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Thông tin khái quát 
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Tên Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL 

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

Tên viết tắt HMC 

Giấy CNĐKDN số 0300399360 đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 13 tháng 01 năm 2017 

Vốn điều lệ 210.000.000.000 đồng  

Vốn chủ sở hữu 338.791.951.443 đồng  

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

Số điện thoại 08 38294623 

Số fax 08 38290403 

Website www.metalhcm.com.vn 

Email kimkhitp@hcm.vnn.vn 

Mã cổ phiếu HMC 

 

http://www.metalhcm.com.vn/
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Năm 1975 Công ty Kim khí TP Hồ Chí Minh tiền thân là Tổ chức quản lý Cung ứng Vật tư Kỹ 

thuật miền Nam được thành lập theo Quyết định 775/VT-QĐ ngày 07/11/1975 

của Bộ Vật tư. 

Ngày 30/12/1975 Tổng Cục trưởng Tổng Cục kỹ thuật Vật tư miền Nam đã ra 

quyết định số 517/VT-QĐ về việc tách Công ty Kim khí – Thiết bị Phụ tùng thành 

hai Công ty: Công ty Kim khí miền Nam và Công ty Thiết bị miền Nam. 

Năm 1976  Ngày 04/11/1976, theo Quyết định số 827/VT-QĐ Công ty Kim khí miền Nam 

được đổi tên thành Công ty Kim khí Khu vực II. 

Năm 1986  Ngày 01/01/1986, Công ty Kim khí Khu vực II được đổi tên thành Công ty Kim 

khí TP HCM theo quyết định số 746/VT-QĐ. 

Năm 1993  Ngày 28/05/1993 theo Quyết định số 595TM/TCCB của Bộ Thương mại thì Công 

ty Kim khí TP Hồ Chí Minh là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty 

Kim khí – Bộ Thương mại. 

Năm 2003  Ngày 12/11/2003 Bộ Công nghiệp ra quyết định số 183/2003/QĐ-BCN về việc 

sáp nhập Công ty Kinh doanh Thép và Thiết bị Công nghiệp vào Công ty Kim khí 

TP Hồ Chí Minh và vẫn giữ nguyên tên giao dịch là Công ty Kim khí TP Hồ Chí 

Minh trực thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam. 
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Quá trình hình thành và phát triển 

Năm 2005 Ngày 07/09/2005, Công ty đã nhận được quyết định số 2841/QĐ-BCN của Bộ Công 

nghiệp về việc chuyển Công ty Kim khí TP Hồ Chí Minh thành Công ty cổ phần Kim 

khí TP Hồ Chí Minh với vốn đăng ký kinh doanh là 158.000.000.000 đồng. 

Năm 2006 Ngày 21/12/2006 Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch 

chứng khoán TP Hồ Chí Minh, số cổ phiếu niêm yết là 15.800.000 cổ phiếu. Mã 

chứng khoán là HMC. 

Năm 2008 Ngày 16/05/2008, Công ty niêm yết bổ sung 5.200.000 cổ phiếu từ đợt phát hành 

thêm cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ. Vốn điều lệ Công ty sau khi niêm yết bổ sung 

là 210 tỷ đồng. 

Năm 2017 Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh công bố thông tin về việc đổi tên Công 

ty thành CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL vào 

ngày 17/01/2017. 
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Thành tích công ty đã đạt được 
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STT Năm 
Danh hiệu, hình 

thức khen 

thưởng 

Thành tích 
Quyết 

định số 

Ngày ra 
quyết 

định 

Cấp ra 

quyết định 

1 1995 
Huân chương lao 
động hạng 3 

Xuất sắc trong công tác 
từ năm 1990 đến 1994. 

467KT/CTN 25/05/1995 
Chủ tịch 

nước 

2 2006 
Bằng khen của Bộ 

Công Nghiệp 

Xuất sắc trong phong 

trào thi đua 2006. 

24/QĐ-

BCN 
02/01/2007 

Bộ Công 

Nghiệp 

3 2007 
Bằng khen của Thủ 
tướng chính phủ 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác từ năm 

2005 đến 2007. 

732/QĐ-
TTg 

09/06/2008 
Thủ tướng 
chính phủ 

4 2010 
Huân chương lao 
động hạng 2 

Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác từ năm 

2006 đến 2010. 

2194/QĐ-
CTN 

24/11/2011 
Chủ tịch 

nước 

5 2011 
Cờ Thi đua của Bộ 

Công Thương 

Thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi đua 
thực hiện vượt mức kế 

hoạch sản xuất kinh 

doanh và các nhiệm vụ 
công tác khác năm 2011. 

01/QĐ-BCT 03/01/2012 
Bộ Công 

Thương 

6 2012 
Bẳng khen của Bộ 

Công Thương 

Thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi đua 
thực hiện vượt mức kế 

hoạch sản xuất kinh 
doanh và các nhiệm vụ 

công tác khác năm 2012. 

76/QĐ-BCT 07/01/2013 
Bộ Công 

Thương 

7 2012 
Bằng khen của Thủ 
tướng chính phủ 

Đã có thành tích xuất sắc 
trong công tác. 

1741/QĐ-
TTg 

25/09/2013 
Thủ tướng 
chính phủ 

8 2014 
Bằng khen của Bộ 

Công Thương 

Thành tích xuất sắc 

trong công tác khác năm 
2014. 

11989/QĐ-

BCT 
30/12/2014 

Bộ Công 

Thương 
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Ngành nghề kinh doanh 

và địa bàn hoạt động 

 

Ngành nghề kinh doanh 

Kinh doanh kim khí (kim loại đen, kim loại màu); vật tư thứ liệu; phế liệu; sản phẩm kim loại và các loại 

vật tư khác. Sản phẩm kinh doanh chính của Công ty trong những năm vừa qua chủ yếu là mặt hàng thép 

như: thép tấm, lá chính phẩm; thép tấm, lá sai quy cách, thép hình, thép xây dựng, phế liệu… 

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

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

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

Địa bàn kinh doanh 

Địa bàn kinh doanh của Công ty chủ yếu ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam và thị trường xuất khẩu 

chủ yếu là các nước như Hồng Kông, Myanmar, Campuchia… 
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Mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức 

Là một Công ty cổ phần, mô hình quản trị của Công ty tổ chức theo Luật Doanh nghiệp 

và Điều lệ Công ty, bao gồm các bộ phận: 

 Đại hội đồng cổ đông 

 Hội đồng quản trị  

 Ban kiểm soát 

 Ban Tổng Giám đốc 

 Các phòng ban và xí nghiệp 

 

Các công ty con, công ty liên kết: Không có 
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT 

PHÒNG 

HÀNH 

CHÍNH 

NHÂN SỰ 

 

PHÒNG 

ĐẦU TƯ & 

KD BẤT 

ĐỘNG 

SẢN 

 

PHÒNG 

KINH 

DOANH 

SỐ 1 

 

PHÒNG 

KẾ 

HOẠCH 

KINH 

DOANH 

 

PHÒNG 

TÀI 

CHÍNH 

KẾ TOÁN 

 

XÍ 

NGHIỆP 

KDKK 

SỐ 1 

XÍ 

NGHIỆP 

KDKK 

SỐ 2 

 

XÍ 

NGHIỆP 

KDKK 

SỐ 5 

 

XÍ 

NGHIỆP 

CCTC & 

KDKK 

SỐ 6 

 

XÍ 

NGHIỆP 

KDKK 

SỐ 7 

 

XÍ 

NGHIỆP 

KDKK 

SỐ 11 

 

CHI 

NHÁNH 

MIỀN 

TÂY 

 

Sơ đồ bộ máy quản lý 
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Tầm nhìn, chiến lược,  

định hướng phát triển 

Tầm nhìn, Chiến lược phát triển 

Xây dựng Công ty trở thành Công ty có uy tín và chuyên nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh 

sắt thép, vật liệu xây dựng và Dịch vụ trên cả nước và khu vực, hình thành chiến lược kinh 

doanh ổn định, lâu dài phù hợp với xu thể phát triển chung của đất nước và thế giới. 

 



14 

 

HMC - TẤT CẢ VÌ SỰ HÀI LÒNG  

Sứ mệnh 

Phát huy lợi thế và bề dày kinh nghiệp 40 năm trong lĩnh vực kinh doanh kim khí của Công 

ty để hướng tới xây dựng hệ thống khách hàng ổn định và lâu dài, cung cấp sản phẩm 

chất lượng, giá cả hợp lý, luôn quan tâm đến công tác chăm sóc khách hàng và chất lượng 

dịch vụ. 

 

Xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong Công ty, thỏa mãn được 

điều kiện sống và làm việc ổn định của người lao động gắn bó lâu dài với Công ty, mọi 

hoạt động của Công ty luôn quan tâm đến  bảo vệ môi trường, có trách nhiệm với cộng 

đồng và đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng, xã hội và đất nước. 

 

Định hướng phát triển 

Định hướng phát triển của Công ty cổ phần Kim khí TP. Hồ Chí Minh - VNSTEEL là xây 

dựng hệ thống thương mại hiện đại, cung cấp dịch vụ hoàn hảo, bảo đảm thỏa mãn tối đa 

nhu cầu của khách hàng. 
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Các mục tiêu phát triển trong tương lai 

 

 

Công ty hiện hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực 

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

Kinh doanh hàng thép xây dựng: phấn đấu mỗi năm tăng trưởng 10% trong đó tỷ trọng cung 

cấp vào công trình trọng điểm là trên 50%. 

Kinh doanh vật liệu xây dựng cơ bản (xi măng): phấn đấu mỗi năm tăng trưởng 10%. 

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

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

Tiếp tục tận dụng lợi thế về đất đai sẵn có, tổ chức khai thác có hiệu quả thông qua việc liên kết 

hợp tác đầu tư lô đất Linh Trung Thủ Đức 

 

Chiến lược phát triển dài hạn 2017 – 2020 
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Đối với môi trường  

Toàn thể Công ty nỗ lực biến nhận thức về bảo vệ môi trường thành ý thức tự giác và hành động 

cụ thể ở từng vị trí sản xuất.  

Trong bảo vệ môi trường, phải lấy phòng ngừa ô nhiễm làm phương châm hành động, khắc phục 

và loại bỏ tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà coi nhẹ việc duy trì, bảo vệ và tái tạo 

môi trường. 

Phải huy động tối đa và đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, đẩy 

mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, phát huy tính sáng tạo của người lao động trong 

việc hợp lý hóa sản xuất cải thiện môi trường. 

 

Đối với xã hội, cộng đồng 

Công ty có nhiều chính sách phù hợp cho nhân viên của mình (chế độ làm việc, nghỉ phép, lễ, 

Tết đến điều kiện làm việc, chế độ lương thưởng) và cam kết tạo điều kiện cần thiết và tưởng 

thưởng xứng đáng để nhân viên phát huy hết khả năng của mình. 

Ngoài việc tạo nhiều việc làm hơn cho mọi người thông qua quá trình tuyển dụng, Công ty còn 

cố gắng tham gia tài trợ nhiều hoạt động xã hội, từ thiện nhằm cống hiến một phần nhỏ từ hoạt 

động kinh doanh của mình cho xã hội. 

