










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

Ngày   06 tháng 04  năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

Để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ
phần Thép tấm lá Thống Nhất trật tự, có kỷ cương và theo đúng các quy định hiện hành
của pháp luật Việt Nam. Ban tổ chức Đại hội xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Quy
chế làm việc tại Đại hội như sau :

Điều 1: Những quy định chung:
1.1. Quy chế làm việc của đại hội đồng cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thép tấm lá
Thống Nhất.

1.2. Quy chế này quy định rõ quyền và nghĩa vụ các bên tham gia Đại Hội, điều kiện,
thể thức tiến hành Đại Hội

1.3. Cổ đông và các bên liên quan có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy
chế này.

Điều 2:  Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
2.1. Đoàn chủ tịch gồm 3 người là: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

công ty, Chủ tịch hội đồng quản trị là Chủ toạ của Đại hội.
2.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Điều khiển Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự

của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình Đại hội.
- Trình dự thảo kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
- Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội đồng cổ đông một

cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và đại
diện cổ đông tham dự, quyết định theo đa số.

Điều 3:  Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu:
3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; phát các

tài liệu và phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ
đông dự Đại hội.

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



3.3. 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.

3.4. Thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký;
3.5. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước

Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:
4.1. Ghi chép Biên bản đầy đủ tại Đại hội.
4.2. Soạn thảo biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông

qua tại Đại hội.
4.3. 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.
4.4. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 5:  Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông
5.1.   Điều kiện tham dự:

Cổ đông là đại diện pháp nhân, hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu
cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày
08/03/2022) Được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

5.2.  Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội
- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo
giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu, Giấy ủy quyền) và thư mời tham dự nộp cho
Ban kiểm tra tư cách cổ đông và thực nhận một thẻ biểu quyết(ghi mã số cổ đông)
có ghi tổng cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết cổ đông.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác
tham dự Đại hội.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo
sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật
tự.

Điều 6: Biểu Quyết Thông Qua Các Vấn Đề Tại Đại Hội:
6.1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải

được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông tham
dự Đại hội được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông và
số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

6.2. Cách biểu quyết:
- Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý) một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu

quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết phải được hướng về phía
chủ tịch đoàn. Những cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết trong cả 2 lần Ban Tổ
chức hỏi ý kiến về nội dung đó (Đồng ý, Không đồng ý) được xem là Đồng ý với
nội dung đó.

6.3   Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được
quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội
thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng



cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ
phần có quyền biểu quyết.

6.4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm
chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các đại biểu và nhà đầu tư tham gia cuộc họp phải
tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách
thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa và Thư ký họp Đại hội cổ đông có quyền
thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật
tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của
đa số dự họp.

6.5. Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề liên quan, cổ đông hoặc Đại diện
cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

6.6. Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng
cách trực tiếp đếm số Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số Thẻ tán thành
trước, sau đó đếm số thẻ không tán thành và sau cùng đếm số thẻ không ý kiến
và báo cáo Đại hội.

6.7. Thông qua quyết định:
- Quyết  định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được

số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự
họp chấp thuận.

- Trường hợp thông qua quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng
loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể
công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 51% tổng giá trị tài
sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được số cổ
đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp
chấp thuận.

Điều 7 : Phát biểu ý kiến tại Đại hội:
7.1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng

ý của Chủ tịch đoàn.
7.2. Cách thức phát biểu: Cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào “Phiếu Đăng ký

phát biểu” và chuyển cho Chủ tịch Đoàn. Chủ tịch đoàn xem xét tính phù hợp
của nội dung phát biểu và sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời
giải đáp thắc mắc của cổ đông. (mỗi ý kiến phát biểu tối đa 05 phút)

Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào
Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng
cổ đông và thông qua trước khi bế mạc.



Quy chế này được đọc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ
phần Thép tấm lá Thống Nhất và thông qua khi được sự chấp thuận của trên 51% số lượng
cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kính đề nghị các Cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng cám ơn Đại hội./.

     TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
        CHỦ TỊCH

TRẦN NGỌC TUẤN



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 CÔNG TY CỔ PHẦN                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÉP TẤM  LÁ THỐNG NHẤT

           Số :01/BC-HĐQT BRVT, ngày 14 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 6 thành viên:

1. Ông Trần Ngọc Tuấn - Chủ tịch

2. Ông Nguyễn Huy Thọ - Ủy viên

3. Ông Lê Việt - Uỷ viên

4. Bà Trần Thanh Hương - Ủy viên

5. Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân - Ủy viên

6. Ông Lại Văn Quyền - Ủy viên

Căn cứ vào điều lệ và tình hình hoạt động của công ty, chúng tôi báo cáo trước
Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị thực hiện
trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

1. Tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng
quản trị năm 2021 :

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 ngày 08 tháng 04  năm
2021, Hội đồng quản trị đã bám sát diễn biến của thị trường cũng như tình hình
tài chính của công ty để đưa ra những quyết sách phù hợp, lãnh đạo Công ty vượt
qua khó khăn, sản lượng tiêu thụ năm 2021 là 183,883  tấn đạt tỉ lệ 153% so với
kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế 31.907  tỷ đồng
2. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

2.1 Các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị :

Nhằm theo sát tình hình hoạt động của công ty, kịp thời đề ra các chủ trương, chỉ
đạo điều hành phù hợp với diễn biến nền kinh tế, trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã
tiến hành nhiều cuộc họp qua đó một số chủ trương, quyết sách quan trọng đã được Hội
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đồng quản trị thông qua như sau:

Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung

1 Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ 08/4/2021
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên
năm 2021 Công ty CP thép tấm lá
Thống Nhất.

2 Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ 14/01/2022

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường
năm 2021 Công ty CP thép tấm lá
Thống Nhất bầu bổ sung thành
viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022

3 01/NQ.HĐQT2021 25/01/2021

Ngày đăng ký cuối cùng chốt
danh sách cổ đông thực hiện
quyền tham dự ĐHCĐ thường
niên năm 2021 là ngày :
02/03/2021

4 03/NQ.HĐQT2021 08/4/2021

Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc
được ký hợp đồng hợp tác sản
xuất, mua bán hàng hóa và các
giao dịch khác có giá trị nhỏ hơn
35% giá trị tổng tài sản theo Báo
cáo tài chính gần nhất đã được
kiểm toán giữa Công ty với các
đơn vị khác, bao gồm các giao
dịch của Công ty với người liên
quan.

5 04/NQ.HĐQT2021 28/4/2021

Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông bất
thường năm 2021 để miễn nhiệm
và bầu bổ sung thành viên Ban
kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

6 05/NQ.HĐQT2021 24/5/2021

chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm
Toán AASC là đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính bán niên và Báo
cáo tài chính năm 2021.

7 06 /NQ.HĐQT2021 18/6/2021

Hoãn thời gian tổ chức Đại Hội
Đồng Cổ Đông Thường bất
thường năm 2021 của Công Ty
Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống
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Nhất vào ngày 24/6/2021 như đã
thông báo.

8 07/NQ.HĐQT2021 30/11/2021

Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông
bất thường năm 2021 để miễn
nhiệm và bầu bổ sung thành viên
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-
2022

2.2 Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị :

- Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, đề
ra các chủ trương, kế hoạch ngắn hạn ; quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành,
hỗ trợ và đảm bảo hiệu quả cao hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc

- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao
của các thành viên HĐQT và sự đồng thuận cao của các cổ đông.

