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PHI蔭U BI韻U QUY蔭T 

MÃ Đ萎I BI韻U: SDKầầầầ 
 

Họ và tên Đại biểu: NGUY右N VĂN A 
Số lượng cổ phần sở hữu: ầầầ. cổ phần 

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ầầầ.cổ phần 

T鰻ng s嘘 l逢ợng c鰻 ph亥n đ衣i di羽n: ầầầ c鰻 ph亥n 
 

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)  
 

N浦I DUNG Tán 
thành 

Không 
tán 

thành 

Không 
ý ki院n 

N瓜i  dung  1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, 
kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017  

  

N瓜i  dung  2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, kế 
hoạch hoạt động năm 2017 

  

N瓜i  dung  3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch 
hoạt động năm 2017 

  

N瓜i  dung  4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016   
N瓜i  dung  5: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế 
hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 

  

N瓜i  dung  6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017   
N瓜i  dung  7: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch 2017   
N瓜i  dung  8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017   
N瓜i  dung  9: Thông qua Tờ trình về việc xác định tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư 
nước ngoài 

  

N瓜i  dung  10: Thông qua Tờ trình bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022   
N瓜i  dung  11: Thông qua Tờ trình bầu cử BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022   

H逢噂ng dẫn: 

Đại biểu biểu quyết bằng  cách  lựa  chọn M浦T  trong các 

phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý 

ki院n cho từng nội dung biểu quyết. 

Ngày … tháng….. năm 2017 

Đ萎I BI韻U 
(Ký và Ghi rõ họ tên) 
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CCHHƯƯƠƠNNGG  TTRRÌÌ NNHH  
ĐĐ萎萎II   HHỘỘII   ĐĐ唄唄NNGG  CC蔚蔚  ĐĐÔÔNNGG  TTHHƯƯỜỜNNGG  NNII ÊÊNN  NNĂĂMM   22001177  

 (Bắt đầu lúc 08h00 ngày 29 tháng 03 năm 2017) 

Thời gian Nội dung Chủ trì 

7h00-8h00 
- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; 
- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu 

biểu quyết, phiếu bầu cử và Tài liệu Đại hội 
Ban t鰻 chức 

8h00 – 8h10 

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; 
- Chào cờ, tuyên bố lỦ do; 
- Giới thiệu & thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm 

phiếu; 

Ban t鰻 chức 

8h10 – 8h20 
- Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử; 
- Thông qua chương trình Đại hội. Chủ tịch đoƠn 

8h20 – 9h10 

Các báo cáo tại Đại hội: 
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 

2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 
2017; 

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;  
- Báo cáo của Ban kiểm soát; 
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016. 

ĐoƠn chủ tịch 
Đại diện BKS 

9h10 – 10h00 

Nội dung tờ trình: 
- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 

2016; 
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và 

kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017; 
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 

2017; 
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch 

2017; 
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; 
- Tờ trình về việc xác định tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư 

nước ngoài; 
- Tờ trình bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022; 
- Tờ trình bầu cử BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022. 
Đại hội thảo luận các nội dung, biểu quyết thông qua 
nội dung đệ trình của HĐQT 

ĐoƠn chủ tịch 

10h00–10h30 
B亥u cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022   
- Hướng dẫn bầu cử; 
- Cổ đông bỏ phiếu bầu cử. 

Ban kiểm phiếu 

10h30–11h00 
Đại hội giải lao – kiểm phiếu 
- Ban kiểm phiếu làm việc 

Ban kiểm phiếu 

11h00–11h15 Công bố kết quả kiểm phiếu Ban kiểm phiếu 

11h15–11h30 
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; 
- Tuyên bố bế mạc Đại hội. 

ĐoƠn chủ tịch/ 
Ban Thư kỦ 

 

DỰ TH謂O 
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QUY CHẾ LÀM VI烏C Đ萎I HỘI Đ唄NG C蔚 ĐÔNG THƯỜNG NIểN 

CÔNG TY C蔚 PHẦN CƠ KHệ LUY烏N KIM   
NĂM 2017 

 

Căn cứ: 

 Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 
68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

 Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim. 

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim năm 2017 được tổ chức và 
thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây: 

Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt 

- Công ty : Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim 

- HĐQT : Hội đồng quản trị 
- BKS : Ban kiểm soát 
- BTC :  Ban tổ chức Đại hội 
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông 

- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) 
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban kiểm soát 

 

Điều 1. C鰻 đông tham dự Đại hội đồng c鰻 đông 

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 
Cơ khí Luyện Kim.  

2.  Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian 
quy định và làm thủ tục đăng kỦ với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực 
do Ban tổ chức Đại hội quy định; 

3. Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn 
của Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội; 

4. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không 
sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tịch đoàn cho phép; 

5. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham 
dự Đại hội; 

DỰ TH謂O 
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Điều 2. ĐoƠn Chủ tịch 

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng 
quản trị là Chủ tịch Đoàn và là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch đoàn điều 
hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) 
đã dự kiến thông qua trước Đại hội. 

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch: 

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến 
của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình; 

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; 

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu. 

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. 

3.  Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: 

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa 
số. 

Điều 3. Ban Thư kỦ Đại hội 

1.  Ban thư kỦ của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch chỉ định, chịu trách nhiệm 
trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành 
của Đoàn Chủ tịch. 

2.  Nhiệm vụ của Ban Thư kỦ: 

a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần 
thiết); 

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội 
và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; 

c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng kỦ phát biểu các Ủ kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn 
Chủ tịch quyết định; 

d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được 
các cổ đông thông qua hoặc còn lưu Ủ vào Biên bản họp Đại hội; 

e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội. 
 

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách c鰻 đông 

1.  Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 
thành viên, do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm, chịu trách nhiệm 
trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình. 

2.  Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông 
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  Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ 
đông, đại diện cổ đông đến dự họp. 

  Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ 
đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 
51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty 
được tổ chức tiến hành. 

Điều 5. Ban kiểm phiếu 

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do 
Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm. 

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu 

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ 
tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình. 

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội; 

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư kỦ; 

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư 
khiếu nại về kết quả biểu quyết. 

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội 

1.  Nguyên tắc: 

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn 
đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông; 

-  Cổ đông có Ủ kiến đăng kỦ nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư kỦ Đại 
hội; 

-  Thư kỦ Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng kỦ và 
chuyển lên cho Đoàn chủ tịch; 

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tịch đoàn nhất 
trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn 
gọn, tránh trùng lặp. 

2.  Giải đáp Ủ kiến của các cổ đông: 

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định 
sẽ giải đáp Ủ kiến cổ đông; 

-  Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp 
tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản. 

Điều 7. Biểu quyết thông qua các v医n đề tại Đại hội: 

1. Nguyên tắc:  
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- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được 
ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. 

- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp 
cho cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi sổ cổ đông được 
cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu 
quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu 
quyết của cổ đông đó. 

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2017 như sau:  

o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông 
qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc và biểu quyết tại đại 
hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT và BKS; Thành phần Chủ 
tịch đoàn; Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội. 

o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để 
thông qua các vấn đề: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, 
kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017; Báo cáo hoạt động của Hội 
đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán 
năm 2015; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình khác tại đại hội;  

2. Cách thức biểu quyết: 

- Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán 
thành, không Ủ kiến) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Cổ đông 
chú Ủ kỦ tên vào Phiếu biểu quyết. 

- Cổ đông hoặc người được đại diện theo ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để Tán 
thành, Không tán thành hoặc Không Ủ kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại 
hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu 
biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biều quyết theo quy định tại khoản 2 Điều 
này. 

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết 
phải được giơ cao hướng về phía Chủ toạ đoàn. Trường hợp cổ đông hoặc người được 
ủy quyền không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán 
thành hoặc Không Ủ kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn 
đề đó. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền giơ cao Thẻ biểu quyết trong 
cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không Ủ kiến của một vấn đề 
thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó. Theo hình thức biểu quyết 
bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số 
phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý 
kiến.  

3. Thể lệ biểu quyết: 
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Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự 
đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) Thẻ biểu quyết và 
01 (một) Phiếu biểu quyết. 

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 28/02/2017) tổng số cổ phần của Công ty là:  
2.600.000 cổ phần tương đương với 2.600.000 quyền biểu quyết. 

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu 
quyết đồng Ủ của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng 
một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 1, Điều 34 Điều lệ 
Công ty thì phải có sự đồng Ủ ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội. 

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết 

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.  

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả thẻ biểu quyết. 

Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không Ủ kiến của từng nội 
dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng 
cổ đông 

Điều 8. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng c鰻 đông 

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội 

Điều 9. Thi hƠnh Quy chế 

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh 
Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ 
cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lỦ theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh 
nghiệp. 

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết 
thông qua. 

 Đồng Nai, ngày 14 tháng 03 năm 2017 
T/M.HỘI Đ唄NG QU謂N TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

Nguy宇n Xuơn Sơn 
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QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI Đ唄NG QU謂N TRỊ 
VÀ BAN KIỂM SOÁT NHI烏M KỲ 2017 - 2022 

Căn cứ: 

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII , kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim. 

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban 
kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim 
thường niên năm 2017 như sau: 

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt 

- Công ty : Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim 

- HĐQT : Hội đồng quản trị 

- BKS : Ban kiểm soát 

- BTC :  Ban tổ chức Đại hội 

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông 

- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người nhận ủy quyền) 

II.  Chủ tọa tại Đại hội  

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:  

- Giới thiệu danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 

- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có) 

III.  Số lượng, nhiệm kỳ vƠ tiêu chuẩn lƠm thƠnh viên HĐQT  

1. Số lượng thành viên HĐQT  : 05 người 

2. Nhiệm kỳ     : 2017 - 2022 

3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa  : Không hạn chế 

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh 
nghiệp 68/2014/QH13)  

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lỦ doanh 
nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13; 

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lỦ kinh doanh của công ty và không 
nhất thiết phải là cổ đông của công ty; 
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- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, 
mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu 
của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lỦ khác của công ty; không được là 
người có liên quan của người quản lỦ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lỦ 
công ty mẹ. 

IV.  Số lượng, nhiệm kỳ vƠ tiêu chuẩn lƠm Kiểm soát viên  

1. Số lượng thành viên của BKS   : 03 người 

2. Nhiệm kỳ      : 2017 - 2022 

3. Số lượng ứng viên BKS tối đa   : Không hạn chế 

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Điều 164 của Luật doanh nghiệp 
68/2014/QH13) 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và 
quản lỦ doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13; 

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh 
ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người 
quản lỦ khác; 

- Không được giữ các chức vụ quản lỦ công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc 
người lao động của công ty; 

V. Nguyên tắc b亥u cử 

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm 
phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị và 
Ban kiểm soát. 