 

Các mục tiêu đối với môi trường và xã hội 
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Quản trị rủi ro 

 

Rủi ro về kinh tế 

Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC) hoạt động trong lĩnh vực kinh 

doanh mặt hàng thép, kim loại, vật liệu xây dựng,…nên chịu sự ảnh hưởng trực tiếp từ các 

yếu tố vĩ mô của nền kinh tế. Đặc biệt, Việt Nam là một nước đang phát triển, đặt mục tiêu 

dự kiến đến năm 2020 sẽ trở thành một nước công nghiệp, nên việc đầu tư vào hạ tầng cơ 

sở, xây dựng đẩy mạnh đô thị hóa. Ngành xây dựng, bất động sản có xu hướng hồi phục 

mạnh mẽ trở lại sau một thời gian “đóng băng”. Tất cả những yếu tố đó cho thấy sự ảnh 

hưởng của nền kinh tế đối với HMC. Một trong các yếu tố vĩ mô được quan tâm là Tổng sản 

phẩm trong nước (GDP). Năm 2016 ước tính tăng 6,21% so với năm 2015, khu vực công 

nghiệp và xây dựng tăng 7,57%, thấp hơn mức tăng 9,64% của năm trước, đóng góp 2,59 

điểm phần trăm. Ngành xây dựng tăng trưởng khá với tốc độ 10,00%, đóng góp 0,60 điểm 

phần trăm vào mức tăng chung.  

Nhìn chung, các điều kiện kinh tế trong năm 2016 có các bước phục hồi hỗ trợ cho ngành 

thép nói chung và HMC nói riêng. Trên xu hướng phục hồi sắp tới, các yếu tố của nền kinh 

tế khá thuận lợi cho các doanh nghiệp ngành thép nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro cần phải 

chú ý trong năm 2017 sắp tới.  

 

Rủi ro nguồn nguyên vật liệu 

Năm 2016 cũng là năm Chính phủ đã áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại (tự vệ 

đối với phôi thép và thép dài, tôn màu và chống bán phá giá đối với tôn mạ và thép hình H) 

để bảo vệ ngành thép trong nước. Chính sách hỗ trợ sản xuất trong nước bằng cách đánh 

các sắc thuế lên nhiều chủng loại thép nhập khẩu hoặc thuế chống bán phá giá mặt khác 

làm thu hẹp thị trường thép nhập khẩu của Công ty.  

Điểm nổi bật trong năm nay là tốc độ tăng trưởng thép xây dựng, mặt hàng chiếm tỷ trọng 

lớn (gần 50%) trong tất cả các loại sản phẩm thép của nước ta đạt mức cao so với các năm 

trước, 18,3% về sản xuất và 20,6% về bán hàng cũng là một trong các yếu tố tạo nên thuận 

lợi cho Công ty. 

Giá cả các mặt hàng thép nhập khẩu và nguyên liệu sản xuất thép dao động liên tục và hiện 

đang phụ thuộc rất lớn vào thị trường Trung Quốc. Biến động tăng giảm thất thường của giá 

thép vừa là rủi ro nhưng cũng là cơ hội đối với nhà kinh doanh, nhất là kinh doanh hàng 

nhập khẩu. 
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Rủi ro về luật pháp 

Hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần 

và niêm yết trên sàn, kinh doanh và giao 

thương với nước ngoài nên Công ty chịu 

sự chi phối nhiều của các Luật doanh 

nghiệp, Luật chứng khoán, Luật thương 

mại, Luật thuế xuất nhập khẩu,.... và các 

văn bản hướng dẫn. Hiện nay, các văn bản 

Luật đang trong giai đoạn hoàn thiện, đổi 

mới nên phần nhiều sẽ ảnh hưởng đến 

chính sách, quản trị của Công ty. 

Rủi ro khác 

Các rủi ro khác như thiên tai, địch hoạ, hỏa hoạn v.v. là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy 

ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty. 

Rủi ro tín dụng 

Rủi ro tín dụng xảy ra khi các bên tham gia trong hợp đồng với Công ty không có khả năng 

chi trả, không thực hiện đúng nghĩa vụ khi tham gia chính sách bán hàng trả chậm của Công 

ty hoặc các khoản Công ty cho vay. 

Công nợ là một phần gắn liền với kinh doanh thép, nhất là thép xây dựng. Hiện nay, ở nước 

ta khung pháp lý vừa xây dựng vừa chỉnh sửa nên chưa hoàn thiện. Bên cạnh đó, bộ máy 

thực thi pháp lý còn nhiều bất cập. Do vậy quá trình đòi nợ thường kéo dài từ khâu khiếu 

kiện đến thi hành án dẫn đến việc doanh nghiệp thường không thu hồi được hoặc chi phí 

thu hồi nợ lớn. 

Để phòng ngừa rủi ro này, Công ty luôn theo dõi công nợ, định kỳ đánh giá năng lực tài 

chính, uy tín của khách hàng, đối tác nhằm có chính sách đôn đốc thu hồi nợ, áp dụng nhiều 

chính sách tín dụng khác nhau cho từng loại đối tượng khách hàng. 

Rủi ro về tỷ giá hối đoái 

Các sản phẩm thép của Công ty được 

nhập khẩu từ nước ngoài, luôn chịu 

ảnh hưởng sự biến động của giá cả 

thép trên thế giới. Do đó, Công ty có 

thể bị ảnh hưởng bởi các biến động về 

tỷ giá, điều này đòi hỏi HMC phải có 

sự linh hoạt trong lựa chọn thời điểm 

nhập và tồn trữ hàng hóa hợp lý để có 

thể giảm thiểu ảnh hưởng của việc 

biến động tỷ giá. 
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tổ chức và nhân sự 

Tình hình nhân sự và 

 các chính sách đối với người lao động 

Tình hình hoạt động, đầu tư 

Cơ cấu cổ đông và thay đổi trong  

vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường 

 và xã hội của công ty  
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CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP. HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL 
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Khoản mục ĐVT Năm 2015 KH 2016 Năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện 

So với KH So với 2015 

1. Tổng doanh thu 
Tỷ 

VND 
2.042 2.320 2.361 101,78% 115,61% 

- Hàng hóa - 1.990 2.273 2.303 101,30% 115,73% 

- Dịch vụ - 53 47 59 124,89% 111,17% 

2. Sản lượng tiêu thụ Tấn 222.585 320.090 318.874 99,62% 143,26% 

- Thép nhập khẩu - 103.485 120.090 144.854 120,62% 139,98% 

+ Kim khí chính phẩm - 73.883 70.000 113.761 162,52% 153,97% 

+ Vật tư thứ liệu (SQC) - 29.602 50.090 31.092 62,07% 105,04% 

- Thép xây dựng - 80.694 120.000 83.370 69,48% 103,32% 

- Phôi, phế liệu & 

 Gang thỏi 
- 30.506 30.000 29.781 99,27% 97,62% 

+ Phôi - 19.430 15.000 26.186 174,57% 134,77% 

+ Phế liệu để luyện - 11.076 15.000 607 4,05% 5,48% 

+ Gang thỏi - - - 2.988 - - 

- Hàng hóa khác - 7.900 50.000 60.869 121,74% 770,55% 

+ Xi măng - 7.827 50.000 60.633 121,27% 774,67% 

+ Tole - 72,5 - 236 - 325,52% 

3. Lợi nhuận sau thuế 
Tỷ 

VND 
-33,4 12 62,6 521,67% - 

4. Nộp ngân sách " 101 - 74 - 73,27% 

  

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
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Tổng doanh thu năm 2016 đạt 2.361 tỷ đồng tăng 15,61% so với năm 2015 và đạt 101,78% kế hoạch 

được đề ra. Doanh thu từ hàng hóa chiếm tỷ trọng cao với doanh thu là 2.303 tỷ đồng. Về sản lượng 

tiêu thụ, thép nhập khẩu là mặt hàng chủ lực được bán ra trong năm vừa qua của Công ty với sản 

lượng hơn 144.854 tấn, trong đó kim khí chính phẩm đạt hơn 113 nghìn tấn và vật tư thứ liệu (SQC) 

hơn 31 nghìn tấn. Cả 2 đều tăng so với năm 2015 kéo theo sản lượng thép nhập khẩu khẩu tăng 

39,98% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng thép xây dựng tăng nhẹ so với năm 2015, đạt hơn 83 

nghìn tấn nhưng không đạt được kế hoạch do năng lực sản xuất thép xây dựng trong nước tăng cao, 

đưa đến sự cạnh tranh quyết liệt giành thị phần của các nhà máy sản xuất, đây chính là khó khăn cho 

các đơn vị thương mại kinh doanh hàng thép xây dựng trong nước. Bên cạnh đó, Bộ Công thương đã 

ra quyết định về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với hàng phôi thép, thép dài và thép mạ (tôn mạ) 

nhằm hạn chế thép nhập khẩu giá rẻ ồ ạt vào Việt Nam, cũng là nguyên nhân dẫn đến việc tăng giá 

thép trong từng giai đoạn. Trong 3 tháng cuối năm 2016 giá bán thép trong nước luôn thấp hơn hoặc 

bằng với giá chào bán thép của Trung Quốc chào bán tại thị trường Việt Nam trong cùng một thời 

điểm. Tổng sản lượng phôi, phế liệu và gang thép vẫn tương đối đảm bảo so với năm trước. Sản lượng 

phôi tăng mạnh so với năm 2015 đạt hơn 26 nghìn tấn nhưng lượng phế liệu để luyện chỉ còn 5,48% 

so với năm trước. Các hàng hòa khác mà chính yếu là xi măng tăng mạnh đạt sản lượng hơn 60 nghìn 

tấn, đạt 774,67% so với năm 2015.  

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HMC có phần khởi sắc. Nhưng với đặc điểm của ngành 

thép là giá vốn đầu vào cao, đầu tư cho các thiết bị máy móc, chi phí khấu hao đưa vào trong các hoạt 

động sản xuất với giá trị lớn nên biên lợi nhuận không đạt giá trị tương ứng. Lợi nhuận sau thuế đạt 

hơn 62 tỷ đồng cho thấy sự kiểm soát các chi phí đầu vào một cách hiệu quả đưa Công ty thoát khỏi 

lỗ của năm 2015. 

Doanh thu 

Lợi nhuận sau thuế 

EPS 

Chi phí 
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Danh sách ban điều hành 

 

Sơ yếu lý lịch Ban điều hành 

Ông ĐẶNG HUY HIỆP - Tổng Giám đốc 

Giới tính : Nam  

Ngày sinh : 11/02/1961 

Quốc tịch : Việt Nam  

Dân tộc : Kinh 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí luyện kim 

Quá trình công tác: 

Thời gian Vị trí 

11/1984 - 12/1996 
Kỹ thuật viên, Phó phòng, Trưởng phòng Kế hoạch vật tư Nhà máy Thép Nhà 

Bè thuộc Công ty Thép Miền Nam. 

01/1997 - 6/1998 Tổng Giám đốc Công ty liên doanh Thép Long Bình. 

7/1998 - 11/2006 Phó phòng, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Thép Miền Nam. 

11/2006 - 12/2009 Phó Tổng Giám đốc Công ty Tôn Phương Nam. 

01/2010 - 6/2015 Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty TNHH Thép Vinakyoei. 

2010 - 2016 Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam 

07/2015 đến nay Tổng Giám đốc Công ty CP Kim khí TPHCM-VNSTEEL. 

Thành viên Ban Điều hành Chức vụ 

Ông Đặng Huy Hiệp Tổng Giám Đốc 

Ông Trương Bá Liêm Phó Tổng Giám Đốc 

Bà Võ Thị Lệ Châu Kế toán trưởng 

Tổ chức và nhân sự 
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Ông TRƯƠNG BÁ LIÊM - Phó Tổng Giám đốc  

Giới tính : Nam  

Ngày sinh : 01/01/1963 

Quốc tịch : Việt Nam  

Dân tộc : Kinh 

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

Quá trình công tác: 

Thời gian Vị trí 

1987 - 1997 
Cán bộ kỹ thuật, Cửa hàng phó, Cửa hàng trưởng, Phó Giám đốc Xí nghiệp thuộc 

Công ty Kim Khí Đà Nẵng. 

1998 - 1999  Giám sát kinh doanh KV Miền Trung Cty Mercedes Benz. 