- Việc công bố thông tin đảm bảo chính xác, kịp thời và tuân thủ về nội dung

2.3 Công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc :

Trong năm 2021 Tổng Giám Đốc đã điều hành và thực hiện tốt các quyết định của
Hội đồng quản trị.

Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị trong các cuộc họp
Hội đồng quản trị hàng Quý, qua thư điện tử và điện thoại về tình hình tài chính, hoạt
động SXKD của công ty và thị trường giúp Hội đồng quản trị tham gia ý kiến hoặc chỉ
đạo trực tiếp kịp thời và hiệu quả đối với các vấn đề phát sinh quan trọng hoặc đột xuất.

3. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công
ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ
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ST
T

No

Tên Tổ
Chức/

cá
nhân

Mối
quan
hệ

Liên
Quan
với

Công
ty

Số
Giấ
y

NS
H*,
Ngà

y
Cấp
nơi
cấp

Địa chỉ
Trụ sở
Chính/
Địa chỉ
liên hệ

Thời
điểm
giao
dịch
với

công
ty

Số
Nghị
quyết

/
Quyế
t định
của

ĐHC
HĐ/
HĐQ
T…th
ông
qua
(nếu
có,
nêu
rõ

ngày
ban

hành)

Nội dung, số lượng, tổng
giá trị giao dịch

Gh
i

ch
ú

1 Công ty
Tôn
Phương
Nam

Cổ
đông
sáng
lập
Công
ty
liên
kế với
Tổng
công
ty
Thép
Việt
Nam-
CTC
P

Đường
số 9
khu
công
nghiệp
Biên
Hòa I,
P. An
Phú
Bình,
TP.
Biên
Hòa,
Đồng
Nai,
Việt
Nam

2021 Hợp đồng gia công :
Số lượng:
 33.630,405 tấn

Hợp đồng mua bán :
Số lượng:
 10.341,875 tấn

2 Công ty
TNHH
một
thành
viên
thép tấm
lá Phú
Mỹ-
Vnsteel

KCN
Phú
Mỹ 1,
P. Phú
Mỹ,
TX.
Phú
Mỹ,
BRVT

2021 Hợp đồng gia công CRC
số:012021/HĐGC/TNFS
-PFS
Số lượng :5.417,140 tấn

Hợp đồng gia công tẩy
PO số:0401/HĐGC-
2021-TNFS-PFS
Số lượng :16.197,416 tấn
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Hợp đồng gia công ủ
mềm:
Số lượng :2.412,654 tấn

Hợp đồng Test mẫu hóa
– Demi
Số lượng :

3 Công Ty
cổ phần
tôn mạ
Vnsteel
Thăng
Long

Lô  4
khu
công
nghiệp
Quang
Minh,
Mê
Linh
Hà Nội

2021 Hợp đồng mua bán số
23032021/KHKD/TNFS
-TL
Số Lượng: 1.496,44 tấn

4 Công Ty
TNHH
gia công
dịch vụ
thép Sài
Gòn

Số 5,
đường
4A,
khu
công
nghiệp
Biên
Hòa I,
P. An
Phú
Bình,
TP.
Biên
Hòa,
Đồng
Nai,
Việt
Nam

Hợp đồng mua bán số
23032021/HĐMB-TNS-
SGC
Số lượng: 40,440 tấn

Hợp đồng gia công dây
đai, vòng ốp
Số lượng: 84,940 tấn

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các công việc sau :

- Tổ chức thành công Đạị hội cổ đông thường niên năm 2022, đề xuất trình Đại
hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

- Tập trung chỉ đạo, giám sát chặt chẽ và kịp thời chấn chỉnh các hoạt động của
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Ban điều hành, đặc biệt trong các công tác triển khai các kế hoạch sản xuất, kinh doanh
và tài chính.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ ít nhất mỗi quý 1 lần để thảo luận, thông qua
các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị
quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Tổ chức các cuộc họp bất thường (có thể qua văn bản, điện thoại) để xử lý các
phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRẦN NGỌC TUẤN



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

           Số: 02/BC-HĐQT   Brvt, ngày 14 tháng 03 năm 2022

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2017-2022

Hội đồng quản trị công ty tự đánh giá, kiểm điểm về hoạt động vai trò quản lý,

điều hành trong nhiệm kỳ 2017-2022 với các nội dung sau:

I. VỀ TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM:
1. Về cơ cấu tổ chức

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thép Tấm  Lá Thống Nhất họp ngày

31/03/2017 đã bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 6 thành viên.

Phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị cùng ngày đã bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Các thành viên Hội đồng quản trị được bầu sau đại hội gồm:

1. Ông Trần Ngọc Tuấn – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

2. Ông Nguyễn Văn Đại – Thành viên Hội Đồng Quản Trị

3. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Thành viên Hội Đồng Quản Trị

4. Ông Lê Việt - Thành viên Hội Đồng Quản Trị

5. Ông Nguyễn Xuân Hưởng – Thành viên Hội Đồng Quản Trị

6. Bà Võ Thị Lệ Châu - Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Trong nhiệm kỳ hoạt động ông Nguyễn Ngọc Anh không tiếp tục là thành viên

Hội Đồng Quản Trị do bị mất. Ngoài ra ông Nguyễn Văn Đại, ông Nguyễn Xuân Hưởng,

bà Võ Thị Lệ Châu có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị. Để kiện toàn

nhân sự Hội Đồng Quản Trị, tại các cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên sau đó đã tiến

hành bầu bổ sung các thành viên Hội Đồng Quản Trị theo đúng Điều lệ của Công ty. Đến

nay, Hội Đồng Quản Trị  nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các thành viên sau:

1. Ông Trần Ngọc Tuấn – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

2. Ông Nguyễn Huy Thọ- Thành viên Hội Đồng Quản Trị

3. Ông Lê Việt- Thành viên Hội Đồng Quản Trị

4. Bà Trần Thanh Hương- Thành viên Hội Đồng Quản Trị

5. Ông Lại Văn Quyền- Thành viên Hội Đồng Quản Trị



6. Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân- Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Các vấn đề chính đã được Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt, quyết định:

- Kế hoạch tài chính, kinh doanh hàng năm;

- Nội dung Đại hội cổ đông thường niên hàng năm;

- Đánh giá kết quả hoạt động và đề ra chương trình công tác các quý trong

năm;

- Các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, tổ chức, nhân sự, lựa chọn

đơn vị kiểm toán theo thẩm quyền.

Trong nhiệm kỳ 5 năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 24 cuộc họp, ban hành 24

Nghị quyết. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành phù hợp với

quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng

pháp luật và tuân thủ quy định tại Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo từng lĩnh vực,

làm việc với nguyên tắc cẩn trọng, kịp thời để đưa ra định hướng, chỉ đạo đúng đắn cho

hoạt động của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ theo phân

công, có sự bàn bạc nhất trí trong việc đề ra các chủ trương, nghị quyết chỉ đạo hoạt động

của Công ty; Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị chặt chẽ song cũng tạo mọi điều

kiện thuận lợi để Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ, hoạt động của Công ty có

hiệu quả;

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Ban kiểm soát tham dự.

Việc công bố thông tin được thực hiện đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân

thủ các quy định về nội dung.

2/ Những khó khăn, thuận lợi trong nhiệm kỳ hoạt động

a) Thuận Lợi

- Công ty đã có những uy tín, thương hiệu và kinh nghiệm trên thị trường ngành

thép dẹt.

- Nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT) là nhiệm kỳ thứ ba từ

lúc Công ty thành lập. HĐQT và Ban điều hành Công ty luôn đoàn kết thống nhất vì mục

tiêu xây dựng phát triển doanh nghiệp, giá trị SXKD ổn định qua các năm.

