sử dụng xong.
• Tái sử dụng nước nếu vẫn còn sử dụng được cho sinh hoạt, sản xuất.
• Kiểm tra hệ thống nước định kỳ nếu có dấu hiệu bất thường về định mức, đảm bảo đã đóng 

chặt van nước sau khi sử dụng.
• Tìm kiếm thêm các biện pháp thay thế, thay đổi quy trình sản xuất mang hướng tích cực 

hơn cho môi trường.
Công ty cam kết tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường, vận hành hệ thống xử lý nước thải 
có hiệu quả.

4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Công ty Cổ phần Kim khí TPHCM đã tiến hành thực hiện Báo cáo giám sát chất lượng Môi trường 
theo định kỳ 6 tháng/lần theo quy định về việc Bảo vệ Môi trường do Nhà nước Việt Nam ban hành.

Công ty đã thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường, các chất thải được quản lý và xử lý đạt 
các tiêu chuẩn, qui chuẩn theo quy định.

Đối với chất thải rắn, nguy hại, Công ty thực hiện thu gom, phân loại và dán nhãn theo Thông tư số 
36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng 
vận chuyển, thu gom các chất thải (công nghiệp và nguy hại).

Công ty cam kết tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường, vận hành hệ thống xử lý 
nước thải có hiệu quả.

Trách nhiệm đối với cộng đồng, địa phương
Bên cạnh các hoạt động chính liên quan đến sản xuất kinh doanh, Công ty cũng không quên 
những hoạt động thiện nguyện gắn với cộng đồng nhằm mang lại cuộc sống tốt hơn cho địa 
phương. Trong năm, Công ty đã thực hiện những hoạt động có ý nghĩa như ủng hộ UBND phường 
Linh Trung – Thủ Đức chung tay chăm lo Tết Canh Tý 2020 cho các gia đình khó khăn, tham gia 
phong trào hiến máu nhân đạo,..



BÁO CÁO CỦA  
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

• Với lợi thế hoạt động hơn 45 năm trong ngành thương mại thép cộng với đội ngũ công nhân viên năng động, 
chuyên môn cao, với năng lực tài chính dồi dào, cơ sở vật chất hiện đại, HMC đã đạt được những thành tựu, 
giải thưởng cao quý và tự hào là đối tác tin cậy của khách hàng.

• Công ty đã trở thành đại lý lớn của các nhà sản xuất lớn trong nước, xây dựng được hệ thống mạng lưới bán 
buôn, bán lẻ rộng lớn, bên cạnh đó còn có mối quan hệ thương mại mật thiết với hơn 50 Công ty xuất khẩu, 
nhà sản xuất lớn trên thế giới.

• Nguồn thu của HMC còn đa dạng các lĩnh vực, ngoài mảng thương mại thép thì doanh thu đến từ mảng dịch 
vụ cho thuê văn phòng, kho bãi của Công ty cũng góp phần không nhỏ trong doanh thu của HMC.

• Năm 2020 là một năm khó khăn của toàn ngành thép nói chung và của HMC nói riêng, nhưng nhờ đội ngũ 
Ban lãnh đạo tâm huyết, có chuyên môn cao, HMC đã có những biện pháp, kế hoạch dự phòng nhằm kịp thời 
giảm tối đa rủi ro của thị trường tác động đến tình hình kinh doanh của Công ty.

Thuận lợi

• Do đặc thù của công ty thương mại, việc bán hàng chủ yếu vẫn bán chậm trả nên tiềm ẩn nhiều rủi ro.
• Tiêu thụ mặt hàng thép nhập khẩu của công ty trong năm nay giảm so với cùng kỳ. Ngoài những yếu tố khách 

quan về nhu cầu thị trường những tháng đầu năm, thì những mặt hàng SQC trước đây là chủ lực của Công ty, 
dẫn dắt thị trường nhưng hiện nay đang bị các doanh nghiệp khác cạnh tranh rất mạnh. 

• Lượng hàng thép SQC tồn kho không nhiều, kèm với xu hướng giá thị trường đang ở mức cao những tháng cuối 
năm nên việc tạo nguồn hàng cho kế hoạch kinh doanh năm 2021 gặp nhiều khó khăn.  

• Công tác dự báo, cập nhập thông tin thị trường ở các đơn vị chưa kịp thời, đặc biệt ở những thời điểm giá thị 
trường biến động lớn.