2001 - 2003 Phó Phòng KD – XNK Công ty KD thép & TB Công nghiệp. 

2003 - 2005 Phó Giám đốc Cty KD thép & TBCN, Công ty CP Kim khí TPHCM. 

01/2006 - nay Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kim khí TPHCM-VNSTEEL. 

Bà VÕ THỊ LỆ CHÂU - Kế toán trưởng 

 Giới tính : Nữ  

 Ngày sinh : 01/01/1964 

 Quốc tịch : Việt Nam  

 Dân tộc : Kinh 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán 

Quá trình công tác: 

Thời gian Vị trí 

1989 - 02/2000 Công tác tại Công ty Vật tư Thứ liệu, Công ty KD Thép và TBCN. 

03/2000 - 12/2003 Phó Phòng Tài chính kế toán Công ty KD Thép và TBCN. 

01/2003 - 03/2007 Phó Phòng Tài chính kế toán Công ty Kim khí TP HCM. 

04/2007 - T6/2008 Trưởng Phòng Tài chính kế toán Cty CP Kim khí TP HCM. 

07/2008 - Nay Kế toán trưởng Công ty CP Kim khí TP HCM- VNSTEEL. 

 

  Những thay đổi trong ban điều hành 

Không có.  
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Tình hình nhân sự của Công ty cổ phần Kim khí TP. Hồ Chí Minh - VNSTEEL 

Tổng số lao động năm 2016 (Tính đến ngày 31/12/2016) là 217 người.  

Tình hình nhân sự và 

các chính sách đối với người lao động 

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

I Theo trình độ lao động 217   

1 Trình độ trên đại học 3 1,38% 

2 Trình độ đại học, cao đẳng 108 49,77% 

3 Trình độ trung cấp 21 9,68% 

4 Công nhân kỹ thuật 2 0,92% 

5 Lao động phổ thông 83 38,25% 

II Theo loại hợp đồng lao động 217   

1 Hợp đồng không thời hạn 148 68,20% 

2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) 25 11,52% 

3 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 44 20,28% 

III Theo giới tính 217   

1 Nam 157 72,35% 

2 Nữ 60 27,65% 
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1,38%

49,77%

9,68%

0,92%

38,25%

Theo trình độ lao động

Trình độ trên đại học

Trình độ đại học, cao đẳng

Trình độ trung cấp

Công nhân kỹ thuật

Lao động phổ thông

68,20%

11,52%

20,28%

Theo loại hợp đồng lao động

Hợp đồng không thời hạn

Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm)

Hợp đồng xác định từ 1-3 năm

72,35%

27,65%

Theo giới tính

Nam Nữ
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Chính sách phúc lợi 

Chính sách tiền lương 

Năm 2016, Công ty đã triển khai xây dựng hệ thống trả lương cho người lao động theo 

phương pháp 3P, nhằm xác lập các nguyên tắc trả lương thống nhất với từng cá nhân, từng 

bộ phận nhằm khuyến khích người lao động (NLĐ) làm việc, hoàn thành tốt công việc theo 

chức danh. Tiền lương và thu nhập của mỗi NLĐ phụ thuộc vào năng suất, chất lượng, hiệu 

quả công việc và tiềm năng cống hiến của NLĐ phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh 

của công ty và cạnh tranh so với thị trường lao động. 

Thu nhập của CBCNV bao gồm: Lương cố định + Lương hiệu quả + Các khoản phụ cấp (nếu 

có) + Tiền thưởng. 

Mức lương của một cá nhân phải nằm trong dải lương quy định trong hệ thống thang – 

ngạch lương của Công ty. Dải lương của một vị trí công việc là khoảng cách giữa mức lương 

thấp nhất (Min), mức lương trung bình (Average) và mức lương cao nhất (Max). Mỗi vị trí 

công việc có một dải lương tương ứng nằm trong thang bảng lương của Công ty. 

Hệ thống thang - ngạch lương có thể được điều chỉnh, bổ sung khi có sự thay đổi từ các yếu tố 

bên ngoài (tốc độ lạm phát, mức lương của thị trường lao động nói chung và của ngành có 

liên quan nói riêng) hoặc các yếu tố bên trong (chiến lược kinh doanh, quy mô, ngân sách 

lương, hiệu quả kinh doanh của Công ty). 

Chính sách tiền thưởng 

Thưởng theo hiệu quả công việc của cá nhân, theo năng suất lao động và theo lợi nhuận 

của Công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với chủ trương nguồn nhân lực là chìa khóa cốt lõi trong sự thành công của doanh nghiệp, 

Ban lãnh đạo luôn dành sự quan tâm thích đáng để duy trì và phát triển năng lực của mỗi 

cá nhân, từ đó tạo dựng sự vững chắc trong việc phát triển của Công ty cổ phần Kim khí 

TP. Hồ Chí Minh – VNSTEEL. 
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Điều kiện và chế độ làm việc 

Đảm bảo an toàn lao động luôn là ưu tiên hàng đầu của Công ty trong hoạt động thường ngày 

của mình. Hằng năm Công ty đều đánh giá, kiểm tra điều kiện làm việc của nhân viên, đặc biệt 

là khối sản xuất, thi công nhằm đảm bảo các điều kiện về an toàn và đáp ứng tiêu chuẩn theo 

quy định. 

 

Công tác đào tạo 

Để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty, mỗi cá nhân của Công ty đều phải là một cá thể 

có năng lực cạnh tranh tốt. Chính vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty luôn tạo cơ hội để các CBCNV 

tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ, đào tạo nội bộ và các lớp đạo tạo cá nhân nếu có. 

 

Với những chính sách như trên, Công ty cổ phần Kim khí TP. Hồ Chí Minh – VNSTEEL đã tạo 

được sự gắn kết lâu dài với các CBCNV, trong những năm qua hầu như không có sự biến động 

lớn nào về nhân sự của Công ty. 
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Đầu tư tài chính 

Công ty góp vốn đầu tư vào Công ty 

Thép Tấm Lá Thống Nhất 14 tỷ đồng, 

đã trích lập dự phòng 14 tỷ đồng. 

Góp vốn vào Công ty TNHH VNS-

Deawoo 21,079 tỷ đồng. Dự kiến 

trích lập dự phòng thời điểm 

31/12/2016: 12,407 tỷ đồng, trong 

đó: trích lập trong năm 2016: 4,988 

tỷ đồng, trích lập các năm trước: 

7,419 tỷ đồng. 

Công ty hiện nắm giữ 1.150.000 cổ 

phiếu thép Nhà Bè, trích lập dự 

phòng tại thời điểm 31/12/2016: 

14,26 tỷ đồng (giá 31/12/2016: 

7.600 đồng /cổ phiếu), so với thời 

điểm 31/12/2015 số trích lập dự 

phòng tăng 460 triệu đồng. 

Đầu tư xây dựng và  

kinh doanh bất động sản 

Công ty đã hoàn thành việc chuyển nhượng dự án chung 

cư Phú Thuận, Quận 7 cho Công ty cổ phần Xây dựng 

Dịch vụ Địa ốc Đất Xanh với giá trị: 102,157 tỷ đồng và 

thanh lý tài sản trên khu đất này, thu hồi: 1,21 tỷ đồng. 

Tổng thu nhập trước thuế của hoạt động chuyển nhượng 

Dự án và Tài sản trên đất là 13,489 tỷ đồng. 

Cao ốc 193 Đinh Tiên Hoàng: Công suất cho thuê tòa 

nhà đạt 100%. Doanh thu năm 2016: 32,972 tỷ đồng 

(bao gồm doanh thu dịch vụ quản lý, điện, nước). 

Cao ốc 189 Nguyễn Thị Minh Khai: Công ty cho thuê toàn 

bộ tòa nhà, doanh thu cho thuê năm 2016 là 13,144 tỷ 

đồng. Kể từ 01/01/2016, giá cho thuê tăng 15% so với 

năm 2015. 

Doanh thu khai thác kho bãi cho thuê: 10,565 tỷ đồng, 

tỷ lệ lấp đầy diện tích cần khai thác là 100%. 

Tinh hình hoạt động đầu tư 
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Tình hình tài chính 

 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Tăng / giảm 2016 

Tổng tài sản 859.232 775.210 (9,78%) 

Doanh thu thuần 2.042.492 2.361.359 15,61% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (57.401) 51.531 - 

Lợi nhuận khác 25.084 18.486 (26,30%) 

Lợi nhuận trước thuế (32.318) 70.017 - 

Lợi nhuận sau thuế (33.442) 62.657 - 

 

Nguồn doanh thu chính của Công ty đến từ hoạt động thương mại thép chiếm hơn 97% trong cơ cấu 

doanh thu của Công ty, còn lại đến từ hoạt động cho thuê bất động sản, kinh doanh kho bãi,… Với 

tình hình khả quan trong năm 2016 và Quyết định 2968 của Bộ Công thương về áp thuế tự vệ bổ sung, 

đồng thời với sự nắm bắt tình hình kịp thời của Ban điều hành đã đưa Công ty đi đúng hướng. Doanh 

thu thuần năm 2016 đạt hơn 2.361 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 62 tỷ đồng.  

 

 

Đơn vị: Triệu đồng 

Tinh hình tài chính 
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,1 1,07 1,48 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,51 0,49 0,74 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 69,7 67,86 56,30 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 230 211,16 128,82 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 6,35 5,29 6,97 

Vòng quay tổng tài sản Vòng 2,67 2,09 2,89 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 0,8 - 2,65 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  % 6,8 - 20,38 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản  % 2,06 - 7,67 

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % 0,82 - 2,18 

 

   Nhìn chung, hệ số thanh toán của Công ty tăng so với năm trước: Hệ số thanh toán ngắn hạn tăng 

0,41 lần (tăng từ 1,07 lần lên 1,48 lần) và hệ số thanh toán nhanh cũng tăng 0,25 lần (tăng từ 

0,49 lần lên 0,74 lần). Điều này thể hiện khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty được bảo đảm 

bằng tài sản ngắn hạn trong tình trạng tốt, duy trì thanh khoản ở mức vừa đủ cho các hoạt động 

thường xuyên.  

 Có thể thấy hệ số nợ trên tổng tài sản và hệ sơ nợ trên vốn chủ sở hữu của Công ty khá cao. Đặc 

thù ngành của Công ty cần được tài trợ từ nguồn vốn lớn nên Công ty khai thác đòn bẩy tài chính 

tài trợ cho các hoạt động thường xuyên. Tuy nhiên, với việc sử dụng vốn vay để tài trợ cho hoạt 

động kinh doanh và hệ số nợ đạt 128,82% so với vốn chủ sở hữu cũng tiềm ẩn những rủi ro từ 

gánh nặng chi phí tài chính. Do đó tùy từng thời kỳ, Công ty lựa chọn cơ cấu vốn phù hợp với tình 

hình kinh tế và tình hình tài chính của Công ty.  

 Vòng quay hàng tồn kho tăng từ 5,29 vòng năm 2015 lên 6,97 vòng năm 2016, ở khoảng 52 đến 

69 ngày tồn kho là một khoảng thời gian vừa đủ giúp Công ty đánh giá vừa đảm bảo đủ hàng hóa 

để xuất bán khi cần thiết, vừa đảm bảo không tồn hàng quá lâu dẫn đến bị giam vốn, mất khả 

năng thanh khoản. Với đặc thù ngành thâm dụng vốn như lĩnh vực mà HMC đang hoạt động, vòng 

quay tổng tài sản thường không cao so với những ngành khác. Nhưng Công ty đánh giá vòng quay 

tổng tài sản trong năm 2016 là tốt. Với kỳ thu tiền bình quân được duy trì khoảng 126 ngày – 174 

ngày cho thấy chính sách bán hàng của Công ty kết hợp hài hòa giữa theo dõi thu hồi công nợ và 

ưu đãi cho khách hàng theo chính sách trả chậm một cách hợp lý. 