VI.  Qui định đề cử thƠnh viên Hội đồng quản trị (Theo Điều 8 Điều lệ công ty năm 2016 
và  Điều 24 Điều lệ mẫu Thông tư 121/2012/TT-BTC) 

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có 
quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng 
quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai 
(02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 
50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) 
ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được 
đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không 
đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ 
chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản 
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trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được 
Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

VII.  Qui định đề cử thƠnh viên Ban kiểm soát (Theo Điều 8 Điều lệ công ty năm 2016 
và  Điều 32 Điều lệ mẫu Thông tư 121/2012/TT-BTC) 

Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục sáu tháng có quyền gộp 
số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên BKS. Cổ đông hoặc 
nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề 
cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 
dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn 
(04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. 

VIII.  Hồ sơ tham gia đề cử để b亥u vƠo HĐQT vƠ BKS 

1. Hồ sơ đề cử vƠo HĐQT vƠ BKS 

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ:  www.sadakim.vn) 

- Đơn xin đề cử vào HĐQT và BKS (theo mẫu) 

- Sơ yếu lỦ lịch ứng viên (theo mẫu) 

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có) 

- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có) 

- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử 
theo Quy chế này quy định (theo mẫu) 

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội 
cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình. 

2. Địa điểm vƠ thời hạn nhận hồ sơ đề cử 

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về 
trước 15h ngày 24/03/2017 

Công ty C鰻 ph亥n Cơ khí Luyện Kim 

Địa chỉ: Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa I, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

Điện thoại: 061 3836 170    -   Fax: 061 3836 774 

Liên hệ: Phạm Thụy Hoàng Yến 

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, 
vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư kỦ Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.   

IX.  Danh sách ứng cử viên 

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các 
ứng viên, Thư kỦ Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui 
định để bầu HĐQT và BKS.  

http://www.sadakim.vn/
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- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi 
đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. 

X. Phương thức b亥u cử: 

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh 
nghiệp) 

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở 
hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS.  

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc 
một số ứng cử viên.  

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ 
với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi 
bỏ vào thùng phiếu). 

XI.  Phiếu b亥u cử  

1. Nội dung của Phiếu b亥u cử 

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại 
diện, có đóng dấu treo Công ty. 

- Mỗi đại biểu sẽ được phát hai (02) Phiếu bầu: một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị 
và một (01) phiếu bầu Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại 
các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm 
phiếu. 

2. Cách ghi Phiếu b亥u cử 

Mỗi đại biểu được phát hai (02) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể 
như sau: 

+ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử 

+ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu 
vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.  

+ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu 
bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng. 

Lưu Ủ: 

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô 
số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở “ô số phiếu bầu”. 

3. Tính hợp lệ vƠ không hợp lệ của phiếu b亥u cử 

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, 
cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có 
chữ kỦ, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự. 
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- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ: 

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu  

+ Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì 

+ Gạch tên các ứng cử viên 

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu 
treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui 
định cho phiếu bầu 

+ Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử 

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn 
hơn tổng số phiếu được phép bầu 

+ Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu 

+ Không có chữ kỦ của đại biểu tham dự. 

4. Bỏ phiếu vƠ Kiểm phiếu 

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại 
phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu). 

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu 
giám sát. 

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát 
của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông. 

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với 
Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có). 

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định. 

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp) 

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác 
định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số 
phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.  

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau 
cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành 
bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau. 

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT hoặc không đủ số thành 
viên BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần 
bầu. 

XII.  Hiệu lực thi hƠnh 

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.  
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Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ 
phần Cơ khí Luyện Kim kết thúc. 

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu cử Hội đồng quản trị và Ban 
kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2017 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 
thông qua. 

 

 
 

                                                                                                    

          

 

Nơi nhận: 
- Cổ đông; 
- Lưu HĐQT 

Đồng Nai, ngày 14 tháng 03 năm 2017 

TM. HỘI Đ唄NG QU謂N TRỊ  
CHỦ TỊCH 

 

 

 

     Nguy宇n Xuơn Sơn 
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GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ  

THÀNH VIÊN H ỘI Đ唄NG QU謂N TRỊ NHI 烏M K Ỳ 2017 - 2022   
 

Kính gửi:   Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim 

Tên tôi là: .............................................................................................................................  

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:...............................Ngày cấp:.............. ......................  

Nơi cấp:  ..............................................................................................................................  

Địa chỉ thường trú: ...............................................................................................................  

Trình độ học vấn: .................................................................................................................  

Chuyên ngành: .....................................................................................................................  

Hiện đang sở hữu: ................................................................................................... cổ phần 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..................................................................... (đồng) 

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên 
tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí 
Luyện Kim. 

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết 
năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần 
Cơ khí Luyện Kim.  

Xin trân trọng cảm ơn. 

Hồ sơ kèm theo: 
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu; 

- Bản sao các bằng cấp; 

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên. 

- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến 
ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay. 

……….. , ngày...... tháng ....... năm 2017 

Người ứng cử 

      (Ký và ghi rõ họ tên) 
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GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ  

THÀNH VIÊN BAN KI ỂM SOÁT NHI 烏M K Ỳ 2017 - 2022 
 

Kính gửi:   Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim  

Tên tôi là .............................................................................................................................   

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: ................................Ngày cấp:  .................................   

Nơi cấp:  .............................................................................................................................  

Địa chỉ thường trú:  .............................................................................................................  

Trình độ học vấn: ................................................................................................................  

Chuyên ngành:………………………………… ................................................................  

Hiện đang sở hữu: ................................................................................................... cổ phần   ổ ầ
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..................................................................... (đồng) 

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên 
tham gia vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện 
Kim. 

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết 
năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ 
phần Cơ khí Luyện Kim. 

Xin trân trọng cảm ơn. 

Hồ sơ kèm theo: 
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu; 

- Bản sao các bằng cấp; 

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên. 

- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến 
ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay. 

…………….., ngày...... tháng ....... năm 2017 

Người ứng cử 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ  

THÀNH VIÊN H ỘI Đ唄NG QU謂N TRỊ /BAN KI ỂM SOÁT  

NHI 烏M K Ỳ 2017 - 2022 
 

Kính gửi:   Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim 

Họ tên cổ đông: ..................................................................................................................  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:........................Ngày cấp:..............Nơi cấp: .............       
Người đại diện theo pháp luật (nếu có): ............................................................................  
Hiện đang sở hữu:…………………….……cổ phần ........................................................  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ................................................................... (đồng) 
Đề nghị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim cho tôi/Công ty tôi đề cử: 
Ông/Bà: ..............................................................................................................................  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..............................Ngày cấp:.....................Nơi cấp: ............  
Địa chỉ thường trú:  ............................................................................................................  
Trình độ học vấn:......................................Chuyên ngành: ................................................  
Hiện đang sở hữu: .............................................................................................. (cổ phần) 
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ................................................................... (đồng) 
Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 của 
Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim. 
Xin trân trọng cảm ơn. 
 

Hồ sơ kèm theo: 
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu; 
- Bản sao các bằng cấp; 
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên. 
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến 

ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay. 
-  

…………….., ngày...... tháng ....... năm 2017 

Người đề cử 
                                                                                        (KỦ, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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BIểN B謂N H窺P NHịM 
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIểN THAM GIA HĐQT VÀ BKS  

NHI烏M KỲ 2017 - 2022   
CÔNG TY C蔚 PHẦN CƠ KHệ LUY烏N KIM 

 
- Căn cứ  Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim 

- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 
của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim 

Hôm nay, ngày.................... tại .................................................., chúng tôi là những cổ đông 

của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim, cùng nhau nắm giữ..................cổ phần (bằng chữ: 

.............................................................................. cổ phần), chiếm tỷ lệ ........% số cổ phần có 

quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:  

STT 
Tên 

C鰻 đông  

CMND/CCCD /HỘ 

CHIẾU/ĐKDN 
Địa chỉ thường trú 

Số CP sở 

hữu /đại 

diện SH 

Ký và 

ghi rõ họ 

tên 

      

      

      

      

      

 T鰻ng cộng     

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm 

kỳ 2017-2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 

2017 như sau: 

 Thành viên HĐQT 



1. Ông (Bà): ..................................................................................................................... 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:  .............……………  Ngày cấp:  ........ …………….Nơi 

cấp: ............................. 

Địa chỉ thường trú........................................................................................... 

Trình độ học vấn: ...............................Chuyên ngành:

....................................................... 

lƠm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty Cổ phần 

Cơ khí Luyện Kim  

 Thành viên Ban Kiểm soát 

1. Ông (Bà): ..................................................................................................................... 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:  .............……………  Ngày cấp:  ........ …………….Nơi 

cấp: ............................. 

Địa chỉ thường trú........................................................................................... 

Trình độ học vấn: ...............................Chuyên ngành:

....................................................... 

2. Ông (Bà): ..................................................................................................................... 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:  ..................   Ngày cấp: ……….. Nơi cấp:…………….. 

Địa chỉ thường trú:........................................................................................................... 

Trình độ học vấn: ...............................Chuyên ngành:..................................................... 

lƠm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty Cổ 

phần Cơ khí Luyện Kim 

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: 

Ông (Bà):  .............................................................................................................................. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:  ........ Ngày cấp:  ......................Nơi cấp:............................. 

Địa chỉ thường trú: ................................................................................................................. 

Trình độ học vấn: ...........................................Chuyên ngành:........................................ 



Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử 

vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần  Cơ khí Luyện Kim   

Biên bản này được lập vào lúc .....  giờ, ngày ...... /..../........... tại ........................................... 

.................................................................................................................................................. 

...................., ngày ...... tháng ...... năm 2017 

C蔚 ĐÔNG 

 (người được đề cử đại diện nhóm) 

(Ký và ghi rõ họ tên)1 

 

                                                           

1Đối với c鰻 đông pháp nhơn: 
- Người đại diện theo Pháp luật kỦ tên và đóng dấu, hoặc 
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện kỦ tên và đính kèm 

các văn bản cử người đại diện theo quy định. 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI烏T NAM 
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 ------o0o------  
 

SƠ YẾU Lụ LỊCH 
(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)  

Họ vƠ tên  : ………………………  Chức v映 hiện tại : ………………… 

Ứng cử viên : Kiểm soát viên 

Họ và tên:   

Giới tính:     

Ngày tháng năm sinh:   

Nơi sinh:   

CMND/CCCD: ------------, ngày cấp -----------, nơi cấp: --------------  

Quốc tịch:   

Dân tộc:   

Địa chỉ thường trú:   

Số ĐT liên lạc:  

Trình độ chuyên môn:   

Quá trình công tác: + Từ … đến...  