• Xu thế bảo hộ sản xuất trong nước tiếp tục ảnh hưởng khả năng kinh doanh hàng nhập khẩu của công ty: thuế 
nhập khẩu ở mức cao đối với các mặt hàng cán nguội, tôn mạ, thép xây dựng, thuế tự vệ, thuế chống bán phá 
giá đối với thép dây, thép hình,… và dự kiến trong thời gian tới có khả năng áp thuế thép cán nóng khi nhà máy 
cán nóng Hòa Phát đi vào hoạt động ổn định. 

• Công ty chỉ kinh doanh một loại thép xây dựng tại thị trường miền Tây nên không có lợi thế về đa dạng mặt 
hàng.

Khó khăn

TT Diễn giải Đơn vị tính Thực hiện 
2019

Kế hoạch 
2020

Thực hiện 
2020

% thực hiện 
so với KH 

2020

% thực hiện 
so với năm 

2019
1 Tổng tài sản Triệu đồng 953.643  892.988 94%
2 Sản lượng Tấn 447.029 348.000  414.366 119% 93%
3 Thép nhập khẩu Tấn 153.389 131.000  76.729 58% 50%

4 Thép sản xuất trong 
nước Tấn 93.589 103.000  93.897 91% 100%

5 Phôi, Phế liệu Tấn 188.104 90.000  243.511 271% 129%
6 Hàng hóa khác Tấn 11.947 24.000  229 1% 2%
7 Vốn điều lệ Triệu đồng 210.000 210.000  210.000 100% 100%
8 Doanh thu thuần Triệu đồng  4.493.957 3.284.000  3.630.935 111% 81%
9 Lợi nhuận từ HĐKD Triệu đồng  14.388  91.494 636%

10 Lợi nhuận khác Triệu đồng  4.633  (36.157) -780%
11 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 19.021  55.336 291%
12 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 11.401  16.700  37.926 227% 333%
13 Tỉ lệ cổ tức %  5,00 7,00

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

Doanh thu của Công ty đạt gần 3.630 tỷ đồng cao hơn 346 tỷ đồng so với mốc 3.284 tỷ đồng được đặt ra tại Đại 
hội cổ đông thường niên năm 2020. Trong đó, tổng sản lượng kinh doanh đạt 414.366 tấn, tăng 19% so với kế 
hoạch đề ra. Đáng chú ý, sản lượng kinh doanh phôi, phế liệu trong năm 2020 đạt 243.511 tấn, tăng 171% so 
với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận từ HĐKD năm 2020 tăng 536% so với năm 2019, lợi nhuận sau thuế năm 2020 
tăng 127% so với kế hoạch và tăng 233% so với năm 2019 đây là tín hiệu tích cực đối với Công ty và là cơ sở để 
ban lãnh đạo tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, chi phí khác năm 2020 tăng mạnh dẫn đến lợi nhuận khác giảm mạnh  680% so với năm trước do 
Công ty đã ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh các nghiệp vụ liên quan đến Bản án số 400/2020/HS-ST 
ngày 20/09/2020 của Tòa án Nhân dân TP.HCM về việc xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến việc thực hiện dự án 
đầu tư tại số 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM. Theo đó, Công ty phải nộp lại số tiền 50 tỷ đồng, thu được từ việc 
chuyển nhượng cổ phần, để tịch thu sung ngân sách Nhà nước. Đồng thời Công ty được quyền liên hệ cơ quan 
thuế để hạch toán lại số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 12,5 tỷ đồng. Đối với bản án sơ thẩm trên, Công ty 
đã nộp đơn kháng cáo và đã được Tòa án nhân dân TPHCM tiếp nhận.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Trong năm 2020, tổng tài sản của Công ty ghi nhận thay đổi so với năm 2019, trong cơ cấu tài sản của Công 
ty thì tài sản ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn lên đến 85,62% trong tổng tài sản của Công ty.
Tài sản ngắn hạn của Công ty đã giảm từ 826 tỷ đồng trong năm 2019 xuống 764,58 tỷ đồng trong năm 
2020. Nguyên nhân chủ yếu do khoản tiền-tương đương tiền và khoản phải thu giảm so với năm 2019. 
Trong đó, khoản phải thu Công ty TNHH thép Tây Đô đã giảm 45,49 tỷ đồng so với năm 2019. Trong năm 
2020, hàng tồn kho giảm hơn 24,8 tỷ đồng so với năm 2019, chủ yếu do hàng mua đang đi đường giảm 
31,3 tỷ đồng so với năm 2019. 

