
TONG CONG TY 
THEP VIET NAM - CTCP 

CQNG HOA XA HQI CHU NGIITA VIET NAM 
Di)c Yap - Ttr do - Hanh phtic 

S6: 3 9 8  /TB-VNS 	 Ha Ni)i, ngay2 5 thong 3 nom 2016 

THONG BAO 

Vc viec to chin hop Hai hei ding c6 gong thttirng nien nom 2016 
TOng cong ty Thep Viet Nam-CTCP 

HOi ang quan tri T6ng cong ty Thep Viet Nam-CTCP th6ng boo trieu tap 
hop Dai hei d6ng co (long thubrng nien nom 2016 nhu sau: 

- Thai gian: Ngay 25 thong 4 nom 2016 

- TWA gian don tip 	to 7h30 den 8h00 

- Dia ditm: Tru sO.  chinh T6ng Ong ty Thep Viet Nam-CTCP, S6 91 
Lang Ha, D6ng Da, Ha Nei 

- Dieu kien tham dty: TAt ca cac c6 (long cua Tong cong ty Thep Viet 
Nam-CTCP c6 ten trong danh sach ch6t ngay 04/3/2016. 

- Nei dung tai Hai hei: 

1. Th6ng qua Bao coo cua Hei dung quan tri ve that hien cong tac nom 
2015 va nhiem kSi 2011-2015; Ke hoach ding tac nom 2016; 

2. Thong qua Bao,  coo dm Ban Kiem soot ve cong tac quan 1)", 	Hei 
d6ng quart tri va Ban T6ng giarn doc nom 2015; Bao coo thAm dinh cua Ban 
Kiem soot ye Bao coo tai chinh da dtrgc kiem toan ndm 2015; 

3. ThOng qua Bao coo ve ket qua thirc hien cong tac tai ca du, thodi von 
nom 2015 va ke hoach tai ca cAu, thodi von tai doanh nghiep nom 2016. 

4. Thong qua Bao coo ve ket quA thuc hien chuang trinh an sinh xa hei 
2015 va ke hoach thuc hien nom 2016. 

5. Thong qua cac Te.  trinh cua I-10i d6ng quan tri: 

- Te. trinh ve viec thong qua Bao coo tai chinh C6ng ty me va Bac) coo tai 
chinh hop nhat cho nom tai chinh 2015 dm T6ng cong ty Thep Viet Nam-CTCP 
dal duac kiem toan; 

- T6 trinh ve viec thong qua Ke hoach son xuAt kinh doanh, dAu to nom 
2016 va cac chi tieu chu yeti giai doan 5 nom 2016-2020 dm T6ng cong ty Thep 
Viet Nam-CTCP; 

- Tar trinh ve viec lira chon Ong ty kiem toan Bao coo tai chinh nom 2016 
cua Tong cong ty Thep Viet Nam-CTCP; 
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- Bao cao ket qua Quy tien Krung, thu lao nam 2015 va To trinh ye viec 
thong qua Quy tier' ltrang, thin lao cua H8i dong quan tri, Tong Giam doc, Ban 
Kiem sok, Pho Tong giam doc, Ke toan twang T6ng cong ty Thep Viet Nam-
CTCP nam 2016; 

• - Ta trinh ve viec de nghi dieu chinh De an tai tau true T6ng cong ty Thep 
Viet Nam-CTCP giai doan 2015-2016 va giai doan 2016-2020; 

- Ta trinh ve viec thong qua sera d6i, b6 sung Dieu le T6ng cong ty Thep 
Viet Nam-CTCP theo Luat Doanh nghiep nam 2014 (S6 68/2014/QH13); 

- Ta trinh ye viec th6ng qua dinh Inning dieu chinh "Chien lugc phat 
trien T6ng cong ty Thep Viet Nam-CTCP an 2020 va tam nhin den 2025" 

6. To trinh ve viec danh sach Ung vien a Wail thanh viers 1-1()i d8ng quan 
tri T8ng cong ty Thep Viet Nam-CTCP nhiem kY 2016-2020. 

7. Ta trinh ve viec danh sach img vien de bau thanh viers Ban kiem sok 
T'ong cong ty Thep Viet Nam-CTCP nhiem ky 2016-2020. 

8. Quy the bau thanh vien HOi dong quan tri va Ban Kiem soat Tang cong 
ty Thep Viet Nam-CTCP nhiem ky 2016-2020. 

9. MOt s6 not dung khac. 

- Quy c6 (rang vui long xac nhan tham du theo mAti gfri kern gidy mai hop 
hoac 	thu, dien thoai, fax truck ngay 15/4/2016.. Trong twang hop khOng the 
tham 	Dai hOi, co dong c6 the 	quyen cho to cht:rc/ca nhan khac du dieu 
kien du hgp thay (theo rnau giri kem). 