Các chức vụ công tác hiện nay tại 
tổ chức niêm yết:  

 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại 
tổ chức khác: 

 

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 
………………): 

…………..  cổ phần, chiếm ……….. % vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu:  …………... cổ phần, chiếm ……….. % vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu:     …………... cổ phần, chiếm ……….. % vốn điều lệ 

Các cam kết nắm giữ  (nếu có) 



Những người liên quan có nắm 
giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: 

1- Mối quan hệ: …  , Tên cá nhân/tổ chức: … nắm 
giữ: ………… CP, chiếm ………% vốn điều lệ 

2- Mối quan hệ: …, Tên cá nhân/tổ chức: …...nắm 
giữ: ………… CP, chiếm ………% vốn điều lệ 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu 
làm thành viên Ban kiểm soát. 

 

  ….………., ngày …. tháng …….. năm 2017 

                                                                                     Người khai kỦ tên, ghi rõ họ tên 



 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI烏T NAM 
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

------o0o------ 
 

SƠ YẾU Lụ LỊCH 
(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)  

Họ vƠ tên  : ………………………   Chức v映 hiện tại : ………………… 

Ứng cử viên : ThƠnh viên Hội đồng quản trị 

Họ và tên:   

Giới tính:     

Ngày tháng năm sinh:   

Nơi sinh:   

CMND/CCCD: ------------, ngày cấp -----------, nơi cấp: --------------  

Quốc tịch:   

Dân tộc:   

Địa chỉ thường trú:   

Số ĐT liên lạc:  

Trình độ chuyên môn:   

Quá trình công tác: 

+ Từ … đến … : 

 

Các chức vụ công tác hiện nay tại 
tổ chức niêm yết:  

 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại 
tổ chức khác: 

 

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 
………………): 

…………..  cổ phần, chiếm ……….. % vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu:  …………... cổ phần, chiếm ……….. % vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu:     …………... cổ phần, chiếm ……….. % vốn điều lệ 

Các cam kết nắm giữ  (nếu có) 

Những người liên quan có nắm 1- Mối quan hệ: …  , Tên cá nhân/tổ chức: … nắm 



 

 

giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: giữ: ………… CP, chiếm ………% vốn điều lệ 

2- Mối quan hệ: …, Tên cá nhân/tổ chức: …...nắm 
giữ: ………… CP, chiếm ………% vốn điều lệ 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu 
làm thành viên Hội đồng quản trị. 

  …………., ngày …. tháng …….. năm 2017 

                                                                                     Người khai kỦ tên, ghi rõ họ tên 



Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-o0o- 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 
V/v: xác nhận sỡ hữu cổ phần 

Kính gửi:   Công ty Cổ phần chứng khoán........................... 

Họ tên chủ tài khoản: .........................................................................................................  

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:........................Ngày cấp:..............Nơi cấp: .............       

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): ............................................................................  

Tài khoản số:……………………………………………………………………………. 

Hiện đang sở hữu:…………………….……cổ phần 

Mã chứng khoán:………………………………………………………… 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ................................................................... (đồng) 

Từ ngày:………………………. đến ngày……………………………………… 

Đề nghị Công ty cổ phần ……………………………… xác nhận giúp tôi/chúng tôi 
các thông tin như trên. 

Xin trân trọng cảm ơn. 
 

......., ngày...... tháng ....... năm 2017 

Chủ tài khoản 
                                                                                        (kỦ, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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TCTY THÉP VI烏T NAM-CTCP 
CÔNG TY C蔚 PHẦN CƠ KHệ 

LUY烏N KIM 
 

Số : 001/2017/HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI烏T NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Đồng Nai, ngày 07 tháng 02 năm 2017 

 
BÁO CÁO KẾT QU謂 HO萎T ĐỘNG S謂N XUẤT-KINH DOANH NĂM 2016 

PHƯƠNG HƯ閏NG NHI烏M V影 NĂM 2017 
                                                

PHẦN I:  HO萎T ĐỘNG S謂N XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 
 

I/ Đặc điểm chung:       

1. Thuận lợi  

- Kết quả của năm 2015 là rất tốt, tạo tiền đề cho năm 2016 phát triển.                   

- Được sự chỉ đạo của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP và sự hỗ trợ các đơn vị 
trong hệ thống VNSTEEL.           

- Giá cả nguyên liệu, vật liệu ổn định. 

2. Khó khăn 

- Tình hình Kinh tế thế giới và Việt Nam phục hồi chậm.  

- Cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị cùng ngành nghề. 

II/  Kết quả các lĩnh vực hoạt động năm 2016: 

1. Các chỉ tiêu sản xu医t kinh doanh năm 2016 

TT Chỉ tiêu 
Sản lượng 

2016 (t医n) 

% so  

2015 

% so  

Kế hoạch 

Doanh thu 2016 

 (VNĐ ) 

1 Xưởng Đúc  3.918,4 78,4 93,3 75.700.654.672 

 - Thép đúc  553,5 131,0   

 - Gang đúc  3.358,3 73,4   

 - Đồng, nhôm  6,6 153,4   

2 Xưởng Cơ khí – rèn      

 - Gia công chi tiết  2.051,2 112,4 102,56 90.177.818.422 

 - Rèn & điện xỉ  137,0    

 - Tôi và ủ  389,8    

3 Xưởng Kết c医u 894,0 138,1 198,6 10.657.694.000 

4 Dịch v映     2.957.247.136 

   Tổng cộng  6.863,6   179.493.414.230 
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Tổng doanh thu năm 2016 đạt 108,8 % kế hoạch năm 2016 và bằng 93,86% so với năm 2015. 

Nhìn chung đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, chỉ có sản lượng đúc là không 
đạt do hàng xuất khẩu giảm sản lượng và đơn giá bán sản phẩm đều thấp hơn 5% so với năm 
2015. 

2. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động 

2.1 Công tác Marketing      

Công ty luôn chú trọng việc mở rộng thị trường đảm bảo đủ lượng hàng cho sản xuất. Với 
phương châm giữ vững khách hàng truyền thống và phát triển khách hàng mới, đặc biệt là 
xuất khẩu. Tham gia hội chợ triển lãm ở TP.HCM và tổ chức thăm hỏi các đơn vị trong hệ 
thống VNSTEEL, các đơn vị SX thép ngoài hệ thống như: Thép Dana-Ý; Thép An Hưng 
Tường …và các nhà máy đường từ Quảng Ngãi trở vào.   

Duy trì trang Web của công ty www.sadakim.vn đã thu hút thêm khách hàng trong và ngoài 
nước. Tuy nhiên công nghệ và tay nghề chưa đáp ứng được một số mặt hàng cho Nhật Bản. 

Trong năm 2016 có 184 khách hàng với 2.930 sản phẩm và dịch vụ được thực hiện, đã xuất 
khẩu đi các nước: Nhật Bản, Canada, Đức. 

 Cơ cấu doanh thu năm 2016 như sau :  

STT Ngành hàng 
Năm 2015 Năm 2016 

Doanh thu (VNĐ) Tỷ lệ % Doanh thu 
(VNĐ) 

Tỷ lệ % 

1 Ngành thép 75.835.109.178 39,65 81.713.800.473 45,52 

2 Xuất khẩu  94.430.324.880 49,38 68.090.552.206 37,93 

3 Mía đường  4.972.449.091 2,60 10.854.739.300 6,05 

4 Cao su  6.450.246.885 3,37 6.260.409.936 3,49 

5 Cấp thoát nước 2.499.286.998 1,31 3.894.556.998 2,17 

6 Xi măng  2.192.098.000 1,15 2.639.428.000 1,47 

7 Các ngành khác 4.861.999.129 2,54 6.039.927.317 3.37 

 T鰻ng cộng 191.241.514.161 100 179.493.414.230 100,0 
 

Tổng hợp có 35 khách hàng có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, chiếm 91,8% tổng doanh 
thu. Đặc biệt Toshiba+Vpic+Vikyno có doanh số là 58.419.342.598 đồng (thấp hơn năm 
2015 là 26.226.513.507 đồng) chiếm 32,54 % tổng doanh thu. 

 

STT Tên khách hàng Doanh thu 
(VNĐ) STT Tên khách hàng Doanh thu(đ ) 

1 CÔNG TY TOSHIBA ASIA 39.671.547.185 19 CTY  HANH X姶愛NG 2.170.500.000 

2 CÔNG TY THÉP MI陰N NAM  23.344.719.000 20 OKAYA & CO .LTD 1.758.146.900 

3 CÔNG TY MÁY VIKYNO 10.459.394.932 21 CTY THÉP VINAUSTEEL 1.278.889.000 

4 CÔNG TY VINGAL - VNSTEEL 10.000.300.000 22 CTY XI MĔNG HÀ TIểN 1.152.600.000 

5 CÔNG TY THÉP NHÀ BÈ  9.427.136.000 23 CTY  V萎N PHÁT 1.100.000.000 

6 CÔNG TY CHÍNH XÁC 8.288.400.481 24 C TY TNHH MINH Đ渦NG 1.014.698.300 

http://www.sadakim.vn/
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7 CÔNG TY VICASA - VNSTEEL 7.988.926.000 25 C TY THÉP ĐÔNG NAM Ễ 965.552.000 

8 CÔNG TY THÉP TH曳 Đ永C 5.082.170.000 26 CTY TÔN PH姶愛NG NAM 960.400.000 

9 CTY Đ姶云NG QU謂NG NGÃI 4.523.694.000 27 CTY CAO SU (XNLR II) 929.248.000 

10 CTY AN H姶NG T姶云NG 4.442.001.200 28 CTY NGUY右N NH一T HUY 906.816.618 

11 CÔNG TY LÊ DUYÊN ANH 4.244.880.000 29 PNS TECH CORP 863.762.125 

12 CÔNG TY THÉP VSC- POSCO 3.329.600.000 30 XÍ NGHI烏P  V卯 THANH 719.550.000 

13 CÔNG TY THÉP VINA KYOEI 3.284.370.000 31 CTY TANAKA VI烏T NAM 712.033.750 

14 CTY ROEDERS VI烏T NAM 3.271.088.213 32 CÔNG TY TNHH TAM C井U 631.500.000 

15 CTY  CAO SU (XNLR I) 2.868.089.500 33 DN DUY KH姶愛NG 631.435.749 

16 CÔNG TY TNHH HA Đ萎T 2.859.480.998 34 CTY TAKAYOSHI VN 621.171.750 

17 ALP RAIL INDUSTRIES INC 2.632.880.780 35 CTY HI烏P L衛C 526.050.000 

18 CÔNG TY THÉP TÂY ĐÔ 2.234.821.273 
   

 T鰻ng cộng 164.895.853.754 
 

Một số loại sản phẩm đúc chủ yếu trong năm 2016 như sau :  
 

STT Sản phẩm ĐVT Năm 2015 Năm 2016 SS 
tăng/giảm 

1 Thân, nắp, chụp động cơ  Tấn 2.883 1.964 (919) 

2 Trục cán gang “ 836 587 (249) 

3 Quả lô ép mía  “ 98 177 79 

4 Áo cán cao su  “ 175 145 (30) 
 

Các mặt hàng trong nước ổn định, chỉ có hàng xuất khẩu giảm sản lượng và doanh thu. 