Tài sản dài hạn của Công ty trong năm duy trì ổn định và hầu như không thay đổi so với năm 2019.

Tình hình tài sản

TÌNH HÌNH TÀI SẢN QUA CÁC NĂM
CƠ CẤU NỢ QUA CÁC NĂM

Tình hình nợ phải trả tại thời điểm 31/12/ 2020 của Công ty đã giảm từ 600 tỷ đồng trong năm 2019 xuống 
còn 513 tỷ đồng trong năm 2020. Nguyên nhân giảm chủ yếu đến từ khoản nợ ngắn hạn. Trong năm, nợ 
ngắn hạn đã giảm 89,49 tỷ so với năm 2019, chỉ tiêu phải trả khác ảnh hưởng lớn đến mức giảm khoản nợ 
ngắn hạn, cụ thể khoản phải trả Ngân hàng về khoản thanh toán L/C cho nhà cung cấp đã giảm mạnh với 
mức giảm hơn 161,635 tỷ so với đầu kỳ. Bên cạnh đó, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn cũng ghi 
nhận mức giảm với mức giảm hơn 14,3 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Nợ dài hạn trong năm 2020 của HMC cũng đã tăng thêm 11,89% so với năm 2019. Nguyên nhân của việc 
nợ dài hạn tăng là do trong năm HMC đã nhận ký quỹ, ký cược của các đơn vị đối tác để đảm bảo cho các 
dịch vụ liên quan đến sản xuất, kinh doanh được thực hiện đúng hợp đồng kinh tế đã ký kết. Cụ thể nhận ký 
quỹ, ký cược tăng từ 19 tỷ trong năm 2019 lên 21 tỷ trong năm 2020.

Tình hình nợ

ĐVT: Triệu đồng

Khoản mục
Năm 2019 Năm 2020

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)

Nợ ngắn hạn  581.018 96,76%  491.527 95,76%
Nợ dài hạn  19.431 3,24%  21.742 4,24%
Tổng nợ phải trả  600.449 100,00%  513.268 100,00%

ĐVT: Triệu đồng

Khoản mục
Năm 2019 Năm 2020

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)

Tài sản ngắn hạn  825.634 86,58%  764.583 85,62%
Tài sản dài hạn  128.008 13,42%  128.405 14,38%
Tổng tài sản  953.643 100,00%  892.988 100,00%

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2018 2019 2020

450.107

581.018

491.527

17.699

19.431

21.742

Tr
iệu

 đồ
ng

Năm

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn



49 50

NHỮNG CẢI TIẾN TRONG NĂM VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, 
CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

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

Chi phí lãi vay năm 2020: 10,72 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,29%/doanh thu. So với thực hiện cùng kỳ năm 2019, 
chi phí lãi vay giảm 63,11%. 

Chi phí lãi vay giảm chủ yếu do Công ty chuyển đổi hình thức mở L/C cho hàng nhập khẩu từ L/C at sight sang 
UPAS L/C và khai thác hàng nội địa bằng phương thức trả chậm thay vì phương thức trả ngay.
Tình hình các khoản đầu tư tài chính:

Công tác tài chính

Năm 2020 là một năm đầy biến động đối với ngành thép. Tuy nhiên, Công ty đã tận dụng tốt những cơ hội 
biến động của thị trường, lựa chọn thời điểm mua hàng, tăng cường tiêu thụ, nhờ vậy sản lượng tiêu thụ vượt 
19% kế hoạch năm 

Việc kinh doanh thép phế liệu, phôi thép, xi măng đã đóng góp vào sản lượng và hiệu quả của Công ty.
Khó khăn và tồn tại:

• Nguồn cung thị trường thép giảm mạnh trong hai quý đầu năm 2020 do tác động của dịch Covid-19 
đã đấy giá thép tăng cao trong nửa cuối năm 2020. Đây vừa là cơ hội, vừa là khó khăn thách thức của 
Công ty trong việc lên kế hoạch mua hàng và tồn kho tối ưu để đem lại hiệu quả cao nhất.