- Tai lieu Dai h6i dugc cong b6 tren website: http:// www.vnsteel.vn  tir  
ngay 31/3/2016. 

- Moi vu.6ng mac, quS,  co dong vui long lien h?: 

Ong Doan Phong - Thu ky T6ng cong ty 

Dien thoqi: 0913 583 101 

Fax: 04. 3856 1815 

Thong bao nay thay cho Gidy mai tham du hop Dai hOi d8ng a (long 
thuang nien nam 2016 trong twang hgp Q4 Co (long chua nhan dugc Giay 
mai hop. 

Tran trong thOng bac)! 

Nol nhOn 
- Cac co dong Tcty Thdp VN; 
- Luu VT, HDQT (DP). 
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TICH 

TONG CONG TY 	CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
THEP VIET NAM - CTCP 	DOc lap - To. do - Hanh phtic 

     

SO: 3 9 9 /GM-VNS Ha No', ngay2 5 thong 3 ncIrn 2016 

GIAY Men 
V/v tham do. hop Dai hOi dong co Tong thiro.ng nien m 2016 

Tang Ong ty Thep Viet Nam-CTCP 

Tran tr9ng kinh mai 

QuY ca clang 	  

Dia chi 	  

So CMND/CCCD/DKKD: 	 Ngay cap 	Nai cap 	 

So Wang co phan sar hiru. 	  

Tai tham du h9p Dai hai clang co clang thtrang nien nom 2016 dm Tang 
ding ty Thep Viet Nam-CTCP. 

1. TWA gian: 7h30 ngay 25 thong 4 nom 2016 

2. Dia di'Cnt: 	chinh Tang cong ty Thep Viet Nam-CTCP, So 91 
Lang Ha, Dang Da, Ha NOi 

Quy ca clang vui long xac nhan tham du theo mau dinh kern hoac gdi thu, 
dien thoai, fax trtro.c ngay 15/4/2016 theo dia chi: 

Ong Doan Phong - Thu Icy Tang cong ty 

Email: phongd@vnsteel.vn  

Dien thoai: 04.3856 1771; Di clang: 0913 583 101; Fax: 04. 3856 1815 

- Tai lieu hop Dai hai duac cong ba tren website: http:// www.vnsteel.vn  
tir ngay 31/3/2016. QuY ca clang vui long nghien ciru va tai tai lieu h9p Dai hOi 
clang ca clang ten website. 

Trong truiyng hop khang the tham du, Qt.1)'/ ca (long co the ny quyen cho ca 
nhan/ta chirc khac du (lieu kien du h9p thay (theo mou girt kern). 

TM. HO BONG QUAN TRI 



CONG HOA. XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
DOc 10p - Tv do - 1-4nh phlic 

	 , ngay 	tiding 4 nom 2016 

THU' XAC NHAN  

Tha m dkr hop DO hOi dOng CO dong thuiing nien nom 2016 
cua Tong cong ty Thep Vqt Nam-CTCP 

Kinh pH: T6ng cong t) Thep Viet Nam-CTCP 

Co dong: 	  

Se) CMND/CCCD/DKKD: 	NO.)/ cap 	  Noi cap 	 

Dia chi: 	  

Dien thoai: 	  

S6 co phan hien clang n&in 

Xin xac nhdn tham dzc cuac hop Doi hoi clang ca dong thu'bng nien nom 2016 

Tang cong ty Thep Viet Nam-CTCP vaa ngay 25 thong 4 Wm 2016 tai Try so 

chinh Tang cong ty Thep Viet Nam-CTCP, so 91 Lang Hg, Dang Da, Ha Noi 

Xin tan tong cam on ! 

CO DONG 
(4 xac nkin va ghi r5 ha ten) 
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CONG HOA X -A HO! CHU NGHIA VITT NAM 
D6c 14p - Tty do - Hanh phtic 

	, ngely 	thong 4 nom 2016 

GIAY UY QUYEN 

Tham du. hop Dai hei diing c6 (long thterng nien nom 2016 
ctia T6ng ding ty Thep Viet Nam-CTCP 

1. NGUIJI triT QUYEN 
Ten ca nhan/Tachil.c. 	 
So CMND/CCCD/DKKD: 
Dia chi thuOng trU/Tru 
Hien clang so.  hiru se) c6 phAn cua Tang cong ty Thep Viet Nam-CTCP IA: 
	 ca phAn (menh gia 10.000 VND/ca phan). 