2.2 Chất lượng sản phẩm 

- Coi chất lượng sản phẩm là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển nên công ty 
luôn duy trì hoạt động hệ thống quản lỦ chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015.  

- Chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu của khách hàng và có uy tín trên thị trường.   

- Công tác quản lỦ chất lượng luôn được coi trọng, tuy nhiên vẫn còn sai sót, vài trường 
hợp sản phẩm giao tới khách hàng mới phát hiện lỗi.  

- Tình hình chất lượng sản phẩm năm 2016: 

STT Hạng m映c 
Năm 2016 Năm 2015 

Phế phẩm 
(t医n) Tỷ lệ (%) Phế phẩm 

(t医n) Tỷ lệ (%) 

1 Thép đúc  13,08 2,31 8,0 1,87 

2 Gang đúc 147,3 4,2 224,1 4,67 

3 Gia công cơ khí  0,69 0,46 5,9 3,2 

4 Nhiệt luyện  0,02 0,08 0,13 0,05 

Tỷ lệ phế phẩm năm 2016 vẫn còn ở mức cao. Hàng xuất khẩu còn bị khiếu nại, xử lỦ và trả 
về nhiều, hàng thép có xu hướng phế phẩm tăng cao. 
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2.3 Công tác Kỹ thuật & đầu tư   

Công tác Kỹ thuật tập trung vào việc cải tiến công nghệ, ổn định công nghệ đảm bảo chất 
lượng sản phẩm, tiết kiệm, giảm tiêu hao vật tư nâng cao sức cạnh tranh. Tuy nhiên vẫn còn 
nhiều sản phẩm chất lượng chưa cao. 

Năm 2016 tiêu hao nguyên liệu chính đạt định mức, tuy nhiên FeCr và điện năng tiêu hao 
vượt định mức gần 10%. 

Công tác Kỹ thuật cũng quan tâm đến việc bảo trì sửa chữa thiết bị, cải tạo nhà xưởng đảm 
bảo sản xuất ổn định và hiệu quả. Trong năm 2016 đã thực hiện đầu tư một số hạng mục như 
sau: 

STT Tên công trình, thiết bị ĐVT Giá trị (VNĐ) Ghi chú 

1 Phần mềm Creo – vẽ kỹ thuật 01 2.012.387.200  

2 Mua sắm 01 xe ô tô 04 chỗ ngồi 01 823.820.909  

3 Lắp đạt 01 máy phay ngang Mazak 01 300.000.000  

4 Lắp đặt cầu trục 2 dầm, 5 tấn 03 935.250.310  

5 Máy siêu âm kiểm tra khuyết tật 01 338.250.000  

6 Máy bào gỗ  01 65.250.000  

7 Máy ép liệu 01 442.465.865  

8 Máy biến áp  3 pha -1000 KVA  01 441.140.000  

9 Máy đo độ cứng  01 56.703.842  

 T鰻ng cộng  5.415.268.126  

(Năm tỷ bốn trăm mười lăm triệu hai trăm sáu mươi tám ngàn một trăm hai mươi sáu đồng) 

2.4 Công tác Kế toán tài chính  

- Chuẩn bị đủ nguồn vốn đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. 

- Thanh toán cổ tức cho các cổ đông đúng hạn. 

- Kiểm tra và giám sát chặt chẽ công nợ và thu hồi công nợ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 
động tài chính, tuy nhiên vẫn còn khách hàng có công nợ kéo dài. 

- Phối hợp với các phòng chức năng trong công tác kiểm soát, giám sát tài chính, thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí. 

2.5 Công tác xây dựng các tổ chức CT- XH 

- Đảng bộ sinh hoạt với Đảng bộ Tổng Công ty thép Việt Nam-CTCP. Đảng bộ Công ty đẩy 
mạnh cuộc học tập & làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chỉ đạo quán triệt về 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.    

- Công đoàn chăm lo, thăm hỏi đoàn viên và Tổ chức cho toàn bộ CB-CNV đi nghỉ mát năm  
2016 tại Phú Quốc. 
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- Công ty tổ chức cho Đảng viên, người lao động chuyến tham quan về nguồn tại Miền 
Trung. 

- Đoàn TNCSHCM tổ chức các hoạt động phong trào thể thao văn hóa. 

- Hội CCB duy trì sinh hoạt đều đặn và tổ chức làm vệ sinh môi trường trong Công ty.  

Công ty hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ Công đòan, Đoàn Thanh niên, Hội 
Cựu chiến binh hoạt động phong trào thiết thực và hiệu quả, nâng cao một bước về tinh thần 
cho người lao động.                       

3. Kết quả thực hiện các phong trƠo thi đua và công tác khác 

3.1 Công tác thi đua, khen thưởng 

Hưởng ứng sự chỉ đạo của Tổng công ty Thép Việt Nam, từ ngày đầu ra quân của năm mới là 
phát động các phong trào thi đua: Tăng năng suất, đảm bảo chất lượng sản phẩm, đáp ứng 
đúng tiến độ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chống lãng phí đảm bảo hiệu quả 
sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Các phong trào thi đua thực hiện rất tốt, nhờ vậy Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ 
tiêu kế hoạch đề ra.   

Trong năm 2016 có 28 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận với số tiền làm lợi là 
652.450.000 đồng, số tiền thưởng là 53.250.000 đồng. 

Kết quả bình xét thi đua năm 2016 toàn Công ty có 197 CB-CNV đạt danh hiệu lao động tiên 
tiến; 48 CB-CNV đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 04 cá nhân được đề nghị Tổng công 
ty tặng Giấy khen; 01 cá nhân được đề nghị Bộ Công thương tặng Bằng khen. 

Có 02 tập thể được đề nghị Tổng công ty tặng giấy khen; 01 tập thể được đề nghị Bộ Công 
thương tặng bằng khen. 

3.2 Công tác bảo vệ ANTT, tài sản 

Công ty luôn quan tâm, phối hợp tốt với quyền địa phương và Công an Khu công nghiệp; 
tham gia họp giao ban đầy đủ theo định kỳ; trang bị các công cụ hỗ trợ cần thiết cho nhân 
viên bảo vệ, thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống camera v.v… tạo điều kiện để nhân 
viên bảo vệ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác PCCN được quan tâm đúng mức, đội PCCC 
được bổ sung, chấn chỉnh, trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy, đường ống nước chữa 
cháy, tham gia tập huấn và diễn tập hội thao theo kế hoạch của TP.Biên Hòa. Đóng góp 
5.000.000đ để hỗ trợ phường An Bình lắp đặt camera. 

Trong năm 2016 không xảy ra vụ cháy nổ nào. 

3.3   Công tác XH-TT  

Trong năm 2016 Công ty đã chỉ đạo cho Công đoàn, Đoàn thanh niên thực hiện tốt các hoạt 
động từ thiện như:   

Tặng quà tết cho gia đình thương binh & CBCNV có hoàn cảnh khó khăn: 12.000.000 đồng 
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Hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà tết:                                47.000.000 đồng 

曳ng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam (Dioxin) và quà 27 - 7:                         5.500.000 đồng 

曳ng hộ xây dựng khu tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa.                                       5.000.000 đồng 

Tặng quà cho các cháu học sinh giỏi năm học 2015 – 2016:                           17.600.000 đồng 

Tặng quà cho các cháu nhân ngày 1- 6:                                                            24.557.500 đồng 

Các hoạt động tổ chức gặp mặt cuối năm, nghỉ mát của tổ hưu trí:                 51.000.000 đồng 

Hoạt động ủng hộ Hội Đúc –Luyện Kim và trường ĐHBK – Hà nội:              13.000.000 đồng 

Trong năm 2016 toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty đã đóng góp 02 ngày công sản 
phẩm: 182.544.791 đồng và 01 ngày Phòng chống thiên tai: 29.746.600 đồng, ủng hộ đồng 
bào bị bão lụt 45 triệu đồng và đã chuyển cho Quỹ XHTT Tổng công ty 87.329.231 đồng. 

4. Thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động 

Công ty thực hiện theo nguyên tắc phải đảm bảo an toàn mới sản xuất. Tiếp tục chống dột, 
chống úng ở các xưởng, khơi thông mương thoát nước, lợp lại toàn bộ Xưởng Cơ Khí – Rèn.  

Tiến hành đo đạc môi trường làm việc theo quy định của Sở Tài nguyên & Môi trường Đồng 
Nai; trang bị BHLĐ đầy đủ, thường xuyên nhắc nhở các Xưởng sản xuất làm vệ sinh mặt 
bằng và thiết bị theo tinh thần 2S. Bước đầu có chuyển biến tích cực, nhưng vẫn chưa đạt yêu 
cầu. 

Nhìn chung công tác ATLĐ – VSCN thực hiện tương đối tốt, trong năm 2016 xảy ra 06 
TNLĐ nhẹ và có 01 vụ tai nạn chết người, tuy nhiên không phải do lỗi của người sử dụng lao 
động (Có thể do bệnh lỦ của người lao động – Công ty chưa có kết luận của cơ quan Công 
an).    

Chi phí khảo sát môi trường cát thải:                        33.388.000 đồng 

Chi phí xử lỦ chất thải công nghiệp:                       170.504.340 đồng 

Chi phí khám sức khỏe định kỳ:                             242.130.000 đồng 

Chi phí khám bệnh nghề nghiệp:                              26.686.000 đồng 

Chi phí giám định:                               16.323.500 đồng          

Trong năm 2016 công ty tuyển dụng 30 người mới, nhưng cũng có 35 người đến tuổi nghỉ 
hưu và xin nghỉ việc, công ty đã hỗ trợ cho 20 người với số tiền là 1.217,47 triệu đồng.  

Số lao động hiện tại là: 235 người.   

Tổng quỹ lương cả năm 2016 là 37,33 tỷ đồng, Thu nhập bình quân của người lao động: 12,7 
triệu đồng/người/tháng bằng 90,71% so với năm 2015. 