 Các chỉ số đánh giá khả năng sinh lời của Công ty năm 2016 khả quan hơn so với năm trước. Công 

ty đã thoát lỗ và đạt mức lợi nhuận sau thuế hơn 62 tỷ đồng. Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần 

ROS đạt 2,65% phản ánh hợp lý đặc thù của ngành thương mại thép khi giá vốn hàng bán và các 

chi phí khác luôn ở mức cao. Chỉ số ROE đạt 20,38%, cao hơn lãi vay ngân hàng cho các hợp đồng 

tín dụng trong năm của Công ty, hoàn toàn có thể bù đắp các khoản lãi vay này và giành ra một 

khoản lợi nhuận để chi các hoạt động khác. Chỉ số ROA đạt khoảng 7,67% cho thấy Công ty đánh 

giá là việc sử dụng tài sản tạo ra lợi nhuận trong năm là tương đối tốt.  
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Cổ phần 

Tổng số cổ phần thường: 21.000.000 cổ phần 

Số lượng cổ phần thường đang lưu hành: 21.000.000 cổ phần 

Công ty không có cổ phiếu ưu đãi 

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 21.000.000 cổ phần 

 

 

 

 

  

 

Cơ cấu cổ đông năm 2016 

 

Thông tin thống kê về cổ đông 

(Chốt ngày 01/03/2017) 

STT Loại cổ đông 
Số lượng 

cổ đông 
Số cổ phiếu Giá trị (đồng) 

Tỷ lệ sở 

hữu/VĐL 

I Cổ đông trong nước 827  20.905.070  209.050.700.000 99,55% 

1 Cổ đông nhà nước - -   - - 

2 Cổ đông tổ chức 05 11.902.254 119.022.540.000 56,68% 

3 Cổ đông cá nhân 822 9.002.816 90.028.160.000 42,87% 

II Cổ đông nước ngoài 35  94.930   949.300.000  0,45% 

1 Cá nhân 31 41.360 413.600.000 0,20% 

2 Tổ chức 04 53.570 535.700.000 0,25% 

III Cổ phiếu quỹ - - - - 

Tổng cộng 862  21.000.000  210.000.000.000  100% 

 

  

Cơ cấu cổ đông và thay đổi trong vốn 

đầu tư của chủ sở hữu 

 

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

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

Các chứng khoán khác:  Không có 
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Báo cáo tác động liên quan đến  

môi trường và xã hội của Công ty 

Để nâng cao tính cạnh tranh, cần xác định mô hình tăng trưởng bền vững: hướng tới chất 

lượng và chiều sâu, khi đó hàm lượng công nghệ, năng suất lao động, bảo vệ môi trường phải 

đóng vai trò thiết yếu trong giá trị gia tăng và giá trị sản phẩm. Vì thế, 7 nguyên tắc mà Hiệp 

hội sắt thép thế giới đã xây dựng là mục tiêu mà Công ty cổ Phần Kim Khí TP. Hồ Chí Minh - 

VNSTEEL đang hướng tới, cụ thể là: 

 

An toàn và sức khỏe 

Chúng ta quan tâm và chăm lo đến cuộc sống thịnh 

vuợng của người lao động và cung cấp cho họ môi trường 

làm việc an toàn và lành mạnh. 

Giá trị cho các cổ đông 

Chúng ta thực hiện sản xuất kinh doanh một cách hiệu 

quả theo cách bền vững về tài chính, cung cấp các sản 

phẩm thép và các giải pháp thỏa mãn yêu cầu của khách 

hàng và đem lại giá trị lợi ích cho các cổ đông. 
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Bảo vệ môi trường 

Chúng ta cố gắng tối ưu hóa hiệu quả thân thiện môi trường 

của các sản phẩm thông qua giá trị vòng đời của chúng. 

Chúng ta đẩy mạnh việc thu hồi, tái sử dụng và tái chế thép. 

Công khai và minh bạch 

Chúng ta xây dựng và chia sẻ các kiến thức, hiểu biết về bền 

vững thông qua hình thức trao đổi thông tin mở và tích cực. 

Chúng ta giúp đỡ người khác bằng việc cung cấp đồng bộ 

chuỗi các biện pháp để thực hành bền vững. 

Cộng đồng địa phương 

Chúng ta thúc đẩy các giá trị và các hành động thể hiện sự 

tôn trọng đối với mọi người và cộng đồng liên quan đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh cùa chúng ta. 

Chuẩn mực đạo đức 

Chúng ta thực hiện sản xuất kinh doanh với với các chuẩn 

mực đạo đức cao nhất khi giao tiếp làm việc với người lao 

động, khách hàng, nhà cung cấp và toàn bộ cộng đồng. 

Sự tham gia 

của các cổ đông 

Chúng ta hoan nghênh sư tham giam của các cổ đông và 

bên thứ ba cùng trao đổi, đối thoại mang tính xây dựng 

tích cực giúp chúng ta hoàn thành các cam kết phát triển 

bền vững. 
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Quản lý nguồn nguyên vật liệu 

Lĩnh vực chính của Công ty là thương mại thép và cung cấp các dịch vụ nên các nguồn nguyên vật liệu 

thô Công ty sử dụng là không đáng kể. 

Tiêu thụ năng lượng 

Năng lượng trực tiếp: Để việc hoạt động sản xuất kinh doanh và các sinh hoạt thường xuyên được đảm 

bảo, năng lượng tiêu thụ đáng kể mà Công ty sử dụng đến từ điện. Tổng lượng tiêu thụ điện của Công ty 

năm 2016 là 1.758.784 kW/năm. Công ty hoạt động thương mại nên các không sử dụng các năng lượng 

để vận hành máy móc và tiêu hao điện năng để hoạt động máy móc. Theo đánh giá của Công ty, với mức 

sử dụng điện năng như trên là hoàn toàn phù hợp cho một Công ty thương mại.  

Năng lượng gián tiếp: Việc vận chuyển sản phẩm, hàng hóa nhập về hoặc giao đi đến khách hàng được 

Công ty sử dụng đến dịch vụ thuê ngoài với số lượng lớn cho một lần di chuyển nên chi phí tính cho phần 

này không đáng kể. Các lượt đi lại của nhân viên được kết hợp trong các chuyến đi theo vùng địa lý và 

phù hợp với công việc từng lần, chi phí chi cho hoạt động này cũng không lớn và được Công ty trình bày 

như trên.  

Công ty đánh giá với việc tiêu thụ năng lượng như trên là hợp lý đối với một Công ty thương mại. Ý thức 

được việc cần phải tiết kiệm nguồn điện năng là góp phần tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, vừa là 

tiết giảm chi phí cho Công ty nên Ban điều hành khuyến khích nhân viên có ý thức tiết kiệm điện: tắt đèn, 

quạt, máy lạnh… khi không cần thiết sử dụng; thay thế, sửa chữa các thiết bị đã hư hại; sử dụng các thiết 

bị tiết kiệm điện; hưởng ứng giờ trái đất,… góp một phần nhỏ vào công cuộc chung tay bảo vệ nguồn 

năng lượng.  

Tiêu thụ nước 

Nước là nguồn tài nguyên vô giá nhưng lại không vô tận, chính vì thế tiết kiệm nước luôn luôn rất cần 

thiết nhất là địa bàn hoạt động Công ty trong thành phố, nhu cầu sử dụng nước luôn cao. Công ty sử 

dụng nước máy của thành phố. Tổng lượng nước tiêu thụ sử dụng cho mục đích sinh hoạt năm 2016 là: 

11.358 m3. Ban lãnh đạo Công ty lưu ý về các phòng ban những quy định về ý thức tiết kiệm nước bằng 

các biện pháp: 

 Khóa kỹ các vòi nước khi không dùng, sửa chữa ngay khi có dấu hiệu nhỏ giọt. 

 Kiểm tra và khắc phục rò rỉ ống nước định kỳ để có biện pháp khắc phục nhanh nhất. 

 Tận dụng nước sử dụng nhiều lần. 

 Các biện pháp khác. 

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
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Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

Năm 2016, chỉ tiêu nước thải sinh hoạt thải ra môi trường bị vượt quy chuẩn cho phép do hệ thống xử lý 

nước thải của Tòa nhà 193 Đinh Tiên Hoàng bị sự cố. Công ty bị phạt 210 triệu. Đây là lần đầu Công ty 

vi phạm và đã có biện pháp khắc phục ngay sau đó nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định và báo 

cáo với cơ quan có thẩm quyền. Công ty sẽ chú trọng hơn nữa trong công tác định kỳ kiểm tra để phát 

hiện các sự cố, sửa chữa kịp thời nhằm bảo vệ môi trường để những sản phẩm mang thương hiệu HMC 

là những sản phẩm xanh, thân thiện môi trường.  

Chính sách liên quan đến người lao động 

Số lượng lao động thời điểm 31/12/2016: 217 người, trong đó nữ 60 người 

 Lao động có HĐLĐ không xác định thời hạn:  153 người. 

 Lao động có HĐLĐ từ 01 đến 3 năm:  37 người. 

 Lao động vụ việc, thử việc:   27 người. 

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: 

 Công ty thực hiện việc đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đầy đủ và đúng theo quy định 

của Nhà nước. 

 Trang bị bảo hộ lao động: Tùy theo công việc, hàng năm Công ty đều tổ chức cho người lao động 

tham gia các khóa đào tạo về an toàn, vệ sinh lao động và thực hiện việc trang bị bảo hộ lao động 

đầy đủ quy định của Nhà nước. 

 Sự tham gia của người đại diện người lao động trong thanh kiểm tra về an toàn sức khỏe và điều tra 

tai nạn sự cố; cơ chế khiếu nại; quyền từ chối công việc không an toàn: Ban chấp hành Công đoàn là 

người đại diện cho người lao động tham bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động. 

Hoạt động đào tạo người lao động: 

 Tổng số giờ đào tạo đã triển khai: 930 giờ. 

 Số giờ đạo tạo trung bình người lao động: 4,2 giờ/người/năm. 

 Số giờ đào tạo theo cấp bậc: 25,8 giờ/người/năm. 

 Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục nhằm hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc 

làm và phát triển sự nghiệp: Để phát triển đội ngũ quản lý chủ chốt theo chiến lược phát triển của 

Công ty, năm 2016 Công ty đã cử 13 lao động tham gia khóa đào tạo “Giám đốc kinh doanh”, “Năng 

lực quản trị cho quản lý cấp trung”, “Đấu thầu, định giá, quản lý dự án đầu tư xây dựng” và cử một 

số lao động tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn khác. 
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Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tình hình tài chính 

Đánh giá tổng quan về Công ty 

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, 

 chính sách, quản lý 

Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về 

môi trường và xã hội của công ty 
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CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP. HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL 
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ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 
Tăng/Giảm 

2016 

Doanh thu thuần 2.042.492 2.361.359 15,61% 

Giá vốn hàng bán 2.016.539 2.212.143 9,70% 

Doanh thu hoạt động tài chính 14.407 15.917 10,49% 

Chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh 

nghiệp 
113.602 97.762 (13,94%) 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (57.401) 51.531 - 

Lợi nhuận khác 25.084 18.486 (26,30%) 

Lợi nhuận trước thuế (32.317) 70.017 - 

Lợi nhuận sau thuế (33.442) 62.657 - 

EPS (1.592) 2.984 - 

  

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
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- Nửa đầu năm 2016, khi quyết định áp thuế tự vệ bổ sung tạm thời đối với mặt hàng thép thanh và phôi 

thép của Bộ Công thương được ban hành. Sản lượng ống thép tăng trưởng 31,7%, đạt 1,52 triệu tấn. 

