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CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT 

 
Thời gian:  Từ 07 giờ 30 phút ngày 12 tháng 4 năm 2016 
Địa điểm:  56 Thủ Khoa Huân, Q1, HCM 
 

THỜI GIAN NỘI DUNG 

07h30 đến 08h30 1. Đăng ký đại biểu 
- Đăng ký danh sách cổ đông. 

08h30 đến 08h40 
 

2. Khai mạc 
- Chào cờ 
- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu; 
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu; 
- Lấy ý kiến thông qua của Đại hội về danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban 

thư ký Đại hội, Ban bầu cử; 
- Thông báo nội dung chương trình họp Đại hội đ ồng cổ đông thường 

niên; 
- Thông qua quy chế tổ chức Đại hội.  
- Thông qua quy chế bầu cử BKS 

08h40 đến 09h10 
 

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị và BGĐ-    
- Báo cáo quản trị công ty năm 2015, kế hoạch năm 2016 
- Báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT 
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch năm 2016. 

09h10 đến 09h20 
 

4. Báo cáo của Ban kiểm soát 
-   Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 

09h20 đến 09h50 
 

5. Các vấn đề khác trình Đại hội 
- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS 
- Tờ trình Phương án lựa chọn công ty kiểm toán 
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 
năm 2016 
- Tờ trình đăng ký giao dịch trên sàn Upcom 
- Tờ trình sửa đổi điều lệ  
- Tờ trình tiếp tục chủ trương thế chấp tài sản cho VNS 
- Tờ trình miễn nhiệm Trưởng BKS 
- Tờ trình đề cử nhân sự bầu bổ sung Ban Kiểm Soát 
- Bầu cử BKS 

15 phút Nghỉ giải lao 
10h05 đến 10h25 

 
6. Thảo luận & đóng góp ý kiến của cổ đông 

 
10h25 đến 10h30 7. Công bố kết quả bầu bổ sung BKS 

10h30 đến 10h40 
 

8. Biểu quyết thông qua các nội dung đệ trình 

10h40 đến 10h50 
 

9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội 
10h50 đến 11h00 

 
10. Bế mạc Đại hội 

 































































                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 CÔNG TY CỔ PHẦN                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
THÉP TẤM  LÁ THỐNG NHẤT                 

                               
          Số :06 /TT-HĐQT                                TPHCM, ngày 12 tháng 4  năm 2016 
 V/v  Tiếp tục chủ trương thế chấp tài sản cho VNS  

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 
TỜ TRÌNH 

V/v Thế chấp tài sản cho VNS 
 

Kính thưa quí vị cổ đông! 

Ngày 10 tháng 4 năm 2015, Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2015 đã ra nghị quyết về việc 

thông qua chủ trương thế chấp tài sản cho Tổng Công ty Thép VN-CTCP (VNS) 

Với thực trạng khó khăn về tài chính của công ty như hiện nay, HĐQT công ty kính trình 

Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua: 

- Tiếp tục chủ trương thế chấp tài sản ( toàn bộ hay từng phần) của TNFS được giải 

chấp ( hiện tại và tương lai) từ Ngân hàng VCB.HCM cho Tổng công ty thép Việt 

Nam – CTCP để đảm bảo quyền lợi Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP  khi Tổng 

công ty thép Việt Nam – CTCP thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trả nợ thay cho Công ty 

CP thép tấm lá Thống Nhất.  

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua. 

  Trân trọng cám ơn. 
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THÉP TẤM  LÁ THỐNG NHẤT                 

                               
          Số :07 /TT-HĐQT                                TPHCM, ngày 12 tháng 4  năm 2016 
 V/v  Miễn nhiệm Trưởng BKS và bầu bổ sung BKS  

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 
TỜ TRÌNH 

V/v miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát 
 

Kính thưa quí vị cổ đông! 

Căn cứ vào đơn từ  nhiệm của bà Trần Thị Thùy Trang- chức vụ Trưởng Ban kiểm soát 

công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất ngày 30 tháng 3 năm 2016 

Căn cứ vào công văn số 493/VNS -TCNS ngày 07 tháng 4 năm 2016 của Tổng Công ty 

Thép VN về công tác nhân sự của Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất 

HĐQT công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm 

chức danh Trưởng BKS của bà Trần Thị Thùy Trang và tiến hành bầu bổ sung 1 thành viên 

ban kiểm soát theo đúng qui định 

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua. 

  Trân trọng cám ơn. 