Công ty thực hiện đầy đủ theo luật định, đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định.  
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Đã phối hợp với Công đoàn tổ chức cho CBCNV nghỉ dưỡng năm 2016 và tổ chức cho Đảng 
viên, người lao động về nguồn ở khu vực miền Trung (Từ Nghệ An đến Đà nẵng).  

Công ty cũng tổ chức các hoạt động thể thao văn hóa, giao lưu với các đơn vị trong hệ thống 
VNSTEEL khu vực Biên hòa. Các hoạt động gặp mặt cuối năm và chúc tết đầu năm, tạo nét 
đẹp trong đời sống tinh thần của người lao động.  

III/  Đánh giá chung 

1. Những mặt được vƠ chưa được trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2016 

 Những mặt được:  

- Theo dõi sản xuất chặt chẽ, chỉ đạo quyết liệt và sát thực tế.         

- Thực hiện sắp xếp và bố trí cán bộ quản lý trẻ ở các đơn vị sản xuất. Bước đầu có 
chuyển biến tích cực. 

- Thực hiện tiết kiệm, giảm chi phí, tiêu hao vật tư, năng lượng. 

- Thực hiện cải tạo môi trường làm việc, đầu tư thêm thiết bị để nâng cao NSLĐ. Bước 
đầu đã phát huy trong công việc. 

 Những mặt chưa được: 

- Chất lượng một số sản phẩm chưa ổn định, các mặt hàng xuất khẩu vẫn bị khiếu nại 
nhiều.  

- Năng suất lao động chưa cao, thực hiện hợp đồng còn kéo dài nên hiệu quả chưa cao. 

2.  Đánh giá việc hoƠn thƠnh nhiệm v映 năm 2016 

Tình hình SX- KD năm 2016 có những thuận lợi nhưng không ít khó khăn. Tuy nhiên với chỉ 
đạo quyết liệt của lãnh đạo Công ty cùng với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể CB- CNV đã 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt doanh thu và lợi nhuận cao. 

Thu nhập của người lao động ổn định ở mức khá , đời sống văn hóa tinh thần được nâng cao, 
môi trường làm việc được cải thiện. 

PHẦN II :  NHI 烏M V 影 KẾ HO萎CH NĂM 2017 

 I/ Đánh giá tình hình 

1. Thuận lợi 

- Kết quả đã đạt được của năm 2016 là ổn định, sẽ thuận lợi cho năm 2017 phát triển. 

- Được sự chỉ đạo của Tổng Cty Thép Việt Nam - CTCP  và sự hỗ trợ các đơn vị trong  
hệ thống VNSTEEL.         

- Uy tín của Công ty đã có trên thị trường. 

2. Khó khăn: Cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị cùng ngành nghề . 
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  II/ Chỉ tiêu nhiệm v映 kế hoạch 2017 

Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch  2017 Ghi chú  

Thép và gang đúc Tấn 4.000  

Gia công Cơ khí – Rèn Tấn 2.000  

Gia công kết cấu Tấn 500  

Doanh thu Tỷ đồng 170  

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 13,0  

Chia cổ tức / vốn điều lệ. % 36  
 

  III/ Kế hoạch đ亥u tư  

STT Tên công trình, thiết bị Giá trị ( VND )  Ghi chú 

1 Dự án đầu tư máy phun bi 4.000.000.000  

2 Máy cắt CNC 1.000.000.000  

3 Máy doa (Đã qua sử dụng) 1.500.000.000  

4 Ô tô 29 chỗ ngồi đưa rước công nhân 1.250.000.000  

 T鰻ng cộng 7.750.000.000  
(Số tiền bằng chữ: Bảy tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng) 

IV / Biện pháp thực hiện 

- Chỉ đạo sản xuất quyết liệt, đảm bảo đạt các chỉ tiêu doanh thu, tiêu hao vật tư, 
nguyên liệu, năng lượng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giảm giá thành. 

- Tiếp tục ổn định khách hàng trong nước, tăng số lượng khách hàng nước ngoài. 

- Tổ chức hội nghị khách hàng. Tổ chức đi thăm khách hàng và tìm hiểu nắm vững 
thông tin thị trường, thông tin đối thủ cạnh tranh, hiểu rõ yêu cầu của khách hàng 
nhằm đáp ứng các yêu cầu hợp lỦ và xây dựng mối quan hệ mật thiết với khách hàng.  

- Thực hiện việc giao hàng đúng tiến độ cam kết với khách hàng. 

- Nâng cao chất lượng và mỹ thuật sản phẩm. 

- Tích cực tuyển dụng thêm lao động có trình độ tay nghề. 

- Đào tạo độ ngũ cán bộ và công nhân lành nghề đáp ứng được yêu cầu chất lượng ngày 
càng cao của sản phẩm xuất khẩu. 

 

 T蔚NG GIÁM Đ渦C 

 

 

 

 

Nguy宇n Xuơn Sơn 
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TCTY THÉP VI 烏T NAM-CTCP 
CÔNG TY C蔚 PHẦN CƠ KHệ 

LUY 烏N KIM 

 

Số : 002/2017/HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ H ỘI CH Ủ NGHĨA VI烏T NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đồng Nai, ngày 28 tháng 02 năm 2017 

BÁO CÁO CỦA HỘI Đ唄NG QU謂N TRỊ CÔNG TY NĂM 2016 
Kính thưa quý vị đại biểu, 

Thưa các quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim, 

Thưa toàn thể Đại hội, 

Trước tiên, tôi xin thay mặt Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim trân trọng chào mừng các quý 
cổ đông đã về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty và rất mong nhận 
được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng để Công ty được củng cố và phát triển. Thay mặt HĐQT, 
tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của Công ty chúng ta trong năm qua như sau: 

I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty. 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

Chấp hành và tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ của công ty, quy chế 
quản lỦ tài chính và các quy định pháp lỦ hiện hành của Nhà nước. 

Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 giao, 
lợi nhuận tốt, đảm bảo được việc làm, ổn định nguồn thu nhập cho người lao động.  

Chất lượng của một số sản phẩm được nâng cao, tất cả sản phẩm và dịch vụ của công ty được 
kiểm tra chặt chẽ trước khi giao cho khách hàng, nghiêm túc tiếp thu và giải quyết nhanh chóng 
các khiếu nại của khách hàng. 

Các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh năm 2016: 

STT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 
2015 

Thực hiện 
2016 

% 
2016/2015 

% so với kế 
hoạch 2016 

I Về Sản Xu医t 

1 Thép và gang đúc Tấn 4.998,85 3.918,4 78,39 93,3 

2 Gia công cơ khí - rèn Tấn 1.824,40 2.051,2 112,43 102,56 

3 Gia công kết cấu Tấn 647,48 894,0 138,07 198,67 

II  Chỉ Tiêu Tài Chính 

1 Doanh thu Tr. đ 191.241,51 179.493,41 93,86 108,78 

2 Lợi nhuận trước thuế Tr. đ 13.691,99 13.735,06 100,31 109,88 

3 Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 12.615,39 12.557,56 99,54  
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III  Lao động, thu nhập 

1 Tổng số lao động  242 232 95,87  

2 Thu nhập bình quân 
(người/tháng) 

 14.404.216 12.700.000   

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 

Đội ngũ CB-CNV công ty đoàn kết, năng động đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đáp ứng được 
nhu cầu của sản xuất kinh doanh trong năm 2016. Đặc biệt, Ban Giám đốc luôn thường xuyên 
theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch và có những hành động điều chỉnh kịp thời để công ty đi 
đúng hướng. 

Ban Tổng Giám đốc luôn chỉ đạo công việc sát thực tiễn sản xuất và tổ chức quản trị chặt chẽ vật 
tư, kỹ thuật, tài chính, và đặc biệt quản trị chất lượng sản phẩm theo ISO9001:2015. 

Công tác quan hệ khách hàng, mở rộng nguồn hàng đặc biệt là chủ trương của Tổng giám đốc 
chỉ đạo làm hàng xuất khẩu đã đạt những kết quả và hướng đi tốt cho công ty 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 
Đầu tư nâng sản lượng và chất lượng sản phẩm, củng cố thương hiệu Sadakim trên thị trường 
trong nước và quốc tế. 

Tăng năng suất lao động và nâng cao thu nhập cho CB-CNV công ty 

Phấn đấu năm 2017 tăng doanh thu bán hàng và lợi nhuận theo kế hoạch như sau: 

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2017 Ghi chú  

1 Thép và gang đúc Tấn 4.000  

2 Gia công Cơ khí – Rèn Tấn 2.000  

3 Gia công kết cấu Tấn 500  

4 Doanh thu Tỷ đồng 170  

5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 13,0  

6 Chia cổ tức % 36  

Để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty đề ra kế hoạch các dự án đầu 
tư như sau:      

STT Tên công trình, thiết bị Giá trị (VND)  Ghi chú 

1 Máy phun bi làm sạch vật đúc  4.000.000.000  

2 Máy cắt CNC  1.000.000.000  

3 Máy doa (đã qua sử dụng)  1.500.000.000  

4 Xe ô tô 29 chỗ ngồi đưa rước nhân viên 1.250.000.000  

 T鰻ng cộng 7.750.000.000  

 

II.  Báo cáo tình hình Quản trị công ty . 
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1. Hội đồng quản trị 
a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  

STT Họ và tên Chức danh CP nắm giữ % VĐL Ghi chú 

1 

Nguyễn Xuân Sơn 

- Đại diện vốn VNSteel 

- Vốn cá nhân 

Chủ tịch 
HĐQT 

 

650.000 

1.800 

 

25,00 

0,07 

Thành viên điều hành 

2 

Vũ Văn Hiến 

- Đại diện vốn VNSteel 

- Vốn cá nhân 

Uỷ viên 
HĐQT 

 

260.000 

22.100 

 

10,00 

0,85 

Thành viên điều hành 

3 
Phùng Vũ Anh 

-Đại diện vốn VNSteel 

Uỷ viên 
HĐQT 

 

260.000 

 

10,00 

Thành viên HĐQT 

4 Nguyễn Thái Thiện 
Uỷ viên 
HĐQT 

197.100 7,58 Thành viên HĐQT 

5 Nguyễn Ngô Long 
Uỷ viên 
HĐQT 

128.000 4,92  Thành viên HĐQT 

*Ghi chú: Ông Nguyễn Ngô Long đã bán 3000cp từ  29/11/2016 – 29/12/2016 làm thay đổi tỷ lệ 
sở hữu từ 5,04% thành 4,92%. 