Giá ống thép và nguyên liệu cuộn cán nóng tăng lên. Do đó, lợi nhuận thu được trong giai đoạn này của 

hầu hết các doanh nghiệp thép đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái.  

- Công ty thường xuyên theo sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước, điều hành chính sách giá bán 

phù hợp từng thời điểm, linh hoạt theo từng đối tượng khách hàng và sát với từng đơn hàng. 

- Công ty thực hiện chính sách mua đuổi, bán đuổi khi giá thế giới thấp và tồn kho cao. Chú trọng công 

tác nhập khẩu, tận dụng thời cơ khai thác các nguồn hàng mang lại hiệu quả cao trong từng thời điểm. 

Tăng cường công tác xuất khẩu nhằm tăng sản lượng, doanh thu và tạo nguồn USD phục vụ thanh toán 

hàng nhập khẩu. Năm 2016, lượng hàng xuất khẩu của Công ty đạt 30.823 tấn, tương đương 10,41 triệu 

USD. 

- Việc phân tích đánh giá thị trường được thực hiện tốt nên Công ty đã chọn thời điểm mua hàng hợp lý, 

mang lại hiệu quả cao. 

- Có chính sách giải phóng hàng tồn kho phù hợp, không bán phá giá để chịu lỗ. Trên cơ sở phân tích, 

nhận định thị trường và cân đối với nguồn hàng bù đắp; Công ty đã đồng loạt triển khai các giải pháp 

bán hàng tồn kho, một số lô hàng tồn kho giá cao từ những năm trước đã được Công ty lựa chọn thời 

điểm bán ra phù hợp, giảm thiểu thiệt hại. 

- Công ty tăng cường công tác bán hàng thép xây dựng, chú trọng việc tiêu thụ thép nội vào các dự án 

lớn, dự án trọng điểm. 

- Việc mở rộng kinh doanh các mặt hàng mới: xi măng, tole… đạt kết quả tốt. 

- Tuy nhiên, sản lượng bán hàng thép xây dựng chưa đạt kế hoạch năm do lượng hàng thép nội bán ra tại 

thị trường Miền Tây có sự sụt giảm đáng kể. Cụ thể kế hoạch tiêu thụ của Chi nhánh Miền Tây là 80.500 

tấn nhưng chỉ thực hiện được 17.362 tấn. Kế hoạch tiêu thụ xây dựng căn cứ vào sản lượng tiêu thụ của 

các năm trước, khi đó Chi nhánh Miền Tây là đầu mối phân phối sản phẩm ở khu vực Miền Tây của toàn 

bộ các Công ty thép phía Nam thuộc Tổng Công ty thép Việt Nam – CTCP, giao lại cho các đại lý khác 

trong khu vực. Trước chính sách tái cơ cấu hệ thống phân phối của Tổng Công ty, Chi nhánh Miền Tây 

trở thành một trong mười đại lý nên cơ chế trước đây không còn nữa.  

- Mặc dù vẫn còn một số khó khăn cần khắc phục nhưng có thể nói năm 2016 là một bước chuyển mình 

mạnh mẽ của Công ty khi đạt được con số lợi nhuận ấn tượng 62 tỷ đồng. Kết quả này trước mắt đã bù 

đắp được khoản lỗ lũy kế từ năm trước, bên cạnh đó còn là yếu tố động viên cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh những năm tới của Công ty, và phần nào làm yên tâm cổ đông và nhà đầu tư. 
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Đơn vị: Triệu đồng 

 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Tỷ lệ tăng/giảm 

Tài sản 859.233 775.210 (9,78%) 

Tài sản ngắn hạn 604.934 610.927 (0,99%) 

Tài sản dài hạn 254.299 164.283 (35,40%) 

Nợ phải trả 583.098 436.418 (25,16%) 

Nợ ngắn hạn 563.178 413.237 563.178 

Nợ dài hạn 19.919 23.181 19.919 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tình hình tài chính 
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Nhìn chung, tổng tài sản năm 2016 giảm hơn so với năm 2015. Trong cơ cấu tài sản Công ty, tài sản 

ngắn hạn chiếm 78,81% và tài sản dài hạn chiếm 21,19%. Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn trong cơ 

cấu tài sản ngắn hạn (305,89 tỷ đồng). Do đặc thù trong hoạt động kinh doanh của Công ty là thương 

mại thép nên hàng tồn kho dưới dạng hàng hóa chờ bán chiếm phần lớn (chiếm hơn 99%). Phần còn 

lại đóng góp vào trong tài sản ngắn hạn bao gồm các khoản phải thu ngắn hạn (233,67 tỷ đồng), khoản 

tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn (30,54 tỷ đồng), khoản tiền mặt góp giá trị nhỏ (707,6 triệu), và tài 

sản ngắn hạn khác (10,59 tỷ đồng).  

Tài sản dài hạn năm 2016 đạt khoảng 164 tỷ đồng giảm hơn 90 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015, 

nguyên nhân do Công ty đã chuyển nhượng dự án tại Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. 

Trong năm Công ty đã thực hiện bán dự án tại phường Phú Thuận, Quận 7 cho Công ty CP Xây dựng 

và Địa ốc Đất Xanh. Bất động sản đầu tư của Công ty là Nhà và thiết bị của hai tòa nhà số 189 Nguyễn 

Thị Minh Khai và số 193 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh với tổng nguyên giá tại 

31/12/2016 là 145.463.787.768 đồng. Khấu hao trong năm của các tài sản này là 6.052.237.632 đồng, 

giá trị hao mòn lũy kế tại thời điểm 31/12/2016 là 41.176.990.946 đồng.  
 

Chi tiết tài sản cổ định như sau:  

 

Tài sản cố định  

hữu hình 
Nguyên giá Khấu hao Giá trị còn lại 

Giá trị còn lại/ 
Nguyên giá 

Nhà cửa, vật kiến trúc 28.097 11.822  16.275  57,92% 

Máy móc thiết bị 30.537 17.938  12.599  41,26% 

Phương tiện vận tải truyền dẫn 5.567 2.993 2.574  46,24% 

Thiết bị, dụng cụ quản lý 504 359 145  28,75% 

TSCĐ khác 978 786 191  19,56% 

Cộng 65.684 33.899 31.785  48,39% 

 

Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Khấu hao Giá trị còn lại 
Giá trị còn lại/ 

Nguyên giá 

Quyền sử dụng đất phường 
Phú Thuận, Quận 7 

-  -  -  - 

Các quyền sử dụng đất khác có 

thời hạn 
6,854.05 1,047.15 5,806.90  84.72% 

Cộng 6,854.05 1,047.15 5,806.90  84.72% 

  

Đơn vị: Triệu đồng 
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Nợ ngắn hạn chiếm hơn 94% trong tổng nợ của Công ty. Đặc thù hoạt động của Công ty cần một 

lượng lớn vốn lưu động để chi cho các hoạt động thường xuyên, các hợp đồng thương mại thép 

nhập về Công ty. Các khoản nợ ngắn hạn này phần lớn là khoản vay tín chấp ngân hàng, tuy nợ 

ngắn hạn chiếm tỉ trọng cao nhưng Công ty vẫn theo dõi để trả nợ đúng hạn. Năm 2016, khoản 

vay ngân hàng chỉ còn hơn 360 tỷ đồng, giảm 29,42% so với năm 2015. Việc Công ty giảm các 

khoản vay tài chính phần nào giảm thiểu gánh nặng chi phí tài chính cho Công ty.  

Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty đã có bước chuyển mình mạnh mẽ trong năm 2016 

vừa qua và được tiếp tục duy trì trong thời gian tới, các khoản nợ đều được đảm bảo và thể hiện 

tình trạng rõ ràng, khả năng chi trả tốt, tài sản của Công ty duy trì tỷ trọng thiên về ngắn hạn và 

tăng trưởng nhẹ trong năm phù hợp với tiến độ của các hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản của 

Công ty cổ phần Kim khí TP. Hồ Chí Minh - VNSTEEL trong năm 2016. 

 

Triệu đồng 
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Đánh giá tổng quan về Công ty 

 

- Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vự kinh doanh 

sắt thép. 

- Am hiểu thị trường Thép Việt Nam, đặc biệt là 

khu vực Phía Nam. 

- Kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực kinh 

doanh hàng nhập khẩu, thông hiểu luật kinh tế 

quốc tế, hiểu sâu về kinh tế ngoại thương. 

- Có hệ thống khách hàng tương đối mạnh và 

rộng khắp. 

- Đội ngũ CBCNV nhiều kinh nghiệm và có mối 

quan hệ rộng khắp trong và ngoài ngành thép. 

Đội ngũ bán hàng có thế mạnh trong việc bán 

lẻ mặt hàng thép nhập khẩu sai quy cách. 

- Sản phẩm hàng hóa đa dạng như: Thép xây 

dựng, thép tấm, lá các loại, trong đó sản phẩm 

thép tấm sai quy cách là nguồn kinh doanh chủ 

lực, Xi măng, VLXD. 

- Hệ thống các đơn vị bán hàng nằm ở các điểm 

thuận lợi cho người mua tại Tp. HCM và các tỉnh 

Miền Tây. 

 

- Lực lượng lao động tương đối lớn tuổi, chất 

lượng không đồng đều, công tác đào tạo và đào 

tạo lại cho người lao động chưa được quan tâm 

đúng mức. 

- Tiêu thụ thép chính phẩm nhập khẩu chủ yếu là 

bán buôn qua các Công ty thương mại lớn, tỉ lệ 

bán lẻ còn thấp. Vì vậy thị phần Công ty giảm 

khi các nhà thương mại khác lớn mạnh, tổ chức 

kinh doanh tương tự Công ty và là đối thủ của 

Công ty.  

- Chưa xây dựng được hệ thống tiêu thụ thép vào 

các đối tác là dự án và công trình. 

- Mô hình quan trị chưa đáp ứng cho qúa trình 

hội nhập quốc tế. 

- Công tác đánh giá phân tích thị trường ngành 

thép chưa thành hệ thống, công tác Marketing, 

chăm sóc khách hàng chưa tốt. 

 

S W 
Thế mạnh Điểm yếu 
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- Nhu cầu sử dụng thép tại Việt Nam vẫn còn lớn. 

(mức tiêu thụ thép hiện tại vào khoảng 

150kg/người/năm, dự kiến sẽ tăng lên khoảng 

240kg/người/năm) cho giai đoạn tiếp theo. 

- Quá trình hội nhập hàng hóa sẽ đa dạng hơn và 

giá sẽ cạnh tranh hơn. 

- Thị trường xuất khẩu sẽ rộng hơn cho các khu 

vực trong các nước tham gia hiệp định TM tự 

do ETA, TPP… 

- Nhiều nhà máy có công suất lớn và đa dạng sản 

phẩm đang được đầu tư và sản xuất trong nước 

như: Formosa Hà Tĩnh, Posco SS … 

 

- Thị trường Việt Nam được đánh giá sẽ có một 

sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp 

trong nước cũng như các nhà thương mại xuất 

khẩu vào Việt Nam và các nhà sản xuất nước 

ngoài tại Việt Nam. 

- Sản phẩm thép cán nguội do một số Công ty có 

vốn đầu tư nước ngoài sản xuất trong nước sẽ 

làm thu hẹp thị phần thép nhập khẩu. Mặt khác 

các sản phẩm này nhận được hỗ trợ từ các 

chính sách ưu đãi, bảo hộ thuế... của chính phủ 

nên có lợi thế cạnh tranh với hàng nhập khẩu.  

 

O T 
Cơ hội Thách thức 
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Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, 

 chính sách, quản lý 
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Công tác phân tích, đánh giá thị trường để ra 

quyết định kinh doanh tương đối chuẩn xác, đặc 

biệt là trong việc đánh giá thị trường để nhập khẩu 

hàng mới và chọn thời điểm tiêu thụ hàng tồn kho. 