 

 
 



                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 CÔNG TY CỔ PHẦN                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
THÉP TẤM  LÁ THỐNG NHẤT                 

                               
            Số : 08 /TT-TNFS                            TPHCM, ngày 12 tháng 4  năm 2016 
 V/v Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung BKS TNFS 

 
TỜ TRÌNH 

V/v giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ban kiểm soát 
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất 

- Căn cứ vào công văn số  493/VNS-TCNS ngày 07 tháng 4 năm 2016 của Tổng Công ty 

Thép VN đề cử nhân sự của Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất 

Để kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát của Công ty CP thép tấm lá Thống Nhất, Hội đồng 

quản trị kính đề cử nhân sự với Đại hội cổ đông xem xét để bầu bổ sung vào ban kiểm soát công 

ty 

Họ và tên: Lê Thúy Trinh (lý lịch trích ngang đính kèm tờ trình) 

Sinh ngày:  29-6-1986. CMND số: 273234373 cấp ngày 30 tháng 1 năm 2013 tại CA BR-VT 

Quê quán: Thành phố BRVT 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán 

Quá trình công tác: 

- Từ 03/2007-12/2009: làm việc tại Công ty TNHH Dầu Nhớt Minh Phát 

- Từ 02/2010-01/2013: làm việc tại Dịch vụ khai báo thuế, sổ sách kế toán 

- Từ 02/2013-03/2015: làm việc tại Trung tâm Dạy nghề lái xe Hoàng Anh 

- Từ 04/2015 – đến nay: làm việc tại Cty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất chức vụ nhân viên 

kế toán tổng hợp 

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua. 

Trân trọng cám ơn. 

 

 
                                                                                       



TONG CONG TY 	CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
THEP VItT  NAM-CTCP 	 DOc 14p - Tv do - Hanh pink 

S6: 4 9 3  /VNS-TCNS 	Ha N0i, ngay 0 7 Mang 4 Wain 2016 
V/v cong tac nhan sir caa Cong ty 
co phAn Thep tam la Thong Nhat 

Kinh 	BO phan dai dien phan von T6ng ding ty Thep Viet Nam-CTCP 
tai Cong ty co phan Thep tam la Thong Nhat 

Xet To trinh s6 02/TT-TNFS va Ti trinh s6 30/TT-TNFS ngay 09 thang 3 
na'm 2016 cua BO ,phan dai dien phan von T6ng cong ty Thep Viet Nam-CTCP 
tai Cong ty co phan Thep tam la. Thong Nhat ve xin y kien 1)6 nhiem Ke toan 
truong va Tnrong ban Kiem soat Cong ty. 

Tiing Giam d6c T6ng cong ty Thep Viet Nam-CTCP coy kien nhu sau: 

1. Chip thu;an de nghi cua ,BO phan dai dien phan v6n T6ng cong ty tai 
Cong ty co phan Thep tarn la Thong Nhat de ba Tran Thi Thus/ Trang thoi gift 
chirc danh Twang ban Kiem sok Cong ty co phan Thep tam la Th6ng Nhat, de  
be) nhiem gift chirc danh Ke toan throng COng ty thay Ong Iran San Chau xin 
nghi viec. 

2. Chap thulan de nghi cua BO phan dai dien phan von Tang cong ty tai 
Cong ty c6 phan Thep tam la Tilling Nhat de cix ba Le Thug Trinh, chuyen vien 
ke toan tong hgp Cong ty c6 phan Thep tam la Theing Nhat tham gia Ban kiem 
soat C6ng ty, gift chirc danh Truomg ban Kiem soat chuyen trach thay ba Tran 
Thi Thu Trang. 

,3. BO phan dai dien phan von T6ng cong ty tai Cong ty co phan Thep tam 
la Thong Nhat có trach nhiem phoi hop vo.i HOi (long quan tri, Ban dieu hanh 
Cong ty lam thil tuc thong qua, trinh Dai hOi (Ring co &Ong viec mien nhiem, bau 
Ban kiem sok va be, nhiem nhan su neu teen theo quy dinh tai Luat Doanh 
nghiep 2014, Dieu le va Quy the Cong ty co phan Thep tarn la Tilting Nhat. 

Tong cong ty Thep Viet Nam-CTCP tra Teti de BO,phan dai dien phan v6n 
T6ng cong ty tai Cong ty co phan Thep tam la Th8ng Nhat biet va thuc hien./.V 

Noi 
- Nhtr ten; 
- HDQT Tcty; 
- TGD, PTGD Tcty; 
- Cac Ban: QLDT, TCKT; 
- HDQT Cty CP Thep TLTN; 
- Thtr 1c)",  Tcty; 
- Ltru: VT, TCNS. 

 

Ng tem Xufin Da 
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