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:  

Hội đồng quản trị công ty trong năm đã tổ chức 4 cuộc họp, ra nghị quyết lãnh đạo sản xuất kinh 
doanh của công ty theo đúng điều lệ công ty quy định. Tỷ lệ tham dự họp của các thành viên Hội 
đồng quản trị: 

STT Họ và tên Chức v映 
Số bu鰻i họp 

tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 

1 Nguyễn Xuân Sơn Chủ tịch 4 100%  

2 Vũ Văn Hiến Uỷ viên 3 75% Đi công tác 

3 Hồ Văn Ích Em Uỷ viên 1 50% Đi công tác 

4 Phùng Vũ Anh 曳y viên 3 100% 

Tham gia buổi họp HĐQT 
ngày 18/03/2016 với tư cách 
là người Đại diện phần vốn 
của Tổng Cty Thép Việt 
Nam-CTCP (260.000 cp) từ 
01/03/2016 
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5 Nguyễn Thái Thiện Uỷ viên 4 100%  

6 Nguyễn Ngô Long Uỷ viên 3 75% Đi công tác 

c) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không tham gia Ban điều hành. 

Các thành viên Hội đồng quản trị công ty không tham gia Ban điều hành đã thường xuyên nhận 
báo cáo quý, tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, tích cực tham gia xây dựng chiến 
lược phát triển công ty, tìm thêm nguồn hàng giới thiệu cho công ty thực hiện.  

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách 
các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: 

 1- Nguyễn Xuân Sơn, tham gia hội nghị tập huấn do UBCK Nhà Nước, Trung tâm lưu kỦ 
chứng khoán tổ chức 

 2- Vũ Văn Hiến, tham dự Hội thảo Quản trị công ty do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà 
Nội tổ chức.   

2. Ban Kiểm soát 
a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:  

STT Họ và tên Chức v映 CP nắm giữ % VĐL Ghi chú 

1 Nguyễn Duy Dũng Trưởng ban 0 0  

2 Ngô Thế Hiển 曳y viên 53.000 2,04  

3 Bùi Văn Tương 曳y viên 3.000 0,115  

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:  

Các thành viên ban kiểm soát có năng lực, trình độ về chuyên ngành kế toán và quản lý, am hiểu 
sâu về công ty. 

Ban kiểm soát hoạt động thường xuyên trong năm, hàng quỦ họp để xem xét tình hình hoạt động 
sản xuất kinh doanh của công ty, các báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá sát tình hình công ty, 
các số liệu phân tích chuẩn xác. Ban kiểm soát họp 4 lần/ năm. Ban kiểm soát được mời tham dự 
tất cả các cuộc họp của HĐQT công ty. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban 
kiểm soát 
a) Thù lao, các khoản lợi ích HĐQT, Ban kiểm soát 

STT Họ và tên Chức v映 Thù lao/năm (đồng) Ghi chú 

1 Nguyễn Xuân Sơn Chủ tịch  Không nhận theo quy 
định của TCty Thép 
VN-CTCP 

2 Vũ Văn Hiến 曳y viên HĐQT  

3 Hồ Văn Ích Em 曳y viên HĐQT 9.000.000  

4 Phùng Vũ Anh 曳y viên HĐQT 27.000.000  

5 Nguyễn Thái Thiện 曳y viên HĐQT 36.000.000  
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6 Nguyễn Ngô Long 曳y viên HĐQT 36.000.000  

7 Nguyễn Duy Dũng TB kiểm soát 36.000.000  

8 Ngô Thế Hiển 曳y viên BKS 24.000.000  

9 Bùi Văn Tương 曳y viên BKS 6.000.000 Từ 29/03/2017 thôi 
không làm 曳y viên 
BKS 

 Cộng  174.000.000  

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: có 01 giao dịch bán cổ phiếu như sau: 

STT 
 

Họ tên  
 Số CMND Địa chỉ liên 

hệ  

Thời điểm 
giao dịch với 

công ty  

Số lượng, tỷ 
lệ nắm giữ c鰻 
phiếu sau khi 

giao  

1  
Nguyễn Ngô Long 
(曳y viên HĐQT) 

022951999 cấp 
ngày 20/11/2003 
tại CA. TPHCM 

34 đường 
197, P. Tân 
Phú, Q9, 
TPHCM  

29/11/2016 – 
29/12/2016  

128.000 cp 
(4,923%)  

 

 

 TM. H ỘI Đ唄NG QU謂N TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguy宇n Xuơn Sơn 



Trang 1 

CÔNG TY C蔚 PHẦN CƠ KHệ 
LUY烏N KIM 

BAN KIỂM SOÁT 
 

Số : 001/2017/BKS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI烏T NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Đồng Nai, ngày 10 tháng 02 năm 2017 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KI ỂM SOÁT  

NĂM 2016 
 

Kính thưa: Quý Cổ đông 

 

- Căn cứ luật doanh nghiệp Việt Nam năm 2014. 

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim. 

- Căn cứ Báo cáo Tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2016 của công ty (đã được kiểm 
toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC) và tình hình hoạt động SXKD năm 
2016 của Công ty CP Cơ Khí Luyện Kim. 

 

Ban Kiểm soát thẩm định kết quả và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động 
kinh doanh năm 2016 và tình hình tài chính của Công ty CP Cơ Khí Luyện Kim thời điểm 
31/12/2016 như sau: 

I.TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ K ẾT QU謂 SXKD NĂM 2016 

1. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016: 

Doanh thu thuần năm 2016 đạt 179,49 tỷ đồng, bằng 108,78% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ 
đông giao, giảm 6,14% so với năm 2015.  

Lợi nhuận trước thuế năm 2016 lãi 13,7 tỷ đồng, đạt 137,35% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông 
giao và bằng 100,31% so với cùng kỳ năm trước.  

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 12,55 tỷ đồng, bằng 99,54 so với năm 2015. 

2. Tình hình tài chính tại 31/12/2016: 

Số liệu chi tiết xin xem trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán. 

a) Tài sản: Tổng cộng tài sản của công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 73.832 triệu đồng 
giảm 4.129 triệu đồng so với số đầu năm, trong đó: 

STT CH迂 TIểU ĐVT 
Kế hoạch 

Năm 2016 

Thực hiện 

Năm 2016 
TH/KH năm 

2016(%) 
So với năm 
2015 (%) 

1 Doanh thu thuần Tr.đ 165.000 179.493 108,78 93,86 

2 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 10.000 13.735 137,35 100,31 

3 Lợi nhuận sau thuế Tr.đ  12.557   
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- Tài sản ngắn hạn giảm 5.291 triệu đồng, từ 54.215 triệu đồng xuống còn  48.924 
triệu đồng (tương đương với 9,75%), chủ yếu là do sự thay đổi của các chỉ tiêu sau: 
Hàng tồn kho giảm từ 24.838 triệu đồng xuống 19.603 triệu đồng, giảm 5.235 triệu 
đồng; Tài sản ngắn hạn khác giảm 1.219 triệu đồng. 

- Tài sản dài hạn tăng 1.161 triệu đồng chủ yếu là do Tài sản cố định hữu hình giảm 
784 triệu đồng từ 23.747 triệu đồng xuống 22.963 triệu đồng: Tài sản cố định vô 
hình tăng 1.945 triệu đồng. 

b) Nguồn vốn: Tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 73.832 triệu đồng, 
giảm 4.129 triệu đồng so với số đầu năm, là do: 

- Nợ phải trả giảm 8.042 triệu đồng: thay đổi này chủ yếu là do khoản Phải trả người 
bán ngắn hạn giảm 3.742 triệu đồng, Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm từ 
11.223 triệu đồng xuống 6.295 triệu đồng, giảm 4.928 triệu đồng.  

- Nguồn vốn chủ sở hữu tăng từ 47.500 triệu đống lên 51.413 triệu đồng, tăng 3.913 
triệu đồng, tương đương với 7,61%. Nguyên nhân là do Lợi nhuận chưa phân phối 
trong năm tăng thêm 3.913 triệu đồng. 

 

II. KI ỂM SOÁT TÌNH HÌNH QU 謂N LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY 

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị: 
- Hội đồng quản trị công ty họp mỗi quý 01 lần đã chỉ đạo sâu sát việc thực hiện Nghị 

quyết ĐHCĐ năm 2016 và định hướng chiến lược phát triển của Cty. 

- Hội đồng quản trị đã đóng góp nhiều Ủ kiến thiết thực đối với hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty và cùng ban điều hành nghiên cứu, triển khai thực hiện các 
phương án kinh doanh mới để mở rộng thị trường. 

 2. Hoạt động của Ban T鰻ng Giám đốc: 

Năm 2016, Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục  thực hiện những biện pháp nhằm cải tiến 
hoạt động  sản xuất kinh doanh của Công ty:  

- Theo dõi sản xuất chặt chẽ, chỉ đạo quyết liệt và sát thực tế.         

- Thực hiện sắp xếp và bố trí cán bộ quản lỦ trẻ ở các đơn vị sản xuất. Bước đầu có 
chuyển biến tích cực. 

- Thực hiện cải tạo môi trường làm việc, đầu tư thêm thiết bị để nâng cao NSLĐ. 
Bước đầu đã phát huy trong công việc. 

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và quan tâm tới việc chăm lo đời sống 
vật chất và tinh thần cho người lao động 

3. Hoạt động của Ban kiểm soát: 

Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ được quy định trong điều lệ Công 
ty. 

- Nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong 
năm 2016, mỗi quý 1 lần. 

- Kiểm tra, xem xét báo cáo tài chính, sổ sách chứng từ và hệ thống quản lý, giám sát 
nội bộ theo quy định của nhà nước và điều lệ công ty cổ phần. 
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- Lập báo cáo thẩm định về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh trong quý, năm 
trình HĐQT và Đại hội cổ đông. 

4. Kết luận: 

Qua kiểm tra, BKS ghi nhận như sau:  

- Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, 
các quy định tại Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện 
hành. 

- Báo cáo tài chính phản ánh kịp thời, trung thực, đầy đủ tình hình tài chính của Công 
ty, được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt 
Nam hiện hành và các quy định pháp lỦ có liên quan. 

5. Ki ến nghị: 
- Năng suất lao động chưa cao, thời gian thực hiện hợp đồng còn kéo dài nên hiệu quả 

còn thấp. Đề nghị Công ty tiếp tục tăng cường quản trị nhằm tiết giảm chi phí sản 
xuất, tăng năng suất lao động, ổn định chất lượng sản phẩm để hoạt động sản xuất 
kinh doanh ngày càng có hiệu quả hơn. 

- Chất lượng một số sản phẩm chưa ổn định, các mặt hàng xuất khẩu vẫn bị khiếu nại. 
Đề nghị Công ty tăng cường công tác quản trị chất lượng sản phẩm, tính tuân thủ kỷ 
luật công nghệ. Đặc biệt quan tâm công tác tiếp thị, tích cực tìm kiếm nguồn hàng 
cho sản xuất, không để tình trạng phụ thuộc vào khách hàng. 