Việc xử lý hàng tồn kho được thực hiện tốt theo 

chỉ đạo của HĐQT, đã tiêu thụ được 70% lượng 

hàng tồn kho từ 2015 trở về trước. 

Việc đa dạng hóa sản phẩm đã được triển khai, 

góp phần bổ sung doanh thu cho Công ty, tuy 

nhiên hiệu quả vẫn còn hạn chế.  

Kết quả kinh doanh của các đơn vị trực thuộc có 

nhiều tiến bộ nhờ Công ty áp dụng những cơ chế 

thích hợp. Kết quả đạt được tạo động lực cho các 

xí nghiệp hoạt động có hiệu quả hơn trong thời 

gian tới. 

Chính sách quản lý, điều hành: Đưa vào thực hiện 

quy chế quản lý kinh doanh và quy chế tiền lương 

mới. Áp dụng hệ thống trả lương mới được áp 

dụng thay hệ thống trả lương (theo nhà nước) cũ, 

gắn thu nhập với hiệu quả. 
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Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Kế hoạch trong năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 

Năm 2017, tuy dự báo nền kinh tế thế giới sẽ tiếp tục tăng trưởng nhẹ, nhưng thị trường thép 

trong nước và thế giới tiếp tục diễn biến khó lường. Trung Quốc, một nhà sản sản xuất thép lớn 

nhất thế giới đang dư thừa nguồn cung, nhu cầu trong nước lại trầm lắng, việc cắt giảm công suất 

sản xuất diễn ra còn chậm, sẽ dẫn đến việc Trung Quốc tìm cách đẩy mạnh xuất khẩu thép sang 

các nước khác trong thời gian tới. 

Ngoài ra, các sản phẩm thép của Trung Quốc đang phải chịu thuế chống bán phá giá tại Mỹ, EU… 

do đó tại các thị trường khác (trong đó có Việt Nam) sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi lượng thép 

xuất khẩu lớn từ Trung Quốc.  

Các nhà máy sản xuất thép trong nước tiếp tục phải cạnh tranh gay gắt, đặc biệt là lĩnh vực thép 

xây dựng. Do đó, năm 2017 dự báo thị trường thép sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn. 

Từ đó, Công ty đưa ra các chỉ tiêu cho năm 2017 như sau: 

 

 
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 

A. Doanh thu Tỷ đồng 2.499 

- Doanh thu DV - 47 

B. Sản tượng tiêu thụ  320.000 

I/ Kim Khí  Tấn 260.000 

-Thép nhập khẩu   

+ Thép chính phẩm - 120.000 

+ Thép sai quy cách  - 30.000 

- Thép sản xuất trong nước   

+ Thép xây dựng  - 90.000 

+ Phôi thép - 20.000 

II/ Hàng hóa khác  60.000 

- Xi Măng Tấn 60.000 

C. Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 32 
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Giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2017 

 

Về kinh doanh 

- Tiếp tục bám sát thị trường, chuẩn bị đủ nguồn hàng, cân đối lượng hàng tồn kho hợp lý nhằm tối 

ưu hóa lợi nhuận cho Công ty.  

- Tăng cường công tác phân tích, dự báo thị trường trong và ngoài nước. Thực hiện các chính sách 

bán hàng linh hoạt, cạnh tranh.  

- Quản trị tốt hàng tồn kho, định kỳ phân loại, đánh giá lại chất lượng từng chủng loại hàng hóa, duy 

trì mức tồn kho hợp lý. 

- Duy trì và đẩy mạnh công tác tiêu thụ thép nội, chú trọng tiêu thụ sản lượng thép nội vào các công 

trình lớn và trọng điểm. 

- Mở rộng các mặt hàng phục vụ công tác xuất khẩu sang thị trường Campuchia và các thị trường 

khác trong khu vực nhằm đa dạng hóa khách hàng và tăng thị phần xuất khẩu. 

- Tăng cường tiêu thụ các mặt hàng vật liệu xây dựng như: xi măng, tôn...  

-  

Về tài chính 

- Tiếp tục mở rộng quan hệ tín dụng với các ngân hàng, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty. 

- Thường xuyên phân tích tình hình biến động tỷ giá USD để đưa ra chính sách hợp lý trong việc sử 

dụng tiền VNĐ và ngoại tệ. 

- Thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro và quản trị chi phí. 

- Tăng cường hoạt động phân tích kết quả kinh doanh để kịp thời điều chỉnh chính sách kinh doanh 

phù hợp. 

-  

Về đầu tư, khai thác kho bãi và kinh doanh bất động sản 

Nâng cao hiệu quả trong việc quản lý và khai thác hai cao ốc và hệ thống kho bãi của Công ty. 

 

Về tổ chức nhân sự 

Tổ chức đánh giá lại công việc của các phòng nghiệp vụ Công ty, đơn vị trực thuộc nhằm tinh giảm 

và cơ cấu lại lao động phù hợp với mục tiêu, chiến lược phát triển của Công ty. 

Đào tạo nâng cao những kỹ năng cần thiết cho lao động chuyên môn nghiệp vụ, lao động là người 

quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty. Tuyển dụng, xây dựng và đào tạo đội ngũ 

bán hàng đủ mạnh. 

Tiếp tục phổ biến, vận động và tuyên truyền CBCNV thực hiện tốt các qui định qui chế làm việc của 

Công ty, các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước. 

Phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát giải quyết một số công việc có liên quan đến hoạt 

động sản xuất - kinh doanh. 
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HMC khẳng định nói không với những dự án 

tỷ đô chỉ quan tâm đến lợi nhuận của nhà 

đầu tư mà quên đi trách nhiệm đối với môi 

trường và cộng đồng xã hội. Điều này đồng 

nghĩa với việc toàn thể Công ty không chạy 

theo “thành tích tăng trưởng” để tiến những 

bước dài hơn trên con đường phát triển bền 

vững, cụ thể qua sáu tiêu chí sau: 

Một là: phát triển nhanh phải đi đôi với tính 

bền vững. Điều đó phải được kết hợp ở cả 

tầm vĩ mô lẫn vi mô, ở cả tầm ngắn hạn lẫn 

dài hạn. 

Hai là: tăng trưởng về số lượng phải đi liền 

với nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức 

cạnh tranh của nền kinh tế. 

Ba là: trong khi khai thác các yếu tố phát 

triển theo chiều rộng, phải đặc biệt coi trọng 

các yếu tố phát triển theo chiều sâu, phát 

triển kinh tế tri thức. 

 

Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội      của Công ty 
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của Công ty 

 

Bốn là: phải gắn tăng trưởng kinh tế với phát 

triển văn hóa, phát triển toàn diện con người, 

thực hiện dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội, 

tạo nhiều việc làm, cải thiện đời sống, khuyến 

khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xóa đói giảm 

nghèo. 

Năm là: phải coi trọng bảo vệ và cải thiện môi 

trường ngay trong từng bước phát triển. 

Sáu là: phát triển kinh tế phải đi đôi với việc 

bảo đảm ổn định chính trị – xã hội, coi đây là 

tiền đề, điều kiện để phát triển nhanh và bền 

vững. 

Cụ thể HMC đã tích cực vận động các cán bộ 

công nhân viên chức cùng nhau tham gia các 

hoạt động xã hội như: 

- Tích cực đóng góp ủng hộ các phong trào  

xã hội từ thiện Tổng liên đoàn lao động, 

Tổng Công ty Thép Việt Nam, Công đoàn 

ngành và địa phương phát động.  

- Công ty đã phối hợp Báo Công Luận tổ chức 

chương trình Trung Thu yêu thương  cho các 

cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Xã 

Nhị Bình - Hóc Môn. 

- Công đoàn phối hợp với đoàn thanh niên tổ  

chức tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh 

neo đơn và các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh 

khó khăn tại  Xã Tân Thuận Tây - TP Cao 

Lãnh - Đồng Tháp. 
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về 

 các mặt hoạt động của Công ty 

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của 

Ban Tổng Giám Đốc Công ty 

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về 

các mặt hoạt động của Công ty 

 

Năm 2016, nhìn chung, thị trường thép thế giới đã khởi sắc hơn năm 2015 tuy nhiên vẫn chịu ảnh 

hưởng lớn của thị trường thép Trung Quốc. Đã có hai thời điểm tăng giá nóng và đột biến vào 

tháng 4 và 11/2016 trên thị trường thép Trung Quốc. Đến thời điểm hiện tại, thị trường thép thế 

giới đang tiếp tục có xu hướng tăng.  

Chịu sự ảnh hưởng của thị trường thép thế giới, đặc biệt là thị trường thép của Trung Quốc, các 

mặt hàng thép trong nước đã có những diễn biến tích cực về giá, nhu cầu tiêu thụ thép trong nước 

cũng tăng. Giá thép tăng, giảm với biên độ lớn là cơ hội hiếm có đối với các doanh nghiệp kinh 

doanh hàng nhập khẩu nếu tận dụng được thời cơ nhập hàng vào lúc giá xuống thấp và bán ra khi 

giá lên. Hiệu quả kinh doanh năm 2016 của Công ty tăng đột biến, phần lớn đến từ việc nắm bắt 

được cơ hội trên. 

Bên cạnh đó việc Bộ Công thương ra quyết định áp dụng biện pháp tự vệ đối với hàng phôi thép, 

thép dài và thép mạ (tôn mạ) nhằm hạn chế thép nhập khẩu giá rẻ ồ ạt vào Việt Nam cũng là 

nguyên nhân dẫn đến việc tăng giá thép trong từng giai đoạn. Chính sách này hỗ trợ cho các 

doanh nghiệp sản xuất trong nước nhưng lại ảnh hưởng đến các doanh nghiệp kinh doanh hàng 

nhập khẩu do mặt hàng kinh doanh bị hạn chế.  

Riêng đối với thép xây dựng, năng lực sản xuất thép xây dựng trong nước tăng cao, cung tăng 

nhanh hơn cầu. Sự cạnh tranh quyết liệt giành thị phần giữa các nhà máy sản xuất cũng chính là 

khó khăn cho hoạt động của các Công ty thương mại kinh doanh mặt hàng thép xây dựng trong 

nước trong đó có HMC. 
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Những điểm nổi bật trong hoạt động của Công ty năm 2016 

Công tác phân tích, đánh giá thị trường được thực hiện khá tốt, giúp cho Ban điều hành đưa ra những quyết định 

kinh doanh đúng đắn. Đặc biệt là việc việc đánh giá thị trường để tận dụng thời cơ nhập khẩu các mặt hàng mang 

lại hiệu quả cao trong từng thời điểm và chọn thời điểm tiêu thụ hàng tồn kho. 

Công ty thường xuyên theo sát diễn biến thị trường để điều hành chính sách giá bán phù hợp từng thời điểm, linh 

hoạt theo từng đối tượng khách hàng và từng đơn hàng. 

Công ty đã đồng loạt triển khai các giải pháp bán hàng tồn kho, một số lô hàng tồn kho giá cao từ những năm trước 

đã được Công ty lựa chọn thời điểm bán phù hợp, giảm thiểu thiệt hại. Trong năm 2016 đã tiêu thụ được gần 70% 

lượng hàng tồn kho từ năm 2015 trở về trước. 

Tăng cường công tác xuất khẩu nhằm tăng sản lượng, doanh thu và tạo nguồn USD phục vụ thanh toán hàng nhập 

khẩu. Năm 2016, lượng hàng xuất khẩu của Công ty đạt 30.823 tấn, tương đương 10,41 triệu USD. 