• Việc cạnh tranh giữa các đơn vị thương mại trong nước về nguồn hàng nhập khẩu cũng như giá cả đầu 
vào, đầu ra ngày càng gay gắt, do đó biên độ lợi nhuận của các ngành hàng cũng giảm sút so với trước 
đây, đặc biệt là thép sai quy cách.

Công tác kinh doanh

Công tác nhân sự

• Tiến hành rà soát, sửa đổi nhằm hoàn thiện các quy chế nội bộ, đánh giá lại việc thực hiện các quy chế 
quy định đã ban hành và sửa đổi cho phù hợp hơn với thực tế. Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ để 
khắc phục những tồn tại và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động của Công ty.

• Tính đến tháng 12/2020, tổng số lao động của toàn Công ty là 189 người, trong đó lao động nam gồm 
132 người, nữ là 57 người. Thu nhập của người lao động đã đạt 15.080.000 triệu đồng/người/tháng.

• Về tổ chức, vào tháng 29/10/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn 
Thanh Tuân làm Phó Tổng giám đốc, quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 01/11/2020. 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2021

Doanh thu:       3.454 tỷ đồng 
 - Sản lượng tiêu thụ:         360.000 tấn 
 - Thép nhập khẩu:    100.000 tấn
 - Thép sản xuất trong nước:   110.000 tấn
 - Phôi, Phế liệu:      150.000 tấn   

Lợi nhuận sau thuế:     44 tỷ đồng 

CHỈ TIÊU THỰC HIỆN

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện
Công tác kinh doanh

Mặc dù thị trường năm 2021 dự kiến còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với mục tiêu phấn đấu hoàn thành 
kế hoạch đề ra, Công ty triển khai các giải pháp sau:

• Bám sát thị trường, tăng cường công tác phân tích, dự báo thị trường, cân đối lượng hàng tồn kho hợp lý 
nhằm điều chỉnh kế hoạch mua vào để tối ưu hiệu quả.

• Tiếp tục theo dõi thị trường, tận dụng những cơ hội biến động của giá thép thế giới theo thời điểm để 
chào hàng xuất khẩu nhằm gia tăng sản lượng, nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn nhằm mang lại nguồn 
thu ngoại tệ đáp ứng nhu cầu thanh toán hàng nhập khẩu.

• Chọn thời điểm thị trường và giá cả phù hợp để giải phóng hàng tồn kho cũ lâu năm bên cạnh việc tạo 
nguồn hàng nhập khẩu mới, đặc biệt chú trọng tìm kiếm và tạo nguồn hàng SQC. 

• Chú trọng bộ máy bán hàng, tăng cường nhân sự cho khâu bán hàng, chăm sóc khách hàng song song 
với việc tìm kiếm khách hàng mới.

• Để giảm bớt rủi ro trong việc bán hàng chậm trả, Công ty cố gắng tăng cường bán hàng có tài sản đảm 
bảo và giảm dư nợ tín chấp.

• Tích cực trao đổi thông tin giữa các đơn vị với các phòng ban nhằm linh hoạt về cơ chế giá để đẩy mạnh 
tiêu thụ hàng hóa.

• Tích cực liên kết với các đơn vị trong hệ thống để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đa dạng hóa các mặt hàng kinh 
doanh, nâng cao sản lượng tiêu thụ.

• Xây dựng phương án kinh doanh thép chữ V cho từng tháng, có thể chấp nhận lỗ từng phần nhưng tổng 
thể phải có hiệu quả, phương án tối thiểu là 4.000 -5.500 tấn/ tháng.

• Tiếp tục phối hợp với các nhà sản xuất, các đơn vị để đẩy mạnh công tác tiêu thụ thép nội. Tăng cường 
công tác tiếp thị để đưa các sản phẩm vào công trình. Công ty sẽ bám sát tình hình tăng đầu tư công 
chính phủ vào lĩnh vực xây dựng cơ bản, nhằm tăng cường lượng hàng cho các dự án tại khu vực phía 
Nam.

Đầu tư mở rộng xưởng gia công thép tại Vĩnh Lộc: Dự kiến tổng mức đầu tư là 22 tỷ đồng, bao gồm:

• Nhà xưởng diện tích 1.440 m2 có cẩu trục 30T và 10T
• Dây chuyền máy xả cuộn từ 3 – 16mm. 