- Đào tạo đội ngũ cán bộ và công nhân lành nghề đáp ứng được yêu cầu chất lượng 
ngày càng cao của sản phẩm xuất khẩu. 

- Trên đây là những Ủ kiến của Ban kiểm soát đối với các hoạt động của Công ty CP 
Cơ khí luyện kim trong năm 2016 xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.  

Kính chúc quỦ vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên. 
- Lưu BKS. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

Trưởng Ban 

 

 

 

Nguy宇n Duy Dũng 



 

 

CÔNG TY C蔚 PHẦN 
CƠ KHệ LUY烏N KIM 

 
Số : 001/2017/TT-HĐQT/CKLK 

CỘNG HOÀ XÃ H ỘI CH Ủ NGHĨA VI烏T NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Đồng Nai, ngày 14 tháng 03 năm 2017 

 

TỜ TRÌNH 
V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 

Kính gửi: Đại hội đồng c鰻 đông Công ty c鰻 ph亥n Cơ khí Luyện Kim 

-  Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim. 

 

Hội đồng quản tr ị kính trình Đại hội đồng c鰻 đông công ty xem xét thông qua nội dung 
sau: 

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim được kiểm 
toán độc lập bởi Công ty TNHH Hãng Kế toán AASC, ký ngày 21 tháng 02 năm 2017. 

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

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận:                                   
-  Cổ đông HMC; 
-  HĐQT, BKS, BGĐ, Thư kỦ Công ty;  
-  Lưu VT; HĐQT. 
    (Tài liệu ĐHCĐ 2017).                                                                                    

 

 
TM . HỘI Đ唄NG QU謂N TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 
 
 
                       

Nguy宇n Xuơn Sơn 

 

 

 

DỰ THẢO 





































































 

CÔNG TY C蔚 PHẦN 
CƠ KHệ LUY烏N KIM 

 
Số : 002/2017/TT-HĐQT/CKLK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI烏T NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Đồng Nai, ngày 14 tháng 03 năm 2017 

 

TỜ TRÌNH 
V/v phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 

2017 

Kính gửi: Đại hội đồng c鰻 đông Công ty C鰻 ph亥n Cơ khí Luyện Kim 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Cơ khí Luyện Kim; 

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Cơ khí Luyện Kim đã được kiểm 

toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; 

Hội đồng quản tr ị Công ty kính trình Đại hội đồng c鰻 đông Công ty thông qua các nội 
dung sau: 

1. Phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016: 

STT Chỉ tiêu Số tiền ( đồng) 

1 Lợi nhuận sau thuế năm 2016 12.557.568.017 

2 Lợi nhuận năm trước chuyển qua 4.058.867.916 

3 Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 28% lợi nhuận 3.516.119.000 

4 Trích lập Quỹ phúc lợi 15% lợi nhuận 1.883.635.000 

5 Trích lập Quỹ khen thưởng 5% lợi nhuận 627.878.000 

6 Trích khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH 3,5% lợi nhuận 439.515.000 

7 Chia cổ tức 30% vốn điều lệ 7.800.000.000 

8 Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm 2017 2.349.288.933 

2. Kế hoạch phân phố lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017: 

STT Chỉ tiêu Số tiền ( đồng) 

1 Doanh thu năm 2017 170.000.000.000 

2 Lợi nhuận trước thuế 13.000.000.000 

DỰ THẢO 



 

3 Lợi nhuận sau thuế 11.700.000.000 

4 Lợi nhuận còn lại năm 2016 chuyển qua 2.349.288.933 

5 Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 20% lợi nhuận 2.340.000.000 

6 Trích lập Quỹ phúc lợi 15% lợi nhuận 1.755.000.000 

7 Trích lập Quỹ khen thưởng 5% lợi nhuận 585.000.000 

8 Trích khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH 3,5% lợi nhuận 409.500.000 

9 Chia cổ tức 25% vốn điều lệ 6.500.000.000 

10 Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm 2018 2.459.788.933 

 

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận:                                   
-  Cổ đông HMC; 
-  HĐQT, BKS, BGĐ, Thư kỦ Công ty;  
-  Lưu VT; HĐQT. 
    (Tài liệu ĐHCĐ 2017).                                                          
 

 
TM. H ỘI Đ唄NG QU謂N TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 
 
 
                       

Nguy宇n Xuơn Sơn 

 



CÔNG TY C蔚 PHẦN 
CƠ KHệ LUY烏N KIM 

 
Số: 003/2017/TT-HĐQT/CKLK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI烏T NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Đồng Nai, ngày 14  tháng 03 năm 2017 
 

TỜ TRÌNH  
V/v : Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư năm 2017  

Kính gửi: Đại hội đồng c鰻 đông Công ty c鰻 ph亥n Cơ khí Luyện Kim 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim. 
 

Hội đồng quản tr ị Công ty kính trình Đại hội c鰻 đông thường niên năm 2017 thông qua 
kế hoạch năm 2017 như sau:  

1. Kế hoạch sản xu医t kinh doanh năm 2017: 

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2017 Ghi chú  
1 Thép và gang đúc Tấn 4.000  
2 Gia công Cơ khí - rèn Tấn 2.000  
3 Gia công kết cấu Tấn 500  
4 Doanh thu Tỷ đồng 170  
5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 13,0  
6 Chia cổ tức % 25  

2. Kế hoạch đ亥u tư năm 2017: 

STT Tên công trình, thiết bị Giá trị ( VNĐ )  Ghi chú 
1 Dự án đầu tư máy phun bi 4.000.000.000  
2 Máy cắt CNC 1.000.000.000  
3 Máy doa (Đã qua sử dụng) 1.500.000.000  
4 Ô tô 29 chỗ ngồi đưa rước công nhân 1.250.000.000  

 T鰻ng cộng 7.750.000.000  

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

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận:                                   
-  Cổ đông SDK; 
-  HĐQT, BKS, BGĐ, Thư kỦ Công ty;  
-  Lưu VT; HĐQT. 
    (Tài liệu ĐHCĐ 2017).                                                                                    
 

 
TM. H ỘI Đ唄NG QU謂N TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 
 
 
                       

Nguy宇n Xuơn Sơn 

 

DỰ THẢO 



1 

 

CÔNG TY C蔚 PHẦN 
CƠ KHệ LUY烏N KIM 

 
Số : 004/2017/TT-HĐQT/CKLK 

CỘNG HOÀ XÃ H ỘI CH Ủ NGHĨA VI烏T NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Đồng Nai, ngày 14 tháng 03 năm 2017 

 
TỜ TRÌNH 

V/v thông qua thù lao của Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách 
 và quỹ tiền lương năm 2017 của Trưởng BKS chuyên trách  

Kính gửi: Đại hội đồng c鰻 đông Công ty C鰻 ph亥n Cơ khí Luyện Kim 

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim. 

Hội đồng quản tr ị Công ty kính trình Đại hội đồng c鰻 đông thông qua quỹ thù lao thực 

hiện năm 2016 và kế hoạch quỹ thù lao năm 2017 của ThƠnh viên HĐQT, BKS không 
chuyên trách tiền lương, quỹ tiền lương năm 2017 của Trưởng Ban kiểm soát chuyên 

trách và như sau: 

1. Quỹ thù lao của ThƠnh viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách: 

a. Quỹ thù lao thực hiện năm 2016: 

                                                                                          Đơn vị tính: đồng/người/tháng 

Chức danh Thù lao kế hoạch Thù lao thực hiện Ghi chú 

Chủ tịch HĐQT   Tham gia điều hành 

TV HĐQT (4 người) 108.000.000 108.000.000 01 người tham gia 
điều hành 

Trưởng BKS 36.000.000 36.000.000  

Kiểm soát viên (2 
người) 

48.000.000 30.000.000 01 người tham gia 
đến hết Q1/2016 

T鰻ng quỹ thù lao thực hiện 2016: 174.000.000 đồng. 

b. Quỹ thù lao kế hoạch 2017:   

                                                                        Đơn vị tính: đồng/người/tháng 

Chức danh Thù lao kế hoạch Thù lao thực hiện Ghi chú 

Chủ tịch HĐQT   Tham gia điều hành 

TV HĐQT (4 người) 108.000.000 108.000.000 01 người tham gia 
điều hành 

Trưởng BKS 36.000.000 36.000.000  

Kiểm soát viên (2 
người) 

48.000.000 48.000.000  

T鰻ng quỹ thù lao thực hiện 2017: 192.000.000 đồng. 

DỰ THẢO 
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2. Quỹ tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: không có 

a. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017: 

Mức tiền lương 01 tháng:   00  đồng/tháng. 

Quỹ tiền lương kế hoạch:               00  đồng. 

b. Thực hiện quyết toán quỹ tiền lương kế hoạch 2017: 

Quỹ tiền lương thực hiện được xác định căn cứ vào mức độ hoàn thành chỉ tiêu lợi 
nhuận. 

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:                                   
-  Cổ đông SDK; 
-  HĐQT, BKS, BGĐ, Thư kỦ Công ty;  
-  Lưu VT; HĐQT. 
    (Tài liệu ĐHCĐ 2017).                                                                                    
 

 
TM. H ỘI Đ唄NG QU謂N TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 
 
 
                       

Nguy宇n Xuơn Sơn 

 



CÔNG TY C蔚 PHẦN 
CƠ KHệ LUY烏N KIM 

 
Số : 005/2017/TT-HĐQT/CKLK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI烏T NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Đồng Nai, ngày 14 tháng 03 năm 2017 

 
TỜ TRỊNH 

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 

Kính gửi: Đại hội đồng c鰻 đông Công ty c鰻 ph亥n Cơ khí Luyện Kim 

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim. 

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng c鰻 đông thông qua các nội dung Lựa chọn công 
ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 như sau: 

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 đạt hiệu quả cao 
nhất, Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông 
ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên 
chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty đại 
chúng đăng kỦ giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom) do của Uỷ Ban 
chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài 
chính 2017. 

Sau khi xem xét, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cơ khí luyện kim kính trình Đại hội đồng 
cổ đông thông qua về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính bán 
niên và cả năm 2017 cho Công ty cổ phần cơ khí luyện kim là: 

Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC đơn vị đã được UBCK Nhà nước cấp phép, năm 2016 
đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm cho công ty. 