- Hội đồng quản trị luôn nhận được sự ủng hộ của các cổ đông, đặc biệt là sự hỗ

trợ của cổ đông lớn nhất là Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP trong mọi hoạt động

của Công ty thông qua chỉ đạo Đại diện vốn tại Công ty.



- Công ty sẵn có một nền tảng về trình độ chuyên môn của CBCNV nhất là các

cán bộ chủ chốt, đội ngũ người lao động đoàn kết và tin tưởng đội ngũ lãnh đạo của Công

ty nên mặc dù gặp điều kiện khó khăn vẫn đảm bảo sự ổn định và phát triển của Công ty.

b) Khó Khăn

- Kinh tế vĩ mô của cả nước trong những năm đầu nhiệm kỳ gặp khó khăn cùng

với sự xuất hiện của đại dịch toàn cầu những năm gần đây đã và đang ảnh hưởng trực tiếp

đến nền kinh tế nói chung và thị trường của ngàng thép nói riêng.

- Thị trường thép trong giai đoạn này có diễn biến phức tạp với xu hướng giá

tăng giảm trái chiều nhau của một số nguyên liệu quan trọng cho sản xuất thép khiến cho

việc nhận định dự báo của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn và rủi ro cao.

- Thị trường thép Việt Nam luôn trong tình trạng dư thừa công suất khi có nhiều

dự án mới có công suất lớn đi vào sản xuất trong giai đoạn này cũng như trong những

năm tới. Bên cạnh đó các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa nhập khẩu

ngày càng gia tăng trên phạm vi toàn cầu dẫn đến việc xuất khẩu của các doanh nghiệp

thép Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Nhìn chung sức ép cạnh tranh khốc liệt bủa vây toàn

diện các doanh nghiệp ngành thép cả ở thị trường nội địa và xuất khẩu.

II. Đánh Giá Hoạt Động Quản Lý, Điều Hành Của Hội Đồng Quản Trị

Nhiệm Kỳ (2017-2022)

- Trong nhiệm kỳ có sự ổn định, các thành viên đoàn kết, thống nhất cao để đưa

ra những quyết định, định hướng phát triển mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng

như sự phát triển của doanh nghiệp.

- Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ các quyền hạn và nhiệm vụ được giao.

Thực hiện linh hoạt các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên, luôn hoàn

thành các mục tiêu, kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao hàng năm. Tuân thủ Điều lệ

doanh nghiệp cũng như các quy định hiện hành của nhà nước về hoạt động của Hội đồng

quản trị trong công ty cổ phần.

- Các thành viên Hội đồng quan trị thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo.

quản lý, điều hành, đúc kết kinh nghiệp với mong muốn phát triển thương hiệu và uy tín

của công ty mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cũng như quyền lợi của các cổ đông.

3. Kết luận:

- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2017-2022 có nhiều hoạt động tích cực. Hội

đồng quản trị đã tổ chức những cuộc họp thường xuyên và bất thường theo quy định để

giải quyết kịp thời nhiều vấn đề mang lại hiệu quả về sản xuất kinh doanh cũng như tháo

gỡ những tồn tại, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Các thành viên Hội đồng quản trị



đã thường xuyên trao đổi, tư vấn, xin ý kiến theo đúng Điều lệ và quy chế hoạt động của

Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị thường góp ý kiến kịp thời và nhất

trí cao. Chỉ đạo điều hành Công ty sát sao, trực tiếp tham gia, giải quyết các vấn đề phát

sinh trong quản lý, điều hành.

Đây sẽ là một trong những tiền đề thuận lợi để Công ty tiếp tục thực hiện thắng

lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong kế hoạch 5 năm giai đoạn 2022-2027.

III. Kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2017-2022

1. Kết quả các chỉ tiêu tài chính:

Trong giai đoạn 2017-2022, mặc dù tình hình thị trường rất khó khăn, cạnh tranh

ngành thép ngày càng khốc liệt nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo, sự

cố gắng cùng tinh thần đoàn kết của đội ngũ cán bộ công nhân viên toàn Công ty, kết quả

hoạt động SXKD giai đoạn 2017-2022 đã có sự tăng trưởng so kế hoạch, cụ thể:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ Tiêu
2017 2018 2019 2020 2021

KH TH KH TH KH TH KH TH KH TH

Doanh thu thuần 1,126.7 1,513.0    881.6 1,614.6 1,164.7 1,068 991 877.6    493.9 1,522.2
Lợi nhuận
trước thuế 22.7 76.1       45.7 (0.019) (24.5) (30.3) 0.206 9.7        1.9 34.9

Cổ Tức (%) 11.35% 38.05% 22.84% -0.01%
-

12.23%
-

15.15% 0.10% 4.85% 0.95% 15.95%
TN bình quân
triệu
đồng/người/tháng 14.4 12.2 12.1 12.8 12.9

- Doanh thu giai đoạn 2017-2022 đạt   6.596    tỷ đồng, đạt    142  % so với
kế hoạch đề ra.

- Lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2017-2022 đạt   90,414 tỷ đồng bằng  196%
so kế hoạch đề ra.

-  Nộp ngân sách: 46,4 tỷ đồng
Trên đây là đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị nhiệm

kỳ 2017-2022.
TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRẦN NGỌC TUẤN
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TCTY THÉP VIỆT NAM-CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN Độc Lập- Tự do - Hạnh Phúc

   THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

Số: 03/BC-TNS Brvt, ngày 11 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2021

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2022

Phần I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM:
Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Nam thực hiện giãn

cách, nhiều hoạt động có liên quan đến công trình xây dựng, dân dụng phải đóng cửa, tạm dừng
khiến nhu cầu trong nước suy yếu, khó khăn.

Để giải quyết những khó khăn, tồn đọng trong nước, các doanh nghiệp trong ngành đã tìm
hướng đẩy mạnh xuất khẩu. Nhu cầu phục hồi ở Mỹ và châu Âu sau đại dịch, các trung tâm sản
xuất thép lớn của thế giới như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc… tiếp tục tập trung vào việc đáp
ứng nhu cầu trong nước, hạn chế xuất khẩu, gia tăng nhập khẩu từ các quốc gia khác, trong đó có
Việt Nam dẫn tới sản lượng xuất khẩu ống thép và tôn mạ trong năm 2021 tăng cao

Mỹ – thị trường nhập khẩu lớn trên thế giới – mở cửa nền kinh tế sau khi kiểm soát được
dịch  bệnh,  đẩy  mạnh  đầu  tư vào  xây  dựng  hạ tầng  đã  thúc  đẩy  nhu  cầu  về nguyên  vật  liệu  xây
dựng. Nhờ vào đó, nhiều doanh nghiệp xuất  khẩu thép của Việt  Nam đã gia tăng sản lượng xuất
khẩu.

Trung Quốc là thị trường chính nhập khẩu thép từ Việt Nam, tiếp tục gia hạn các biện pháp
cắt giảm sản lượng thép (nhằm giảm mức độ ô nhiễm không khí) cũng tạo điều kiện cho sản phẩm
thép của Việt Nam gia tăng xuất khẩu.