Kế hoạch đầu tư
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Công tác tài chính

• Tiếp tục sử dụng vốn hợp lý và khai thác hiệu quả hơn nguồn vốn tài trợ cho hoạt động SXKD; đa dạng 
hóa các mối quan hệ tín dụng và các sản phẩm tín dụng tại các ngân hàng để đảm bảo nguồn vốn cho 
hoạt động kinh doanh và đầu tư với với chi phí thấp nhất.

• Thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình biến động tỷ giá USD, có chính sách hợp lý trong việc thanh 
toán hàng nhập khẩu. 

• Tiếp tục tăng cường công tác quản trị công nợ, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy chế quản lý nợ. 
Thường xuyên rà soát nợ quá hạn khó đòi, có biện pháp phù hợp cho từng trường hợp để đạt hiệu quả 
thu hồi nợ tốt nhất. 

• Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý chi phí, quản lý dòng tiền.
• Rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý công nợ, quy chế tài chính.

Công tác đầu tư, kinh doanh bất động sản

• Chú trọng công tác sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hai tòa nhà và các tài sản khác của Công ty.
• Chú trọng việc quản lý sử dụng cơ sở nhà đất, đặc biệt đối với khu đất kho Linh Trung, Tp. Thủ Đức và Tô 

Hiến Thành quận 10 phải thực hiện hoàn thành sắp xếp lại theo Nghị định 167 của Chính Phủ.
• Tăng cường khai thác tòa nhà văn phòng cho thuê, hạn chế tối đa tình trạng mặt bằng trống. Nâng cao 

chất lượng dịch vụ, chăm sóc tốt khách hàng.

Công tác tổ chức nhân sự, tiền lương:

• Thu nhập bình quân dự kiến năm 2021: 15,3 triệu đồng/người/tháng.
• Chuẩn bị nguồn nhân lực để bổ sung nhân sự quản lý cấp trung, chú trọng công tác tuyển dụng nhân sự 

bán hàng.
• Đào tạo nâng cao những kỹ năng cần thiết cho lao động chuyên môn, cán bộ diện quy hoạch đáp ứng 

yêu cầu phát triển của Công ty.
• Sửa đổi bổ sung quy chế tiền lương cho phù hợp.



BÁO CÁO CỦA  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Thị trường thép năm 2020 ghi nhận nhiều biến động khó lường do ảnh hưởng bởi những tác động tiêu cực từ 
đại dịch Covid-19. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp vào đầu năm 2020 đã buộc các quốc gia trên thế 
giới phải thực hiện lệnh phong tỏa. Điều này đã làm gián đoạn và đứt gãy nguồn cung. Các doanh nghiệp sản 
xuất trong ngành thép buộc phải cắt giảm sản lượng sản xuất dẫn đến sự thiếu hụt nguồn cung ở giai đoạn nửa 
cuối năm 2020 khi mà các quốc gia đang nới dần lệnh phong tỏa và các biện pháp kích thích kinh tế được thực 
hiện. Điều này đã đẩy giá thép tăng cao trong những tháng cuối năm 2020. 

Trong hoàn cảnh đó, Công ty có nhiều cố gắng tận dụng tốt những cơ hội biến động của thị trường lựa chọn thời 
điểm mua hàng, tăng cường tiêu thụ trên thị trường nội địa lẫn xuất khẩu. Các chỉ tiêu doanh thu, sản lượng 
đều hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
• Doanh thu thuần đạt 3.631 tỷ đồng, đạt 110,57% kế hoạch năm 2020, giảm 19,2% so năm 2019.
• Tổng sản lượng tiêu thụ đạt 414.366 tấn, bằng 119% kế hoạch năm và giảm 07% so với năm 2019
•  Lợi nhuận trước thuế đạt 55,33 tỷ đồng tăng gấp 1,9 lần so với năm 2019. 

ĐÁNH GIÁ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ BAN ĐIỀU HÀNH

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

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

HĐQT đánh giá cao những nỗ lực của Ban điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 
của Công ty năm 2020, một năm có nhiều biến động đối với ngành thép. Thể hiện qua việc Ban điều hành 
thực hiện các giải pháp điều hành linh hoạt và kịp thời. Các chỉ tiêu doanh thu, sản lượng đều hoàn thành 
vượt mức kế hoạch. Ban điều hành đã có các giải pháp kinh doanh hiệu quả để nắm bắt kịp thời cơ hội kinh 
doanh khi giá thép diễn biến thuận lợi, kết quả  lợi nhuận sau thuế của Công ty đã tăng trưởng 233% so với 
năm 2019. Ban điều hành cần rút các bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện kế hoạch năm 2020 để có 
thêm các giải pháp tối ưu cho các hoạt động kinh doanh sắp tới.