2. NGUIJI DU' C UY QUYEN 
Ten ca nhan/Te) 
s6 CMND/CCCD/DKKD: 	 NO)/ cap 	 Novi cap 	 

3. NOI DUNG IA' QUYEN 
- Tham der hop Dai hai clang ca clang thuOng nien nom 2016 cua Tang cong 

ty Thep Viet Nam-CTCP vao ngay 25 thong 4 nom 2016. 
- Thi,rc hien quyen phat Neu vA bleu quy6t tat ca nhfing van de tai Dai hai 

voi 	  co phan ma toi/chung toi clang so. hau theo quy dinh cua  
phap luat. 

4. THOI HAN Ui? QUAINT 
Giay fly quyen nay chi c6 hieu hrc trong thefi gian hop Dai hai dung ca (icing 

thuOng nien nom 2016 dm Tang Ong ty Thep Viet Nam-CTCP. 

5. TRACH NHItM CUA NGU'OI BOX UY QUYEN 
Khang &roc tly quyen lai cho ngtroi thin ba de thgc hien cac cong viec neu 

tai Giay uy quyen nay. 

NGUIJI DUVC 1:JY QUYEN 	 QUYEN 
(K)5 va ghi ro ho ten) 	 (K)", va ghi ro hc,  ten) 

Ngay cap 	 NGi cap 	 
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CHƯƠNG TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 
TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP 

 

 
Thời gian: 7h30 ngày 25/4/2016 (Thứ Hai) 

Địa điểm:  Trụ sở chính Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 
 

Thời gian CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 

7h30 - 8h00 - Đón tiếp đại biểu và cổ đông 

- Kiểm tra tư cách cổ đông 

8h00 - 8h30 - Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu 

- Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông 

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông 

- Thông qua nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội 

- Bầu Đoàn Chủ tịch 

- Cử Ban Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu 

- Đoàn Chủ tịch công bố và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc 

của Đại hội 

8h30 - 9h00 - Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP 

theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 (Số 68/2014/QH13). 

- Thông qua Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được sửa đổi, bổ sung  theo 

Luật doanh nghiệp năm 2014 (Số 68/2014/QH13) và biểu quyết giơ thẻ thông qua Điều lệ. 

9h00 - 10h00 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện công tác năm 2015 và nhiệm kỳ 2011-2015; Kế 

hoạch công tác năm 2016. 

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho 

năm tài chính 2015 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được kiểm toán. 

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám 

đốc năm 2015; Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về Báo cáo tài chính đã được kiểm 

toán năm 2015. 

- Báo cáo về kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu, thoái vốn năm 2015 và kế hoạch tái cơ 

cấu, thoái vốn tại doanh nghiệp năm 2016. 

- Báo cáo về kết quả thực hiện chương trình an sinh xã hội 2015 và kế hoạch thực hiện năm 

2016. 

10h00 - 10h30 - Tờ trình về việc danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty 

Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2016-2020 và biểu quyết giơ thẻ thông qua Tờ trình. 

- Tờ trình về việc danh sách ứng viên để bầu thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thép 

Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2016-2020 và biểu quyết giơ thẻ thông qua Tờ trình. 



 

 - Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép 

Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2016-2020 và biểu quyết giơ thẻ thông qua Quy chế. 

- Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP  

10h30 - 11h00 - Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và các chỉ tiêu 

chủ yếu giai đoạn 5 năm 2016-2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP 

- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty 

Thép Việt Nam-CTCP. 

- Báo cáo kết quả Quỹ tiền lương, thù lao năm 2015 và Tờ trình về việc thông qua Quỹ tiền 

lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Phó Tổng giám đốc, 

Kế toán trưởng Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP năm 2016. 

- Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh Đề án tái cấu trúc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP 

giai đoạn 2015-2016 và giai đoạn 2016-2020. 

- Tờ trình về việc thông qua định hướng điều chỉnh “Chiến lược phát triển Tổng công ty Thép 

Việt Nam-CTCP đến 2020 và tầm nhìn đến 2025”. 

11h00 - 11h20 Đại hội thảo luận các nội dung do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày 

11h20 - 11h30 Biểu quyết thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày  

11h30 - 11h50 Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

Kiểm soát  

Thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt Đại hội 

Thành viên Ban Kiểm soát mới ra mắt Đại hội 

11h50 - 12h00 Phát biểu của Đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước - Bộ Công Thương 

12h00 - 12h20 Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội 

12h20 - 12h30 Phát biểu của Chủ tịch HĐQT bế mạc Đại hội 

 Chào cờ và Bế mạc Đại hội 
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