Các Hiệp định thương mại tự do được ký kết, sản xuất công nghiệp dần được kiểm soát, các
biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng, hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước được khôi
phục trong trạng thái bình thường cũng là nhân tố giúp cho ngành thép tăng trưởng trong năm 2021.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2021:
1. Số liệu kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

Chỉ tiêu Năm 2020

Năm 2021 Tỷ lệ so sánh thực hiện
năm 2021

KH năm Thực hiện
So với KH

năm
(%)

So với
2020
(±)

Sản xuất (tấn)  137,270 120,000 183,142 153 +33
Chính phẩm 54,832 30,000 74,870 250 +37
Gia công 82,438 90,000 108,272 120 +31
Tiêu thụ (tấn) 136,525 120,000 183,883 153 +35
Chính phẩm 54,091 30,000 66,564 222 +23
Gia công 82,434 90,000 117,319 130 +42

+ Đánh giá kết quả:
- Tổng sản lượng sản xuất 2021: 183,142 tấn đạt 153% kế hoạch năm và tăng 33% so với

năm 2020.
 - Tổng sản lượng tiêu thụ 2021: 183,883 tấn đạt 153% kế hoạch năm và tăng 35% so với

năm 2020.
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2. Công tác nguyên vật liệu- thành phẩm, vật tư - phụ tùng:
Luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với nhà cung cấp nguyên liệu, cũng như chủ động cập

nhập, thông báo tình hình sản xuất cho các khách hàng để điều chỉnh quá trình sản xuất – giao hàng
theo yêu cầu nên tồn kho nguyên liệu/ thành phẩm là hầu như không có.

Tăng cường công tác vật tư dự phòng, tăng cường gia công tại chỗ.
Tiến hành mua đúng, mua đủ và kịp thời các loại vật tư thật sự cần thiết nhằm giảm tồn kho

cũng như đảm bảo hoạt động của máy móc, thiết bị.
Mạnh dạn nghiên cứu sử dụng vật tư phụ tùng có giá rẻ hơn nhưng chất lượng và tuổi thọ

vẫn bảo đảm theo yêu cầu kỹ thuật.
Hợp tác với  công ty trong nước thiết  kế chế tạo những thiết  bị,  phụ tùng cơ khí mà trong

nước có khả năng gia công được nhằm giảm chi phí nhập khẩu đồng thời tăng cường công tác tập
trung sửa chữa phục hồi vật tư thay thế để tái sử dụng, tránh lãng phí.
3. Công tác ATLĐ, Vệ sinh công nghiệp nhà máy:

Công tác an toàn, vệ sinh công nghiệp được thực hiện thường xuyên.
Kết quả triển khai các nội dung nhằm đảm bảo an toàn và môi trường trong năm 2021. Cụ

thể như sau:
- Đo kiểm và lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
- Kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
- Xử lý CTNH theo quy định của pháp luật .
Trong giai đoạn tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp:
- Công ty triển khai phương án 3 tại chỗ (sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại

chỗ) cho toàn bộ người lao động. - Để thực hiện "3 tại chỗ", công ty trưng dụng toàn bộ toà nhà văn
phòng để bố trí làm nơi ở cho CBCNV. Mỗi CBCNV đều được cấp chiếu, mền, gối và đồ cá nhân để
nghỉ ngơi và ngủ lại.

- Toàn bộ người lao động được lấy mẫu xét nghiệm Covid định kỳ.
- Bắt buộc tất cả CBCNV tuân thủ thực hiện 5K tại nơi làm việc –đeo khẩu trang y tế hoặc

khẩu trang vải, thường xuyên thực hiện kháng khuẩn bằng dung dịch sát khuẩn (cồn), không tụ tập,
giữ khoảng cách nhất định trong sản xuất và trong sinh hoạt.

- Toàn thể CBCNV Công ty đã được tiêm đủ Vaccine.
Trong năm không có sự cố cháy, nổ xảy ra, không có TNLĐ nào gây hậu quả đáng tiếc về

người và thiết bị.

4. Tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tài chính:
4.1 Số liệu kết quả kinh doanh năm 2021

- Doanh thu Thuần bán hàng và Cung cấp dịch vụ là : 1.552,737 tỷ đồng.
- Lợi nhuận 12 tháng trước  thuế : 34,9 tỷ đồng.
- Lỗ luỹ kế đến 31/12/2021 là 164 tỷ 990 triệu đồng. Vốn chủ sở hữu 36 tỷ.

4.2 Tình hình công nợ:
Tổng nợ tự trả đến 31/12/2021 là: 40,886 tỷ đồng. Cụ thể:

STT KHÁCH HÀNG TRẢ TRONG KỲ TỪ NGÀY
01/01/2021-31/12/2021

1 TỔNG CÔNG TY 9,800,000,000
2 PHÚ MỸ 2,100,000,000
3 KIM KHÍ 1,900,000,000

4 CFC 20,000,321,635
CFC (Phí thu xếp vốn) 2,174,462,670

5 TENOVA 185,720,000
6 TÔN PHƯƠNG NAM(*) 3,625,659,842
7 VCB (lãi vay) 1,100,000,000

TỔNG CỘNG 40,886,164,147
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5. Công tác tổ chức lao động, tiền lương, hành chính văn phòng:
5.1  Tổ chức lao động, tiền lương:

- Tổng số lao động bình quân của Công ty: 88 lao động.
- Lương bình quân năm 2021: 12 triệu  đồng / người/ tháng.
- Thu nhập bình quân 2021: 17.1 triệu đồng / người/ tháng.

5.2  Chế độ-Chính sách:
Được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước về trích nộp BHXH, BHYT, đóng đầy đủ

BHXH và cấp thẻ bảo hiểm y tế, khám sức khoẻ định kỳ cho toàn bộ CBCNV công ty.
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Phần II
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2022

I. Nhận định tình hình thị trường:
Thuận lợi:

- Công ty Tôn Phương Nam đưa dây chuyền số 3 vào hoạt động ổn định sẽ tăng lượng gia
công và tiêu thụ.

- Công ty tôn mạ Vnsteel Thăng Long đã có lượng khách hàng tương đối ổn định.
- Công ty Thép tấm lá Phú mỹ- Vnsteel hỗ trợ về giá gia công tẩy rửa.
- Dịch bệnh, lây nhiễm mới dần được kiểm soát, những hạn chế từ nguồn cung, lượng đơn

hàng tồn đọng cao, việc xây dựng trở lại cùng với tiêm chủng ở các nước tốt hơn, kỳ vọng nhu cầu
thép sẽ tiếp tục phục hồi vào năm 2022.
Khó khăn:

Trong năm 2022, TNS dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn về lượng hàng gia công ngoài hệ
thống do  các  khách  hàng  lớn như Thép  Nam Kim,  Tôn  Đông Á,  Thép  VinaOne  đã  khai  thác  tốt
hiệu suất của dây chuyền thiết bị sẽ giảm lượng gia công bên ngoài hoặc không có.
II. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:
+ Tổng sản lượng sản xuất- tiêu thụ: 120.000 tấn/năm. Trong đó :
- Chính phẩm: 30.000 tấn
- Gia công: 90.000 tấn
+ Lợi nhuận: ước đạt 3,679 tỷ đồng .

III. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022:
1. Giải pháp sản xuất- kinh doanh:

Tiếp tục theo dõi sát sao từng biến động của thị trường để có các phương án sản xuất - kinh
doanh linh hoạt, cùng với khách hàng xác định nhu cầu sản phẩm đầu ra để đa dạng hoá nguồn
nguyên liệu cho phù hợp với từng sản phẩm nhằm hạ giá thành mà không ảnh hưởng đến yêu cầu
chất lượng sản phẩm của bên thứ 3.

Cố gắng tận dụng mọi  cơ hội  của các đơn vị ngoài hệ thống để tìm thêm cơ hội  gia công
tăng sản lượng sản xuất.