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

• Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2021.

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

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

• Tiếp tục phát huy thế mạnh và vị thế sẵn có trên thị trường của các ngành hàng truyền thống; nâng cao 
giá trị gia tăng của các hàng hóa Công ty cung cấp ra thị trường; tìm kiếm, mở rộng kinh doanh thêm 
các ngành hàng mới.

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

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

• Chỉ đạo việc bổ sung sửa đổi điều lệ và các quy chế quy định quản trị Công ty phù hợp với các quy định 
của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty. 

• Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
• Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc để nâng cao 

sức sáng tạo, cống hiến, gắn bó của người lao động với Công ty.

STT Thành viên HĐQT Chức vụ
Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/ 

TV HĐQT độc lập

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Ông Dương Trung Toản Chủ tịch HĐQT Chuyên trách 28/03/2018
2 Ông Võ Trí Nghĩa TV HĐQT- Tổng giám đốc 12/11/2019
3 Ông Trương Bá Liêm TV HĐQT - Phó Tổng giám đốc 29/03/2014
4 Bà Cù Thị Thùy Linh TV HĐQT- Không điều hành 28/03/2018
5 Ông Phạm Mạnh Hùng TV độc lập của HDQT 04/04/2019

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 % Tăng giảm 2020/2019

Doanh thu thuần 4.493.957 3.630.935 -19,20%
Giá vốn hàng bán 4.415.300 3.464.395 -21,54%
Lợi nhuận từ HĐKD 78.657 166.540 111,73%
Lợi nhuận khác 4.633 -36.157 -880,42%
Lợi nhuận trước thuế 19.021 55.336 190,92%
Lợi nhuận sau thuế 11.401 37.926 232,65%



BÁO CÁO QUẢN TRỊ
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CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH  
TRONG NĂM

STT Thành viên HĐQT
Số buổi họp 
HĐQT tham 

dự

Tỷ lệ 
tham dự 

họp
Lý do không tham dự họp

1 Ông Dương Trung Toản 8 100%
2 Ông Võ Trí Nghĩa 8 100%
3 Ông Trương Bá Liêm 8 100%
4 Bà Cù Thị Thùy Linh 8 100%
5 Ông Phạm Mạnh Hùng 7 88% Gia đình có việc đột xuất

STT Số NQ/ QĐ Ngày Nội dung
1 05/NQ-KK 17/01/2020 Chấp thuận giao dịch của Công ty với các Công ty có liên quan

2 10/NQ-KK 17/01/2020 Về đánh giá kết quả kinh doanh quý 04 và năm 2019; nhiệm vụ 
trọng tâm quý 01 và năm 2020

3 20/NQ-KK 10/02/2020 Về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
4 30/QĐ-KK 25/02/2020 Bổ sung Quy chế quản lý kinh doanh
5 31/QĐ-KK 26/02/2020 Ban hành Quy chế công bố thông tin
6 59/NQ-KK 23/03/2020 Về vay vốn tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
7 60/NQ-KK 25/03/2020 V/v hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
8 67/NQ-KK 31/03/2020 Phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản cố định
9 68/QĐ-KK 06/04/2020 Phê duyệt thông số kỹ thuật mua sắm xe nâng

10 69/NQ-KK 07/04/2020 Về vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

11 81/NQ-KK 05/05/2020 Hủy danh sách cổ đông chốt ngày 06/03/2020 và chốt lại danh 
sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

12 85/NQ-KK 22/05/2020 Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2020

13 86/NQ-KK 22/05/2020 Về đánh giá kết quả kinh doanh 04 tháng đầu năm 2020; nhiệm 
vụ trọng tâm quý 02 năm 2020

14 90/NQ-KK 27/05/2020 Về vay vốn các ngân hàng
15 94/NQ-KK 19/06/2020 Về chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019
16 95/NQ-KK 19/06/2020 Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

18 99/QĐ-KK 09/07/2020 Về tạm dừng áp dụng Điều 6 Quy chế quản lý tài chính của Công 
ty

19 105/NQ-KK 24/07/2020 Về đánh giá kết quả kinh doanh quý 02 và 06 tháng đầu năm 
2020; nhiệm vụ trọng tâm quý 03 năm 2020