Công ty tiếp tục khai thác thêm nguồn hàng nhập khẩu, nguồn hàng trong nước để kinh doanh các mặt hàng thép 

tấm, cuộn sai quy cách vốn là thế mạnh của Công ty, qua đó hầu hết các lô hàng thép SQC đã mang lại lợi nhuận 

đáng kể cho Công ty. 

Công ty tăng cường công tác bán hàng thép xây dựng (Thép Miền Nam, thép Vinakyoei), chú trọng công tác tiêu thụ 

thép nội vào các dự án lớn, dự án trọng điểm. 

Kết quả kinh doanh của các đơn vị trực thuộc có nhiều tiến bộ nhờ Công ty đã áp dụng những cơ chế thích hợp. Kết 

quả đạt được sẽ tạo động lực cho các xí nghiệp hoạt động có hiệu quả hơn trong thời gian tới. 

Việc đa dạng hóa sản phẩm đã được triển khai, góp phần bổ sung doanh thu cho Công ty. Trong đó mặt hàng Xi 

măng tiêu thụ vượt kế hoạch 21,27%. 

 

Những hạn chế còn tồn tại 

Sản lượng bán hàng chưa đạt kế hoạch năm do lượng hàng thép nội bán ra tại thị trường Miền Tây có sự sụt giảm 

đáng kể. 

Tuy có cố gắng trong việc triển khai thực hiện nhưng việc bổ sung sửa đổi và ban hành các quy chế quản lý của Công 

ty còn chậm.  

Đội ngũ lao động gián tiếp còn cồng kềnh, trong khi đội ngũ bán hàng còn mỏng, chưa thực sự đủ mạnh. 

Công tác đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác chưa phát huy được hiệu quả, mức trích lập dự phòng cho khoản đầu 

tư vốn vào Công ty TNHH VNS-Deawoo tăng cao dẫn đến giảm hiệu quả kinh doanh của Công ty.  
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  Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động 
của Ban Tổng Giám Đốc Công ty 

 

Với những thay đổi có ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua, Ban Tổng 

Giám đốc Công ty đã rất nỗ lực để đảm bảo mọi hoạt động của Công ty hiệu quả, đáp ứng được kỳ vọng 

của cổ đông theo kế hoạch đề ra. 

Vấn đề quan trọng mà Ban Tổng Giám đốc đã làm tốt trong năm qua đó là điều phối các hoạt động của 

Công ty một cách suất sắc, tạo ra mức lợi nhuận cao. 

Công ty nói chung và các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc nói riêng đã có một năm làm việc hiệu 

quả, thành công và mong rằng kết quả này sẽ được duy trì trong những năm tiếp theo. 
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 

Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận 

Doanh thu: 2.499 tỷ đồng  

Sản lượng tiêu thụ: 320.000 tấn, trong đó: 

- Kim khí chính phẩm: 120.000 tấn 

- Vật tư thứ liệu: 30.000 tấn 

- Thép sản xuất trong nước: 90.000 tấn 

- Phôi: 20.000 tấn 

- Xi măng: 60.000 tấn  

Lợi nhuận trước thuế: 32 tỷ đồng 

Biện pháp thực hiện 

Công tác tài chính  

- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị rủi ro trong việc bán hàng trả chậm, giảm 

dần các khoản nợ xấu, nợ đọng. 

- Chú trọng việc quản trị chi phí, triển khai có hiệu quả hơn chương trình thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty… 

- Đảm bảo tốt việc khai thác các nguồn tín dụng với chi phí sử dụng vốn thấp nhất. 

Linh hoạt trong việc sử dụng vốn vay VNĐ và ngoại tệ, cân đối sử dụng nguồn 

USD xuất khấu và nhập khẩu, góp phần tiết kiệm chi phí tài chính. 

- Tăng cường hoạt động phân tích kết quả kinh doanh để kịp thời điều chỉnh chính 

sách kinh doanh phù hợp. 

Công tác kinh doanh Dịch vụ và Đầu tư 

Quản lý và khai thác tốt tòa nhà 193 Đinh Tiên Hoàng và tòa nhà 189 Nguyễn Thị Minh 

Khai. Tăng hiệu quả khai thác các mặt bằng, kho bãi của Công ty.  
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Biện pháp thực hiện 

Công tác quản lý, tổ chức nhân sự 

- Tiếp tục rà soát sửa đổi các quy chế quản trị nội bộ; đánh giá lại việc thực hiện các quy 

chế quy định đã ban hành và đề xuất sửa đổi cho phù hợp với thực tế, đặc biệt là quy chế 

kinh doanh.  

- Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ để khắc phục những tồn tại và phòng ngừa rủi ro 

trong hoạt động của Công ty. 

- Tổ chức đánh giá lại công việc của các phòng nghiệp vụ Công ty, đơn vị trực thuộc nhằm 

nâng cao hiệu quả hoạt động và sắp xếp lại lao động phù hợp với mục tiêu, chiến lược phát 

triển của Công ty. 

- Đào tạo nâng cao những kỹ năng cần thiết cho lao động chuyên môn nghiệp vụ, lao động 

là người quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty. Tuyển dụng, xây dựng và 

đào tạo đội ngũ bán hàng đủ mạnh. 

Công tác kinh doanh 

- Tăng cường công tác phân tích, dự báo thị trường trong và ngoài nước. Thực hiện các 

chính sách bán hàng linh hoạt, cạnh tranh. 

- Tiếp tục bám sát thị trường, chuẩn bị đủ nguồn hàng, cân đối lượng hàng tồn kho hợp lý 

nhằm tối ưu hóa lợi nhuận cho Công ty.  

- Quản trị tốt hàng tồn kho, định kỳ phân loại, đánh giá lại chất lượng từng chủng loại hàng 

hóa, duy trì mức tồn kho hợp lý. Duy trì và đẩy mạnh công tác tiêu thụ thép nội, chú trọng 

tiêu thụ sản lượng thép nội vào các công trình lớn và trọng điểm. 

- Mở rộng các mặt hàng phục vụ công tác xuất khẩu sang thị trường Campuchia và các thị 

trường khác trong khu vực nhằm đa dạng hóa khách hàng và thị phần xuất khẩu. 

- Tăng cường tiêu thụ các mặt hàng vật liệu xây dựng như: xi măng, tôn...  
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Hội đồng quản trị 

Ban kiểm soát 

Giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích  
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  CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP. HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL 
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Hội đồng quản trị 

Thành viên và cơ cấu HĐQT 

Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như sau: 

Thành viên HĐQT Chức vụ Ghi chú 

Ông Vũ Bá Ổn Chủ tịch Thành viên không điều hành 

Ông Đặng Huy Hiệp Thành viên  Thành viên điều hành 

Ông Lê Văn Hồng Thành viên Thành viên không điều hành 

Ông Trương Bá Liêm Thành viên Thành viên điều hành 

Ông Phạm Công Thảo Thành viên Thành viên không điều hành 

Ông Hồ Phi Hiệp Thành viên Thành viên không điều hành 

Các tiểu ban thuộc HĐQT 

Hiện nay Công ty không thành lập Tiểu ban HĐQT. 

 Hoạt động của HĐQT 

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 kỳ họp thường kì hàng quý và bất thường để xem xét, đánh 

giá và phê duyệt các vấn đề chủ yếu sau đây: 

- Cuộc họp ngày 06/01/2016: Đánh giá công tác năm 2015 và dự kiến chương trình trọng tâm năm 2016. 

- Cuộc họp ngày 12/01/2016: Thông qua phương án chuyển nhượng Dự án Chung cư Phú Thuận, Quận 7. 

- Cuộc họp ngày 16/03/2016: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1/2016 và chương trình công tác trong 

tâm quý 2/2016; phê duyệt quyết toán lương năm 2015 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2016 của Công ty, 

thông qua các tài liệu ĐHĐCĐ năm 2016 và công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ 

- Cuộc họp ngày 01/04/2016: Rà soát công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2016. 

- Cuộc họp ngày 06/07/2016: Đánh giá kết quả thực hiện NQ của HĐQT về nhiệm vụ quý 2 và 6 tháng đầu 

năm 2016; chương trình công tác trọng tâm quý 3 năm 2016; thông qua việc sửa đổi bổ sung quy chế quản 

lý kinh doanh của Công ty; Thông qua quyết định vay vốn tại ngân hàng BIDV.  

- Cuộc họp ngày 13/09/2016: Lấy ý kiến các thành viên HĐQT về đơn từ nhiệm của ông Phạm Công Thảo; 

 bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM; thông qua dự thảo quy chế 

tiền lương mới đối với CBCNV; thông qua quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy, HĐQT và Tổng Giám đốc 

Công ty. 

- Cuộc họp ngày 23/09/2016: Thông qua việc vay vốn Ngân hàng TNHH Indovina. 

- Cuộc họp ngày 10/10/2016: Đánh giá kết quả thực hiện NQ của HĐQT về nhiệm vụ quý 3 và 9 tháng đầu 

năm 2016; chương trình công tác trọng tâm quý 4 năm 2016; thông qua việc vay vốn Ngân hàng TMCP 

Phương Đông, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng... 

- Cuộc họp ngày 23/12/2016: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý IV và năm 2016, phương 

hướng nhiệm vụ công tác quý I và năm 2017; thông qua việc xử lý nợ khó đòi; thông qua giao dịch với các 

Công ty trong hệ thống Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP... 

Tại các cuộc họp, các thành viên HĐQT đã tích cực thảo luận, tham gia ý kiến, thông qua các chủ trương, nhiệm 

vụ giao cho Ban điều hành thực hiện.  

 



66 

  

HMC - TẤT CẢ VÌ SỰ HÀI LÒNG  

  

Số buổi tham dự cuộc họp của các thành viên 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

Lý do không 

tham dự 

1 Ông Vũ Bá Ổn Chủ tịch HĐQT 9 100%  

2 Ông Đặng Huy Hiệp 
TV HĐQT 

kiêm Tổng Giám đốc 
9 100%  

3 Ông Lê Văn Hồng TV HĐQT - Không điều hành 9 100%  

4 Ông Trương Bá Liêm TV HĐQT - Phó TGĐ 9 100%  

5 Ông Phạm Công Thảo TV HĐQT - Không điều hành 6 100%  

6 Ông Hồ Phi Hiệp TV HĐQT - Không điều hành 2 66% Đi công tác 
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Thay đổi nhân sự trong năm 2016 

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm 

1 Ông Đặng Huy Hiệp Thành viên HĐQT Bổ nhiệm từ 02/04/2016 

2 Ông Hồ Phi Hiệp Thành viên HĐQT 
TV HĐQT tạm thời từ 

15/09/2016 

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ hàng Quý nhằm đảm bảo 

nắm bắt toàn diện mọi tình hình hoạt động của Công ty để đưa ra những Quyết định kế hoạch phát triển 

sản xuất kinh doanh hàng Quý. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được 

Đại hội đồng cổ đông thông qua, Các cuộc họp của Hội đồng quản trị tập chung vào một số vấn đề chính 

như sau: 

- Chỉ đạo, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư trong từng quý; đôn đốc và giám sát Ban 

điều hành Công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ điều hành, quản lý để thực hiện tốt những chỉ 

tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong từng quý còn lại. 

- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, tài liệu và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, 

thực hiện - phê duyệt các chủ trương, ban hành các Nghị quyết, Quyết định thực hiện nhiệm vụ sản 

xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng. 

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo đúng Điều lệ 

Công ty, dự họp đầy đủ và có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực cho việc ban hành và tổ chức thực hiện 

các Nghị quyết, Quyết định đảm bảo cho việc thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư 

của Công ty. 

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành 

Không có 

Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ về quản trị Công ty 

Không có 
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Các nghị quyết và quyết định trong năm 2016 của HĐQT 

STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày phát hành Nội dung 

1 04/NQ-KK 12/01/2016 
Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2015 và 
nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. 