Điều chỉnh kế hoạch phù hợp với nhu cầu của khách hàng, tăng cường tiếp cận thị trường
bằng nhiều hình thức nhằm thích ứng, tăng sản lượng và đảm bảo sản xuất ổn định trong tình hình
mới.
2. Giải pháp kỹ thuật công nghệ:

Tiếp tục tập trung vào công tác bảo trì, bảo dưỡng và chuẩn bị vật tư, phụ tùng dự phòng
sẵn sàng nhằm đảm bảo và duy trì máy móc thiết bị, dây chuyền hoạt động liên tục, ổn định góp
phần đảm bảo sản xuất.

Nâng cao công tác bảo trì phòng ngừa. Chuẩn bị vật tư, phụ tùng dự phòng sẵn sàng nhằm
đảm bảo máy móc hoạt động liên tục, giảm tối đa thời gian ngừng máy do sự cố, chờ vật tư.

Xây dựng phương án sản xuất theo từng đơn hàng, đảm bảo sản xuất liên tục, tiết kiệm và
hiệu quả để giàm tiêu hao điện năng và các chỉ tiêu KTKT khác.

Bám sát vào kế hoạch sản xuất để tập trung thực hiện các hạng mục thực sự cấp bách và cần
thiết, đặc biệt là các hạng mục đảm bảo chất lượng sản phẩm, an toàn cho con người, máy móc thiết
bị, môi trường.
3. Giải pháp quản lý tài chính:

Công ty tiếp tục tìm kiếm nguồn tài  trợ vốn với  lãi  suất  thấp, kiểm soát chi phí sản xuất,
thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm nhằm giảm giá thành của sản phẩm.

Theo dõi và quản lý công nợ chặt chẽ để không phát sinh công nợ phải thu khó đòi.
Kiểm soát luân chuyển dòng tiền hợp lý đảm bảo phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh

của Công ty
4. Giải pháp tổ chức lao động, tiền lương:

Tiếp tục triển khai việc rà soát, đánh giá lao động để sắp xếp, bố trí lại hợp lý nhằm nâng
cao hiệu quả công việc từng vị trí, bộ phận trong Công ty.
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Tăng cường công tác đào tạo nội bộ để nâng cao trình độ Chuyên môn nghiệp vụ cho đội
ngũ công nhân, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu sản xuất.

Đẩy mạnh công tác giám sát, quản lý lao động, nghiên cứu cập nhật thêm các hình thức chế
tài, thưởng phạt áp dụng vào hệ thống lương nhằm kích thích hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực
công tác.

Duy trì ổn định an ninh trật tự, tổ chức tốt công tác bảo vệ tài sản, con người của Công ty.
Tiếp tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

                                             .

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Huy Thọ
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CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁTHỐNG NHẤT

BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    BR-VT, ngày 14 tháng  03 năm 2022

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT
 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

NHIỆM KỲ 2017-2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống

Nhất sửa đổi lần 4 ngày 08 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ

Công ty cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất trân trọng
báo cáo đánh giá của BKS nhiệm kỳ 2017-2022 theo nội dung cụ thể như sau:

I. Tổ chức, hoạt động của BKS

1. Nhân sự Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 31/03/2017 đã bầu BKS
nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 3 thành viên, trong nhiệm kỳ có sự thay đổi nhân sự cụ thể
như sau:

- Bà Lê Thúy Trinh                   - Trưởng Ban

- Bà Nguyễn Thị Hồng Mây      - Thành viên

- Ông Triệu Anh Vũ - Thành viên (Bổ nhiệm 14/01/2022)

- Bà Huỳnh Thị Lệ Nga           - Thành viên (Miễn nhiệm 14/01/2022)

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động giám sát, thẩm định và đóng góp ý
kiến cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty như sau:

- Giám sát tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của
Ban Giám đốc;

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua các lần
Đại hội;
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-  Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo quy định của
Pháp luật;

- Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định của Nhà nước;
- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty;
- Tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty;
- Thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý và cả năm;
- Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

II. Kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2017-2022:
1. Đánh giá của Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ:

- Công tác quản trị được thực hiện theo đúng Pháp luật, các quy định đối với hoạt
động của công ty niêm yết, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết
của đại hội đồng cổ đông.

- Hoạt động quản trị đảm bảo tính công khai và minh bạch, tập trung vào chiến
lược kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả.

- Hoạt động quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định. Các cuộc
họp đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết chỉ đạo TGĐ
thực hiện.

- Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội cổ đông sửa đổi Điều lệ tổ
chức và hoạt động của Công ty, quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi và quy chế hoạt
động của Hoạt động quản trị.
2. Đánh giá của Ban Kiểm soát đối với Ban Giám đốc:

- Tổng giám đốc đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài
chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, công nợ khách hàng, quản lý công
tác nghiệp vụ, hướng đến mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra;

- Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ
nghĩa vụ với Nhà nước  và chăm lo đời sống cho người lao động;

- Tổ chức hội nghị tổng kết hàng năm nhằm đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động
kinh doanh;

3. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
Công ty bám sát mục tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm mà Đại hội đồng cổ

đông đã đề ra, tập trung triển khai các giải pháp để nâng cao năng lực sản xuất, chất
lượng sản phẩm, giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Kết quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh
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Đvt: Tỷ đồng

STT Chỉ tiêu Đvt
 Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm
2020

Năm
2021

1
Doanh thu thuần về
BH và CCDV

Tỷ đồng 1.513 1.614 1.068 878 1.552

2 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 76,1 (0,019) (30,3) 9,7 31,9

3 Nộp ngân sách Tỷ đồng 15 4,6 7,5 6,7 9,3

Công ty vẫn còn lỗ lũy kế, do đó vẫn chưa chia cổ tức cho các cổ đông.
Nhận xét chung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 5 năm:
- Thị trường thép có sự biến động tăng giảm giữa các năm, giá bán thép CRC

trong nước bị khống chế về giá bán, do thị trường đầu ra của tôn mạ bị cạnh tranh mạnh
bởi tác động của các chính sách đánh thuế chống bán phá giá nhằm bảo hộ thương mại từ
các nước nhập khẩu. Tuy nhiên thị trường những năm gần đây có chuyển biến tích cực
do giá nguyên liệu có xu hướng tăng trở lại đã kích thích nhu cầu tiêu thụ trong nước, giá
thép tăng, nhu cầu tăng làm tăng sản lượng tiêu thụ của Công ty.

- Các đơn hàng ổn định đã tạo điều kiện cho người lao động yên tâm sản xuất,
chính sách chăm lo cho CBCNV và người lao động được đầy đủ.

- Nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước luôn thực hiện tốt
- Tình hình tài chính vẫn còn nhiều khó khăn, dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung

trả nợ do đó Công ty không chủ động trong việc mua nguyên liệu để sản xuất kinh
doanh mà chủ yếu thực hiện gia công.

Tuy nhiên, Ban điều hành Công ty đã nhận thức rõ và tập trung giải quyết các khó
khăn, thực hiện hàng loạt các giải pháp nhằm đưa Công ty vượt qua và hoàn thành
vượt chỉ tiêu lợi nhuận so với kế hoạch đề ra.

4. Những kiến nghị tiếp tục xử lý trong nhiệm kỳ tới:
- Giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, mở rộng thị trường và tìm kiếm các khách

hàng mới.
- Tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng cán bộ có năng lực, kinh nghiệm,

công nhân kỹ thuật có tay nghề cao để phục vụ sản xuất kinh doanh. Hoàn thiện,
nâng cao trình độ chuyên sâu về nghiệp vụ cho CBCNV;

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch trả nợ phù hợp với năng lực và kế hoạch đề ra;
III. Nhận xét chung hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và
hoạt động qui định trong Luật doanh nghiệp.