20 134/QĐ-KK 28/09/2020 Về bổ sung quy chế quản lý kinh doanh điều khoản về chính 
sách chiết khấu

21 135/QĐ-KK 28/09/2020 Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
22 137/NQ-KK 06/10/2020 Thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ

23 148/NQ-KK 29/10/2020 Về đánh giá kết quả kinh doanh quý 03 và 09 tháng đầu năm 
2020; nhiệm vụ trọng tâm quý 04 năm 2020

24 146/QĐ-KK 29/10/2020 Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
25 155/NQ-KK 20/11/2020 Phê duyệt mức lương
26 157/NQ-KK 23/11/2020 Phê duyệt quyết toán hoàn thành mua sắm xe nâng
27 158/NQ-KK 23/11/2020 Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ do HĐQT quản lý

CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH TRONG NĂM 2020

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

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 kỳ họp để xem xét, đánh giá và phê duyệt các vấn đề chủ 
yếu sau đây:

 - Cuộc họp ngày 10/01/2020: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quí 4 và năm 2019; phương hướng 
nhiệm vụ công tác quí 1 và năm 2020; thông qua giao dịch với các công ty có liên quan và dự thảo 
quy chế công bố thông tin.

 - Cuộc họp ngày 14/05/2020: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2020, phương 
hướng nhiệm vụ công tác quí 2 năm 2020; thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, 
quyết toán quỹ lương năm 2019 và hạn mức tín dụng tại các ngân hàng năm 2020.

 - Cuộc họp ngày 24/07/2020: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 2 và 6 tháng đầu năm 2020; 
phương hướng nhiệm vụ công tác quí 3 năm 2020.

 - Cuộc họp ngày 15/10/2020: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3 và 9 tháng đầu năm 2020; 
phương hướng nhiệm vụ công tác quý 4 năm 2020.

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

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

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

STT Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu/không còn 
là thành viên BKS

Số buổi họp 
BKS tham dự

Tỷ lệ tham  
dự họp

1 Bà Hoàng Lê Ánh Trưởng ban 29/03/2014 4 100%

2 Bà Huỳnh Thị Lệ Nga Thành viên 02/04/2016 4 100%

3 Bà Đoàn Thị Thanh Thúy Thành viên 02/04/2016 4 100%

Kết quả kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát
-  Kết quả kinh doanh năm 2020

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến đánh giá  của Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC về 
báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía 
cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020, kết quả hoạt động kinh doanh và 
tình hình lưu chuyển tiền tệ năm 2020, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp 
lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
Ban kiểm soát nhất trí với các ý kiến đánh giá tại báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về tình hình, kết 
quả hoạt động năm 2020 của Công ty.

-  Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành

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

Kiến nghị của Ban kiểm soát
Để duy trì và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty năm 2021, đề nghị ban điều hành tiếp tục tăng 
cường việc kiểm soát chi phí của Công ty; lưu ý công tác hậu kiểm đối với việc thực hiện các phương án 
kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ các khoản công nợ; tăng dần tỷ lệ hàng bán trả chậm có bảo lãnh hoặc 
tài sản đảm bảo.

Trong năm 2020, ngành hàng thép nhập khẩu truyền thống vẫn được giữ vị trí chủ lực trong kết cấu lợi 
nhuận của Công ty song sản lượng tiêu thụ đã bị sụt giảm mạnh so với các năm trước. Đề nghị ban điều 

hành xem xét đánh giá, có biện pháp cụ thể để phục hồi và tăng dần sản lượng tiêu thụ ngành hàng này.

Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát
 - Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện các nội dung khác theo nghị 

quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT.

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

 - Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020, các báo cáo tài chính hàng quý năm 2021 của Công ty. 
Hàng quý lập báo cáo đánh giá hoạt động trong kỳ và đề xuất kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về 
công tác quản trị tại Công ty .

 - Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu 
năm 2021 của Công ty.

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

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

Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020 và việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, 
các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Kiểm tra, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty và qua đó đề xuất những kiến nghị đến HĐQT, Ban 
điều hành về công tác quản trị tại Công ty.

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

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

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

Trưởng ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, các cuộc họp giao ban của 
Công ty.