2 05/NQ-KK 18/01/2016 
Chuyển nhượng Dự án chung cư tại số 370 
Nguyễn Văn Quỳ. 

3 12/NQ-KK 02/02/2016 
Chấp thuận giao dịch bán hàng hàng hóa với 
Cty CP Thép Tấm lá Thống Nhất. 

4 19//NQ-KK 25/02/2016 
Chấp thuận giao dịch mua, bán hàng hàng hóa 
với các Công ty có liên quan. 

5 36//NQ-KK 23/03/2016 
Đánh giá kết quả kinh doanh quý 1 năm 2016 
và nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2016. 

6 39/NQ-KK 29/03/2016 
Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án mua 
sắm xe ô tô. 

7 42A/NQ-KK 30/03/2016 QĐ Phê duyệt đơn vị cung cấp xe ô tô 

8 47/QĐ-KK 01/04/2016 QĐ Thanh lý TSCĐ. 

9 74/NQ-KK 06/06/2016 Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016. 

10 92/NQ-KK 12/07/2016 
Đánh giá kết quả kinh doanh quý 2 năm 2016 
và nhiệm vụ trọng tâm quý 3 và 6 tháng cuối 
năm 2016. 

11 106A/QĐ-KK 08/09/2016 Thanh lý tài sản cố định. 

12 115/NQ-KK 13/09/2016 
Thông qua đơn từ nhiệm của TV HĐQT và bổ 
nhiệm TV HĐQT mới. 

13 139/QĐ/KK 10/10/2016 Phê duyệt mua xe ô tô thay thế xe cũ. 

14 141/NQ-KK 11/10/2016 Vay vốn tại ngân hàng TMCP Phưong Đông. 

15 148/NQ-KK 12/10/2016 
Đánh giá kết quả kinh doanh quý 3 năm 2016 
và nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2016. 

16 520/NQ-KK 26/12/2016 
Giao dịch mua bán hàng hóa giữa Cty CP Kim 
khí TPHCM với các Cty có liên quan. 

17 521/NQ-KK 26/12/2016 
Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2016; nhiệm 
vụ trọng tâm quý 1 và năm 2017. 

18 529/NQ-KK 29/12/2016 
Xử lý nợ khó đòi tại XN kinh doanh kim khí số 
5. 
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Ban kiểm soát 

Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát 

STT Thành viên Ban kiểm soát Chức Vụ 

1 Bà Hoàng Lê Ánh Trưởng ban kiểm soát 

2 Bà Huỳnh Thị Lệ Nga Thành viên kiểm soát 

3 Bà Đoàn Thị Thanh Thúy Thành viên kiểm soát 

 

Hoạt động Ban kiểm soát 

STT Thành viên HĐQT 
Chức 

vụ 

Ngày bắt 

đầu/không còn là 

TV BKS 

Số buổi 

họp 

tham 

dự 

Tỷ lệ 

Lý do 

không 

tham dự 

1 Bà Hoàng Lê Ánh 
Trưởng 

BKS 
29/03/2014 4 100%  

2 Bà Huỳnh Thị Lệ Nga TV BKS 
Bổ nhiệm từ 

02/04/2016 
3 100%  

3 Bà Đoàn Thị Thanh Thúy TV BKS 
Bổ nhiệm từ 
02/04/2016 

3 100%  

4 Ông Đậu Vũ Châu TV BKS 
Miễn nhiệm từ 

02/04/2016 
1 100%  

5 Ông Nguyễn Xuân Trường TV BKS 
Miễn nhiệm từ 

02/04/2016 
1 100%  
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Hoạt động của Ban kiểm soát 

Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016 và việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị 

quyết, quyết định của HĐQT. 

Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 và lập báo cáo trình ĐHĐCĐ. Thẩm định các báo cáo tài chính 

quý năm 2016 của Công ty, qua đó đề xuất những kiến nghị đến HĐQT, Ban điều hành về công tác quản trị tại 

Công ty. 

Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 của 

Công ty. Trao đổi với kiểm toán về những vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. 

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

Phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công ty thực hiện kiểm tra một số nội dung cụ thể về hoạt động sản xuất 

kinh doanh, chấp hành các quy chế quy định tại văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc.  

Tham gia góp ý xây dựng, sửa đổi điều lệ Công ty và quy chế quản lý kinh doanh của Công ty. 

Ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông đối với hoạt động của Công ty và chuyển đến HĐQT và ban điều hành 

để nghiên cứu tiếp thu; cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc cho cổ đông. 

Năm 2016, Ban kiểm soát đã tổ chức bốn cuộc họp với nội dung chính là: đánh giá hoạt động năm 2015, thẩm 

định báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát và thẩm định 

báo cáo tài chính các quý năm 2016 của Công ty...  

Trong quá trình làm việc, các thành viên Ban kiểm soát thường xuyên thực hiện trao đổi thông tin qua thư điện 

tử, điện thoại để hoạt động của Ban kiểm soát được kịp thời, hiệu quả.  

Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành 

Các thành viên hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

HĐQT đã hoạt động rất tích cực, bám sát tình hình của Công ty. Định kỳ, HĐQT tổ chức đánh giá kết quả hoạt 

động của Công ty theo nghị quyết đã đề ra, xác định nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn tiếp theo và thảo luận 

cùng Ban Tổng Giám đốc các giải pháp để thực hiện kế hoạch. Kịp thời chỉ đạo, xử lý các vấn đề thuộc thẩm 

quyền của HĐQT thông qua việc lấy ý kiến của các thành viên qua thư điện tử hoặc văn bản. Các nghị quyết, 

quyết định của HĐQT phù hợp chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.  

Ban kiểm soát nhất trí với các ý kiến đánh giá của Hội đồng quản trị Công ty về tình hình, kết quả hoạt động 

năm 2016 của Công ty. 

Trong năm 2016, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực cố gắng khắc phục những khó khăn, triển khai tốt các nghị quyết 

của HĐQT, đưa ra những biện pháp điều hành kinh doanh linh hoạt, tích cực thu hồi công nợ, giải quyết hàng 

tồn kho... Kết quả là Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.  

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Luật chứng khoán và Thông tư 

155/2015/TT-BTC. 

Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành  

Trong năm qua Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý cung cấp thông 

tin, tạo điều kiện trong việc thực thi nhiệm vụ của Ban kiểm soát.  

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

Ban Kiểm soát đã đóng góp ý kiến trong việc quản lý, điều hành Công ty của HĐQT và Ban điều hành Công ty, 

một số ý kiến đã được tiếp nhận và xem xét điều chỉnh.  
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Thay đổi nhân sự trong năm 2016 

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiêm Ngày miễn nhiệm 

1 Ông Đậu Vũ Châu Thành viên BKS  Miễn nhiệm từ 02/04/2016 

2 Ông Nguyễn Xuân Trường Thành viên BKS  Miễn nhiệm từ 02/04/2016 

3 Bà Huỳnh Thị Lệ Nga Thành viên BKS Bổ nhiệm từ 02/04/2016  

4 Bà Đoàn Thị Thanh Thúy Thành viên BKS Bổ nhiệm từ 02/04/2016  

 

Kiến nghị 

Để phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2016 và nâng cao hiệu quả kinh doanh năm 2017, 

Ban kiểm soát kiến nghị lãnh đạo Công ty có biện pháp tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống 

kiểm soát nội bộ. Thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty 

để kịp thời phát hiện và khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong hoạt động của Công ty.  Nâng cao 

hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các quy chế, quy định của Công ty. 
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Kế hoạch tương lai của Ban Kiểm soát 

- Tăng cường vai trò của Ban kiểm soát; thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ 

Công ty, tập trung vào những nội dung chính sau: 

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện các nội dung khác theo 

nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT. 

- Kiểm soát một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý tài chính và tình hình thực hiện các Quy 

chế quản lý kinh doanh, tài chính, công nợ của Công ty. 

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016, các báo cáo tài chính hàng quý năm 2017 của Công ty. 

Hàng quý lập báo cáo đánh giá hoạt động trong kỳ và đề xuất kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành 

về công tác quản trị tại Công ty. 

- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 

2017 của Công ty.  

- Phối hợp với các phòng chức năng kiểm tra giám sát một số nội dung cụ thể trong hoạt động của 

các đơn vị trực thuộc. 

- Tham gia góp ý xây dựng, sửa đổi Điều lệ Công ty (trong trường hợp các quy định mới về quản trị 

Công ty đại chúng được ban hành) và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty. 



 73 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 

 

  

 

STT Họ và tên 
Chức 

danh 

Thu nhập (đồng) 
Ghi chú  

Tiền lương Thù lao Tổng cộng 

I Hội đồng quản trị & Ban Tổng Giám đốc 

1 Vũ Bá Ổn CT.HĐQT -  60.000.000 60.000.000   

2 
Phạm Công 

Thảo 
TV.HĐQT -  34.000.000 34.000.000 

Thôi TV.HĐQT 

từ 16/9/2016 

3 Hồ Phi Hiệp TV.HĐQT -  14.000.000 14.000.000 

Nhận nhiệm vụ 

TV.HĐQT từ 
16/9/2016 

4 Lê Văn Hồng TV.HĐQT -  48.000.000 48.000.000   

5 
Đặng Huy 

Hiệp 

TV.HĐQT 

- TGĐ 
457.385.085 -  457.385.085   

6 
Trương Bá 

Liêm 

TV.HĐQT 

- P.TGĐ 
390.899.651 -  390.899.651  

II Ban kiểm soát 

1 
Hoàng Lê 

Ánh 

Trưởng 

BKS 
224.485.215 -  224.485.215   

2 
Đoàn Thị 

Thanh Thúy 
TV.BKS 84.472.254 27.000.000 111.472.254 

Nhận nhiệm vụ 

TV.BKS từ 

2/4/2016 

3 
Huỳnh Thị Lệ 

Nga 
TV.BKS  - 27.000.000 27.000.000 

Nhận nhiệm vụ 

TV.BKS từ 
2/4/2016 

4 Đậu Vũ Châu TV.BKS  - 9.000.000 9.000.000 
Thôi TV.BKS từ 

2/4/2016 

5 
Nguyễn Xuân 
Trường 

TV.BKS  - 9.000.000 9.000.000 
Thôi TV.BKS từ 

2/4/2016 

III Kế toán trưởng 

1 
Võ Thị Lệ 

Châu 
KTT 272.245.672 -  272.245.672   

  Tổng cộng   1.429.487.877 228.000.000 1.657.487.877   

 

 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 

Không có 

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ 

Không có 
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Kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty 

Tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu Công ty theo các nghị quyết của HĐQT đã ban hành, đặc biệt 

là chấn chỉnh và nâng cao chất lượng hoạt động của các phòng nghiệp vụ; tiếp tục rà soát và tinh 

giảm lao động gián tiếp; tiếp tục đánh giá hoạt động của các XN để có phương án sắp xếp, nâng 

cao hiệu quả hoạt động.  

Tiếp tục rà soát sửa đổi các quy chế quản trị nội bộ; đánh giá lại việc thực hiện các quy chế quy 

định đã ban hành và đề xuất sửa đổi cho phù hợp với thực tế, đặc biệt là quy chế kinh doanh.  

Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ để khắc phục những tồn tại và phòng ngừa rủi ro trong hoạt 

động của Công ty. 



75 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  

 

B
Á

O
 C

Á
O

 T
À

I 
C

H
ÍN

H
 

Ý kiến Cơ quan kiểm toán 

Báo cáo tài chính đã kiểm toán 
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CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP. HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL 
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ss 

Chữ ký người đại diện theo pháp luật 

ĐẶNG HUY HIỆP 

Tổng giám đốc 