- Ban Kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các cổ đông đã tin tưởng
giao cho, nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh;
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- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 có sự nổ lực của
bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội
đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, toàn thể CBCNV Công ty.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin trân trọng cám ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo
điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty
trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp Ban Kiểm soát hoàn thành tốt công việc của
mình.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ (để trình);
- Các cổ đông (để báo cáo);
- Các thành viên HĐỌT (để báo cáo);
- Ban TGĐ (để biết);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu: VP, HĐQT, BKS;

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

LÊ THÚY TRINH
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CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BR-VT, ngày  14   tháng  3  năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Kính thưa các Quý cổ đông!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ
tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất, BKS báo cáo trước Đại
hội đồng cổ đông các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

I. Về số lượng thành viên và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

1.1Số lượng thành viên Ban kiểm soát

Trong năm 2021, BKS có sự thay đổi thành viên như sau:

- Bà Lê Thúy Trinh - Trưởng Ban

- Bà Nguyễn Thị Hồng Mây      - Thành viên

- Ông Triệu Anh Vũ - Thành viên (Bổ nhiệm 14/01/2022)

- Bà Huỳnh Thị Lệ Nga           - Thành viên (Miễn nhiệm 14/01/2022)

1.2 Hoạt động của Ban kiểm soát

Thực hiện kế hoạch năm 2021, BKS tập trung các hoạt động sau:

- Giám sát, đánh giá công tác quản trị, điều hành đối với HĐQT và Ban điều hành.
Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và tính trung thực trong quản lý, điều hành nhằm phát
hiện rủi ro từ đó góp ý cho công tác quản trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và BĐH về kế hoạch và tình hình thực hiện kế
hoạch năm.

- Rà soát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, việc tuân thủ Pháp luật,
Điều lệ công ty và các quy chế quản lý nội bộ.

- Kiểm tra và thẩm định các báo cáo tài chính hằng quý, năm nhằm đánh giá tính hợp
pháp, hợp lý của số liệu tài chính.

- Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định của Nhà nước.

II. Kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021.
1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, ban điều hành công ty:

- Năm 2021, HĐQT và BĐH đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được quyết nghị trong
nghị quyết Đại hội cổ đông. Các hoạt động của HĐQT đã tuân thủ đúng Luật Doanh
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nghiệp, Điều lệ tổ chức, nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp
luật hiện hành.

- Các chủ trương, quyết định của HĐQT về việc tổ chức điều hành, quản lý, giám
sát việc sản xuất kinh doanh của Công ty đều thực hiện trên cơ sở mục tiêu đã được Đại
hội cổ đông thông qua.

- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến hoạt động của Công
ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT.

-  Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021: Sản lượng sản xuất
đạt 152,63%, tiêu thụ đạt 153,24% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế 31,9 tỷ đồng.

- Về công tác quản lý: BĐH thường xuyên chỉ đạo tăng cường kiểm tra, quản lý,
sắp xếp sản xuất và giám sát chất lượng sản phẩm. Họp định kỳ báo cáo tình hình sản
xuất và có biện pháp xử lý kịp thời.

2. Tình hình tài chính 31/12/2021:
      Báo cáo tài chính 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán

AASC là đơn vị được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.
      Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế

toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong công tác tài chính kế toán, thực hiện lập báo
cáo tài chính đầy đủ hàng quý, năm đảm bảo tính chính xác và hợp pháp.

      BCTC năm 2021 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
và tài chính của Công ty:

Stt Chỉ tiêu Ngày 31/12/2021
Tỷ lệ
(%)

Ngày 01/01/2021
Tỷ lệ
(%)

A TỔNG TÀI SẢN 379.613.252.437 100 398.261.408.075 100

I Tài sản ngắn hạn 113.144.011.315 29,81 106.113.313.046 26,64

1 Tiền và các khoản tương đương 31.557.424.846 8,31 11.394.473.714 2,86

2 Các khoản phải thu ngắn hạn 9.007.175.517 2,37 22.202.373.936 5,57

3 Hàng tồn kho 71.814.908.142 18,92 70.535.878.701 17,71

4 Tài sản ngắn hạn khác 764.502.810 0,20 1.980.586.695 0,50

II Tài sản dài hạn 266.469.241.122 70,19 292.148.095.029 73,36

B NỢ PHẢI TRẢ 343.833.785.655 100 394.389.230.702 100

1 Nợ ngắn hạn 273.903.295.689 79,66 314.658.740.736 79,78

2 Nợ dài hạn 69.930.489.966 20,34   79.730.489.966 20,22

C VỐN CHỦ SỞ HỮU (A-B) 35.779.466.782    3.872.177.373
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Trong năm, do được tận dụng các yếu tố tích cực từ thị trường thép như giá sắt
thép đạt mức cao, nhu cầu tăng mạnh đã giúp Công ty tăng sản lượng tiêu thụ do đó
Doanh thu tăng 76,9%, Lợi nhuận sau thuế lãi 31,9 tỷ đồng tương đương tăng  228%. Số
lỗ lũy kế đến thời điểm ngày 31/12/2021 là 164,9 tỷ đồng và nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản
ngắn hạn là 160,7 tỷ đồng.

3. Kiến nghị của Ban kiểm soát

Trên cơ sở các vấn đề trên, để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm phù hợp với năng
lực, nguồn lực của Công ty để đảm bảo kế hoạch đề ra.

- Ban điều hành kiên quyết hơn, bám sát chặt chẽ trong việc quản lý sản xuất,
quản lý chất lượng sản phẩm, tìm mọi biện pháp không ngừng nâng cao hiệu quả sản
xuất, tăng năng suất lao động thông qua việc quản lý lao động, công nghệ. Đầu tư nâng
cao năng lực đội ngũ quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân kỹ thuật.

- Tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì định kỳ các hệ thống máy
Cán, RCL, các bộ phận phụ trợ có liên quan nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Ban điều hành chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, mở rộng thị trường
tiêu thụ thúc đẩy sản xuất nâng cao giá trị Công ty và Cổ phiếu TNS trên thị trường
chứng khoán.

Trong năm 2021, tổng nợ đã trả là 40,886 tỷ đồng. Tuy nhiên nợ ngắn hạn của
Công ty lớn hơn tài sản ngắn hạn làm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng  thanh toán của
Công ty. Vì vậy trong năm 2022 đề nghị Công ty tiếp tục lập phương án và kế hoạch trả
nợ.

III. Kế hoạch công tác năm 2022 của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ tới

-  Kiểm soát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong việc:

    + Thực hiện chiến lược của Công ty do ĐH đồng cổ đông, HĐQT thông qua.

    + Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Tham gia soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 cùng với kiểm toán độc lập.

- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm cùng với kiểm tra, tổ chức thực
hiện công tác tài chính kế toán.

Trên đây là những nội dung cơ bản của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động  sản
xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
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Báo cáo này đã được tất cả các thành viên trong ban kiểm soát nhất trí thông qua.
Kính chúc Đại hội thành công./.

Nơi nhận:
- HĐQT Công ty
- Lưu BKS công ty

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
       TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

LÊ THÚY TRINH
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TCTY THÉP VIỆT NAM-CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN Độc Lập- Tự do - Hạnh Phúc

   THÉP TẤM LÁ THỐNG NHẤT

          Số: 04/BC-TNS Bà rịa Vũng tàu, ngày 17 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2021

ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính thưa: Quý Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị
Công Ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất.

Báo cáo tài chính Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất được lập ngày 17 tháng

03 năm 2022 bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo kết quả

kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh

báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính được lập và trình bày trung thực và hợp lý theo Chuẩn mực kế toán,

Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và

trình bày báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12 hàng năm.