Hoạt động của Ban Kiểm soát

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

Năm 2020, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc bám sát triển khai các nghị quyết của 
ĐHĐCĐ và HĐQT, điều hành kinh doanh linh hoạt, tận dụng được cơ hội thị trường thép tăng giá những 
tháng cuối năm mang lại hiệu quả cao. Các chỉ tiêu lợi nhuận, doanh thu, sản lượng đều vượt mức kế 
hoạch đã đề ra. Việc cung cấp báo cáo phục vụ cho công tác giám sát của HĐQT đã được thực hiện tốt 
hơn.   

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý hỗ trợ, tạo điều kiện 
trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Ban kiểm soát phối hợp trao đổi với HĐQT và Ban 
Tổng giám đốc các thông tin về việc quản lý điều hành hoạt động của Công ty. Các kiến nghị của Ban 
kiểm soát đã được HĐQT, Ban Tổng giám đốc ghi nhận và xem xét điều chỉnh.

Sự phối hợp hoạt động của BKS
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Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị,  
Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát

Họ và tên Thù lao Lương Thưởng Vay của  
Công ty

Hội đồng quản trị
Dương Trung Toản   791.100.000   1.500.000 
Trương Bá Liêm
Cù Thị Thùy Linh   48.000.000 
Phạm Mạnh Hùng   48.000.000 
Võ Trí Nghĩa
Ban kiểm soát
Hoàng Lê Ánh   545.115.854   1.500.000 
Huỳnh Thị Lệ Nga   36.000.000 
Đoàn Thị Thanh Thúy   36.000.000 
Ban điều hành
Võ Trí Nghĩa   738.710.057   375.000 
Trương Bá Liêm   749.720.000   2.000.000 
Nguyễn Thanh Tuân(*)   451.560.789   1.500.000 

(*) - TP.KDS1
      - P.TGĐ từ 01/11/2020

Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

STT Người thực hiện  
giao dịch

Quan hệ với người  
nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu  
đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu  
cuối kỳ

Lý do tăng, giảm
Số cổ 
phiếu Tỷ lệ Số cổ 

phiếu Tỷ lệ

1 Ông Trương Bá Thanh
Anh ruột ông 

Trương Bá Liêm - 
TV HDQT

24000 0,11% 0 0 Bán CP

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc với người có liên quan 
của người nội bộ

STT Tên tô chức/cá nhân Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số NQ/ QĐ của 
ĐHĐCĐ/ HĐQT.. 

thông qua

Nội dung, số lượng, 
tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1 Công ty TNHH MTV Thép 
Miền Nam- VNSTEEL

Cty con của TCTy 
Thép VN - CTCP

05/NQ-KK- 
17/01/2020 712.413.055.601 Mua hàng hóa 

thường xuyên

2 Công ty CP Thép Thủ Đức 
- VNSTEEL

Cty con của TCTy 
Thép VN - CTCP -nt- 1.624.614.288 Bán hàng hóa

3 Công ty CP Thép VICASA - 
VNSTEEL

Cty con của TCTy 
Thép VN - CTCP -nt- 2.258.674.957 Mua hàng

4 Công ty CP Lưới Thép Bình 
Tây

Cty liên kết của 
TCTy Thép VN - 
CTCP

-nt- 16.058.334.630 Bán hàng hóa

5 Công ty TNHH Thép Tây 
Đô

Cty liên kết của 
TCTy Thép VN - 
CTCP

-nt- 52.651.463.260 Bán hàng hóa 
thường xuyên

6 Công ty TNHH VinaKyoei
Cty liên kết của 
TCTy Thép VN - 
CTCP

-nt- 601.537.034.681 Mua hàng hóa 
thường xuyên

7 Công ty cổ phần Kim khí 
Miền Trung

Cty liên kết của 
TCTy Thép VN - 
CTCP

-nt- 13.653.489.182 Bán hàng hóa

8 Công ty cổ phần Đầu tư 
xây dựng Miền Nam

Cty liên kết của 
TCTy Thép VN - 
CTCP

-nt- 355.761.491 Bán hàng hóa

9 Tổng Công ty Thép Việt 
Nam-CTCP Công ty mẹ -nt- 1.056.000.000 Thuê nhà xưởng, 

kho bãi

10 Công Ty CP Gang Thép 
Thái Nguyên (TISCO)

Cty con của TCTy 
Thép VN - CTCP -nt- 28.050.000.000 Mua hàng hóa
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2020
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TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03  năm 2021
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

TỔNG GIÁM ĐỐC
VÕ TRÍ NGHĨA
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