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:                                   
-  Cổ đông SDK; 
-  HĐQT, BKS, BGĐ, Thư kỦ Công ty;  
-  Lưu VT; HĐQT. 
    (Tài liệu ĐHCĐ 2017).                                                       
 

 
TM. BAN KI ỂM SOÁT 

Trưởng ban 

 
 
 
                       
     Nguy宇n Duy Dũng 
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CÔNG TY C蔚 PHẦN 
CƠ KHệ LUY烏N KIM 

 
Số : 006/2017/TT-HĐQT/CKLK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI烏T NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Đồng Nai, ngày 14 tháng 03 năm 2017 

 

TỜ TRÌNH 
V/v xác định tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài 

Kính gửi: Đại hội đồng c鰻 đông Công ty C鰻 ph亥n Cơ khí Luyện Kim 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
58/2012/NĐ-CP; 

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Cơ khí Luyện Kim; 

- Căn cứ Công văn số 766/UBCKNN-PTTT ngày 14/02/2017 của づy ban Chứng khoán 
Nhà nước về việc thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại SDK; 

Hội đồng quản tr ị Công ty kính trình Đại hội đồng c鰻 đông Công ty thông qua các nội 
dung sau: 

- Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim là 

49%. 

- 曳y quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan bao gồm: sửa đổi 

điều lệ công ty; thực hiện thủ tục thông báo với Trung tâm Lưu kỦ Chúng khoán Việt 

Nam để cập nhật room nước ngoài có thể thực hiện giao dịch chứng khoán SDK; thực 

hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật. 

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận:                                   
-  Cổ đông SDK; 
-  HĐQT, BKS, BGĐ, Thư kỦ Công ty;  
-  Lưu VT; HĐQT. 
    (Tài liệu ĐHCĐ 2017).                                                                                    
 

 
TM. H ỘI Đ唄NG QU謂N TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 
 
 
                       

Nguy宇n Xuơn Sơn 

 

DỰ THẢO 



CÔNG TY C蔚 PHẦN 
CƠ KHệ LUY烏N KIM 

 
Số : 007/2017/TT-HĐQT/CKLK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI烏T NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Đồng Nai, ngày 14 tháng 03 năm 2017 

 
TỜ TRỊNH 

V/v: Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát 

Kính gửi: Đại hội đồng c鰻 đông Công ty C鰻 ph亥n Cơ khí Luyện Kim 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim. 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội c鰻 đông thường niên năm 2017 các nội 
dung sau: 

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm có: 

1. …. 

2. …. 

3. …. 

4. …. 

5. …. 

Danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm có: 

1. …. 

2. …. 

3. …. 

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua. 

Xin trân trọng cảm ơn                 

Nơi nhận:                                   
-  Cổ đông HMC; 
-  HĐQT, BKS, BGĐ, Thư kỦ Công ty;  
-  Lưu VT; HĐQT. 
    (Tài liệu ĐHCĐ 2017).                                                                                    
 

 
TM. H ỘI Đ唄NG QU謂N TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 
 
                   

Nguy宇n Xuơn Sơn 

DỰ THẢO 



 



1 

CÔNG TY C蔚 PHẦN 
CƠ KHệ LUY烏N KIM 

 
Số : 01/017/SDK/ĐHCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI烏T NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Đồng Nai, ngày 14 tháng 03 năm 2017 

 
 

NGHỊ QUYẾT Đ萎I H ỘI Đ唄NG C蔚 ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 
CÔNG TY C蔚 PHẦN CƠ KHệ LUY烏N KIM 

Căn cứ: 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim 

- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 29/03/2017 

QUYẾT NGHỊ 

Ngày 29/03/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim được tổ chức 
với sự tham gia của […] cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho […] cổ 
phần có quyền biểu quyết, chiếm […] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. 

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất 
trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau: 

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xu医t kinh doanh năm 2016, kế hoạch 
sản xu医t kinh doanh vƠ đ亥u tư năm 2017 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành          :….……….cổ phần, chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành:………….cổ phần, chiếm ……...% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không có Ủ kiến:…………..cổ phần, chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành          :….……….cổ phần, chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành:………….cổ phần, chiếm ……...% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không có Ủ kiến:…………..cổ phần, chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành          :….……….cổ phần, chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành:………….cổ phần, chiếm ……...% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không có ý kiến:…………..cổ phần, chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu quyết 

Điều 4. Thông qua Báo cáo tƠi chính đư kiểm toán năm 2016 

- Tán thành          :….……….cổ phần, chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

DỰ THẢO 
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- Không tán thành:………….cổ phần, chiếm ……...% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không có Ủ kiến:…………..cổ phần, chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Điều 5. Thông qua phương án phơn phối lợi nhuận năm 2016 vƠ kế hoạch phơn phối lợi 
nhuận năm 2017 

1. Phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016: 

STT Chỉ tiêu Số tiền ( đồng) 

1 Lợi nhuận sau thuế năm 2016 12.557.568.017 

2 Lợi nhuận năm trước chuyển qua 4.058.867.916 

3 Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 28% lợi nhuận 3.516.119.000 

4 Trích lập Quỹ phúc lợi 15% lợi nhuận 1.883.635.000 

5 Trích lập Quỹ khen thưởng 5% lợi nhuận 627.878.000 

6 Trích khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH 3,5% lợi nhuận 439.515.000 

7 Chia cổ tức 30% vốn điều lệ 7.800.000.000 

8 Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm 2017 2.349.288.933 

2. Kế hoạch phân phố lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017: 

STT Chỉ tiêu Số tiền ( đồng) 

1 Doanh thu năm 2017 170.000.000.000 

2 Lợi nhuận trước thuế 13.000.000.000 

3 Lợi nhuận sau thuế 11.700.000.000 

4 Lợi nhuận còn lại năm 2016 chuyển qua 2.349.288.933 

5 Trích lập Quỹ đầu tư phát triển 20% lợi nhuận 2.340.000.000 

6 Trích lập Quỹ phúc lợi 15% lợi nhuận 1.755.000.000 

7 Trích lập Quỹ khen thưởng 5% lợi nhuận 585.000.000 

8 Trích khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH 3,5% lợi nhuận 409.500.000 

9 Chia cổ tức 25% vốn điều lệ 6.500.000.000 

10 Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm 2018 2.459.788.933 
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Phần biểu quyết: 

- Tán thành          :….……….cổ phần, chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành:………….cổ phần, chiếm ……...% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không có Ủ kiến:…………..cổ phần, chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xu医t kinh doanh vƠ đ亥u tư năm 2017 

1. Kế hoạch kinh doanh vƠ lợi nhuận: 

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2017 Ghi chú  
1 Thép và gang đúc Tấn 4.000  
2 Gia công Cơ khí - rèn Tấn 2.000  
3 Gia công kết cấu Tấn 500  
4 Doanh thu Tỷ đồng 170  
5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 13,0  
6 Chia cổ tức % 36  

2. Kế hoạch đ亥u tư: 

STT Tên công trình, thiết bị Giá trị ( VNĐ )  Ghi chú 
1 Dự án đầu tư máy phun bi 4.000.000.000  
2 Máy cắt CNC 1.000.000.000  
3 Máy doa (Đã qua sử dụng) 1.500.000.000  
4 Ô tô 29 chỗ ngồi đưa rước công nhân 1.250.000.000  

 T鰻ng cộng 7.750.000.000  

Phần biểu quyết: 

- Tán thành          :….……….cổ phần, chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành:………….cổ phần, chiếm ……...% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không có Ủ kiến:…………..cổ phần, chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Điều 7: Thông qua thù lao của HĐQT vƠ BKS năm 2016 vƠ kế hoạch thù lao của HĐQT 
vƠ BKS trong năm 2017 

1. Quỹ thù lao của ThƠnh viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách: 

a. Quỹ thù lao thực hiện năm 2016: 

                                                                                            Đơn vị tính: đồng/người/tháng 

Chức danh Thù lao kế hoạch Thù lao thực hiện Ghi chú 

Chủ tịch HĐQT   Tham gia điều hành 

TV HĐQT (4 người) 108.000.000 108.000.000 01 người tham gia 
điều hành 

Trưởng BKS 36.000.000 36.000.000  

Kiểm soát viên (2 
người) 

48.000.000 30.000.000 01 người tham gia 
đến hết Q1/2016 

T鰻ng quỹ thù lao thực hiện 2016: 174.000.000 đồng. 

b. Quỹ thù lao kế hoạch 2017:   
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Đơn vị tính: đồng/người/tháng 

Chức danh Thù lao kế hoạch Thù lao thực hiện Ghi chú 

Chủ tịch HĐQT   Tham gia điều hành 

TV HĐQT (4 người) 108.000.000 108.000.000 01 người tham gia 
điều hành 

Trưởng BKS 36.000.000 36.000.000  

Kiểm soát viên (2 
người) 

48.000.000 48.000.000  

T鰻ng quỹ thù lao thực hiện 2017: 192.000.000 đồng. 

2. Quỹ tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: không có 

a. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017: 

Mức tiền lương 01 tháng:   00 đồng/tháng. 

Quỹ tiền lương kế hoạch:  00 đồng. 

b. Thực hiện quyết toán quỹ tiền lương kế hoạch 2017: 

Quỹ tiền lương thực hiện được xác định căn cứ vào mức độ hoàn thành chỉ tiêu lợi 
nhuận. 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành        :….……….cổ phần, chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành:………….cổ phần, chiếm ……...% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không có Ủ kiến:…………..cổ phần, chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017 

曳y quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên 
chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm 
yết trên sàn giao dịch chứng khoán do của Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ 
động lựa chọn lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017. 

Thông qua Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC đơn vị đã được UBCK Nhà nước cấp 
phép, năm 2016 đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm cho công ty. 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành        :….……….cổ phần, chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành:………….cổ phần, chiếm ……...% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không có Ủ kiến:…………..cổ phần, chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Điều 9: Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoƠi tối đa của Công ty C鰻 ph亥n Cơ khí Luyện 
kim là 49%. 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành        :….……….cổ phần, chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết. 
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- Không tán thành:………….cổ phần, chiếm ……...% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không có Ủ kiến:…………..cổ phần, chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Điều 10: Thông qua Danh sách ThƠnh viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 

Danh sách HĐQT bao gồm: 

1. ….. 

2. ….. 

3. ….. 

4. ….. 

5. ….. 

Danh sách BKS bao gồm: 

1. …. 

2. …. 

3. …. 

4. …. 

5. …. 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành        :….……….cổ phần, chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành:………….cổ phần, chiếm ……...% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không có Ủ kiến:…………..cổ phần, chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim 
được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công 
ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. 

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kỦ. 

Nơi nhận:                                   
-  Cổ đông SDK; 
-  HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;  
-  Lưu VT; HĐQT. 
    (Tài liệu ĐHCĐ 2017).                                                                                    
 

 
TM. H ỘI Đ唄NG QU謂N TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 
 
 
                       

Nguy宇n Xuơn Sơn 
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