Báo cáo tài chính của Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất đã được Công Ty

TNHH Hãng Kiểm Toán AASC thực hiện và trình bày.

Báo cáo tài chính tóm tắt như sau:

1. Bảng cân đối kế toán:
Tại ngày 31/12/2021

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ Tiêu  Mã
số Thuyết

minh
 31/12/2021  31/12/2020

1 2 3  4  5

 TÀI SẢN
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 =
110+120+130+140+150) 100 113.144.011.315 106.113.313.046
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG
ĐƯƠNG TIỀN 110 31.557.424.846 11.394.473.714

   1. Tiền 111 V.I 24.640.233.591 8.730.521.720

   2. Các khoản tương đương tiền 112 V.I 6.917.191.255 2.663.951.994

III. CÁC KHOẢN PHẢI THU 130 9.007.175.517 22.202.373.936

   1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 2.900.249.614 10.357.934.884

   2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 3.546.343.006 3.528.846.797

   6. Phải thu ngắn hạn khác 136 2.560.582.897 8.315.592.255

IV. HÀNG TỒN KHO 140 71.814.908.142 70.535.878.701
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   1. Hàng tồn kho 141 V.04 71.814.908.142 70.535.878.701

V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150 764.502.810 1.980.586.695

   1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 746.332.601 497.947.345

   2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 18.170.209 1.427.979.849

   3. Thuế và Các khoản phải thu nhà nước 154 V.05 54.659.501
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 =
210+220+240+250+260) 200 266.469.241.122 292.148.095.029

II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220 246.769.154.431 270.357.508.597

   1. Tài sản cố định hữu hình 221 246.769.154.431 270.357.508.597

       - Nguyên giá 222 543.376.691.407 541.369.165.697

      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (296.607.536.976) (271.011.657.100)

VI. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 260 19.700.086.691 21.790.586.432

   1. Chi phí trả trước dài hạn 261 19.700.086.691 21.790.586.432
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 =
100+200) 270 379.613.252.437 398.261.408.075

 NGUỒN VỐN

A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320) 300 343.833.785.655 394.389.230.702

I. NỢ NGẮN HẠN 310 273.903.295.689 314.658.740.736

   1. Phải trả người bán ngắn hạn 311 V.15 90.970.030.165 113.642.722.676

   2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 131.829.468 3.693.736.486
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà

nước 313 4.350.567.342

   4. Phải trả người lao động 314 5.779.727.151 2.734.672.020

   5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315 16.455.073.590 17.427.794.892

   9. Phải trả ngắn hạn khác 319 V.18 87.552.262.983 87.740.568.857

   10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 68.554.355.823 89.309.796.638

   12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 109.449.167 109.449.167

II. NỢ DÀI HẠN 330 69.930.489.966 79.730.489.966

   8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 69.930.489.966 79.730.489.966
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 =
410+420) 400 35.779.466.782 3.872.177.373

I. VỐN CHỦ SỞ HỮU 410 V.22 35.779.466.782 3.872.177.373

   1. Vốn góp của chủ sở hữu 411 200.000.000.000 200.000.000.000
      - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu
quyết 411a 200.000.000.000 200.000.000.000

   8. Quỹ đầu tư phát triển 418 769.839.744 769.839.744

   11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối s421 (164.990.372.962) (196.897.662.371)
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối
năm trước 421a (196.897.662.371) (206.614.302.215)

LNST chưa phân phối năm nay 421b 31.907.289.409 9.716.639.844
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=
300+400) 440 379.613.252.437 398.261.408.075
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2. Bảng kết quả kinh doanh:
Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU  Mã
số Thuyết

minh
 31/12/2021  31/12/2020

1 2 3  4  5

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  01   VI.25  1.552.737.315.359 877.661.654.396

2. Các khoản giảm trừ  02 514.895.740 63.628.977
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp
dịch vụ (10=01-03)  10 1.552.222.419.619 877.598.025.419

4. Giá vốn hàng bán  11   VI.27  1.504.185.321.579 854.876.948.654
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp
dịch vụ (20=10-11)  20 48.037.098.040 22.721.076.765

6. Doanh thu hoạt  động tài chính  21   VI.26 1.162.430.271 646.263.204

7. Chi phí hoạt động tài chính  22   VI.28 217.219.614 4.000.340.232

  - Trong đó lãi vay  23 6.224.026.622

8. Chi phí bán hàng  24 2.832.860.111 2.190.863.257

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp  25 9.964.939.587 7.671.800.233
10. Lợi nhuận thuần từ họat động kinh doanh
{30=20+(21-22)-(24+25)}  30 36.184.508.999 9.504.336.247

11. Thu nhập khác  31 336.599.284 771.469.653

12.  Chi phí khác  32 1.587.867.823 559.166.056

13. Lợi nhuận khác (40=31-32)  40 (1.251.268.539) 212.303.597
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
(50=30+40)  50 34.933.240.460 9.716.639.844

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành  51   VI.30 3.025.951.051

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại  52   VI.30
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh
nghiệp (60=50-51)  60 31.907.289.409 9.716.639.844

18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu  70  1.596  486

3. Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

Mã
số CHỈ TIÊU Thuyết

minh
Năm 2021 Năm 2020

VND VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG

KINH DOANH
01 1. Lợi nhuận trước thuế 34.933.240.460 9.716.639.844

2. Điều chỉnh cho các khoản
02  - Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu

tư
25.595.879.876 26.642.462.304

04 - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá
lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ

(788.181.363) (341.147.789)

05  - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (288.290.518) (270.950.631)
06 - Chi phí lãi vay 6.224.026.622 3.675.545.767
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08 3. Lợi nhuận  từ hoạt động kinh doanh trước
thay đổi vốn lưu động

65.676.675.077 39.422.549.495

09 - Tăng, giảm các khoản phải thu 14.646.847.838 (20.690.498.379)
10 - Tăng, giảm hàng tồn kho (1.279.029.441) (23.703.143.468)
11 - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi

vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp
phải nộp)

(21.774.155.860) 37.015.096.257

12 - Tăng, giảm chi phí trả trước 1.842.114.485 2.917.433.218
14 - Tiền lãi vay đã trả (7.299.035.867) (4.944.713.056)
17 - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh - (13.930.640)
20 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 51.813.416.232 30.002.793.427

II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG
ĐẦU TƯ

21 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố
định và các tài sản dài hạn khác

(2.007.525.710) (728.716.889)

27 2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận
được chia

301.110.240 273.071.179

30 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (1.706.415.470) (455.645.710)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG

TÀI CHÍNH
34 1. Tiền trả nợ gốc vay (29.944.049.630) (35.981.523.742)
40 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (29.944.049.630) (35.981.523.742)
50 Lưu chuyển tiền thuần trong năm 20.162.951.132 (6.434.376.025)
60 Tiền và tương đương tiền đầu năm 11.394.473.714 17.828.849.739
70 Tiền và tương đương tiền cuối năm 3 31.557.424.846 11.394.473.714

4. Thuyết minh báo cáo: (xem tại trang web của Công ty)

                                             .
                  Kế toán trưởng  Tổng Giám đốc

                                                   Trần Thị Thùy Trang                            Nguyễn Huy Thọ



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

           Số : 01/TTr-TNS Brvt, ngày 06 tháng 04  năm 2022
V/v Chọn công ty kiểm toán

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỜ TRÌNH

V/v: Uỷ quyền chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất về việc lựa chọn đơn vị

kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính.
Để thuận tiện cho công tác quản trị và kiểm soát công ty, Hội đồng quản trị kính trình

Đại hội biểu quyết uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán để
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Tiêu chuẩn chọn lựa căn cứ vào năng lực, trình độ
đội ngũ kiểm toán viên và mức phí của các Công ty kiếm toán độc lập được Ủy ban Chứng
khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Trân trọng cảm ơn.

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRẦN NGỌC TUẤN



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

           Số :  02/TTr-TNS Brvt, ngày 06  tháng 04 năm 2022
V/v Phân phối lợi nhuận

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

ü Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã được kiểm toán

ü Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 của công ty có lợi nhuận sau thuế là 31,9 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2021 lỗ lũy kế của công ty là 164 tỷ đồng. Căn cứ Nghị quyết

ĐHĐCĐ năm 2021, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ không chia cổ tức trong năm 2021. Hội

đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch phân phối lợi

nhuận và chia cổ tức năm 2021 như sau:

STT Nội dung Số tiền (vnđ) Ghi chú

1 Lợi nhuận trước thuế 34.933.240.460

2 Thuế thu nhập DN hiện hành 3.025.951.051

3 Lợi nhuận sau thuế 31.907.289.409

4 Trích quỹ dự trữ  bổ sung vốn điều lệ 0

5 Trích quỹ đầu tư phát triển 0

6 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 0

a. Trích quỹ khen thưởng 0

b. Trích quỹ phúc lợi 0

7 Chia cổ tức 0

9 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối -164.990.372.962

a. Lợi nhuận năm trước chuyển sang -196.897.662.371



b. Lợi nhuận năm 2021 31.907.289.409

II.  KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

Năm 2022 thị trường cán nguội trong nước nhận định sẽ tiếp tục gặp nhiều khó

khăn. Công ty vẫn còn lỗ lũy kế, kế hoạch SXKD năm 2022 của công ty là 120.000

tấn. HĐQT Công ty cổ phần Thép Tấm  Lá Thống Nhất có kế hoạch không chia cổ

tức trong năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRẦN NGỌC TUẤN



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

Số:    03/TTr-TNS
Vv: thù lao HĐQT-BKS                          BRVT,ngày 06 tháng 04 năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỜ TRÌNH

V/v Thù lao của HĐQT & Ban Kiểm Soát năm 2022

1. Báo cáo thực hiện việc trả thù lao HĐQT& BKS, Ban thư ký năm 2021:

Trong năm 2021, việc thực hiện trả thù lao HĐQT và BKS như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng/người/tháng

- Ủy viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

- Thư Ký HĐQT 2.000.000 đồng/người/tháng

Tổng trả thù lao HĐQT và BKS, Ban thư ký năm 2021 là: 260.000.000      vnđ

2. Thù lao của HĐQT & Ban Kiểm Soát, Ban thư ký năm 2022:

- Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng /người/tháng

- Ủy viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

- Thư Ký HĐQT 2.000.000 đồng/người/tháng

Trân trọng cảm ơn.

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN NGỌC TUẤN



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

           Số :  04/TTr-TNS Brvt, ngày 06 tháng 04  năm 2022
ủy quyền TGĐ ký các hợp đồng

V/v Ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê chuẩn các giao dịch của Công ty

ü Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày ngày 17 tháng 06 năm 2020;
ü Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;
ü Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
ü Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Thép Tấm  Lá Thống Nhất;
ü Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã được kiểm toán
ü Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Trong tình hình kinh tế hiện nay, việc nắm bắt cơ hội là một trong những điều kiện tiên

quyết mang lại hiệu quả trong kinh doanh, để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh

của Công ty được linh hoạt, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Tấm  Lá Thống Nhất

trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng giao dịch

có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng

12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản

ghi trên báo cáo tài chính gần nhất với Người có liên quan, cụ thể như sau:

ST

T

Tên công ty Mã số thuế Tổng giá trị các hợp

đồng trong  thời gian ủy

quyền (%)(*)

1 Công ty TNHH Một thành viên Thép

Tấm Lá Phú Mỹ – VNSTEEL

3502270157 >35%

2 Công Ty Tôn Phương Nam - SSSC 3600236891 >35%

3 Công ty Cổ phần Tôn mạ Vnsteel Thăng >35%

4 Công ty CP Kim khí TP. Hồ Chí Minh – >35%



(*) phần trăm tính trên giá trị tổng tài sản của công ty theo Báo cáo tài chính gần

nhất đã được kiểm toán.

Việc ủy quyền này có hiệu lực đến trước 01 ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật

Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRẦN NGỌC TUẤN



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

Số:  05 /TTr-TNS
                        Brvt, ngày 06  tháng 04 năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỜ TRÌNH

V/v: Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

ü Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/ 2020.
ü Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
ü Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định

chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
ü Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính.
ü Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Tấm lá Thống

Nhất.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 với nội dung cụ thể như sau:

1. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Số lượng thành viên HĐQT: 06 người

- Nhiệm kỳ: 2022 - 2027

- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế

- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật
Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

2. Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Số lượng Kiểm soát viên: 03 người

- Nhiệm kỳ: 2022 - 2027

- Số lượng ứng viên Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế

- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Điều 169 của Luật doanh
nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)



3. Danh sách ứng cử viên bầu cử vào HĐQT và ứng cử viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Tính đến ngày 06/04/2021 Ban tổ chức Đại hội đã nhận được đơn đề cử , ứng cử của
các Cổ đông, nhóm Cổ đông đủ điều kiện ứng cử để bầu thành viên HĐQT và thành
viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau :

Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT, gồm:

STT Họ và tên Chức vụ hiện tại

1 Ông Trần Ngọc Tuấn Chủ tịch HĐQT

2 Ông Nguyễn Huy Thọ TV HĐQT

3 Ông Lê Việt TV HĐQT

4 Bà Trần Thanh Hương TV HĐQT

5 Ông Lại Văn Quyền TV HĐQT

6 Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân TV HĐQT

Danh sách ứng cử viên tham gia BKS, gồm:

STT Họ và tên Chức vụ hiện tại

1 Bà Lê Thúy Trinh Trưởng BKS

2 Bà Nguyễn Thị Hồng Mây Thành viên BKS

3 Ông: Triệu Anh Vũ Thành viên BKS

Thông tin chi tiết các ứng viên được đính kèm theo tờ trình này.

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
được áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban
kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN NGỌC TUẤN



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

Brvt, Ngày 06 tháng 04 năm 2022

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ,

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội Đồng
Quản Trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty
cổ phần thép tấm lá Thống Nhất thường niên 2022 như sau:

Điều 1 . Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất

- 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)

Điều 2 . 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 Ban kiểm soát

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

Điều 3 . Đối tượng thực hiện bầu cử

Toàn thể cổ đông/người được cổ đông ủy quyền hợp lệ đủ tư cách tham dự Đại hội (sau
đây gọi tắt là “cổ đông/đại diện ủy quyền” hoặc gọi chung là “cổ đông”), có mặt trong thời
gian Đại hội tiến hành bầu cử, đều có quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử.



Điều 4 . Số lượng và tiêu chuẩn làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban
Kiểm Soát

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 06 thành viên.
2. Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.
* Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:
- Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
+ Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Luật Doanh nghiệp

hiện hành;

 +Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực,
ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty,
trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

+ Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại
tối đa 05 công ty khác;

* Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS :

1. Tiêu  chuẩn ứng cử viên  tham gia  Ban kiểm soát (theo Điều 169. Luật Doanh
nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 37 Điều lệ công ty)

- Không thuộc đối tượng không quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp
59/2020/QH14;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán,
luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám
đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người
lao động của công ty.

Và không thuộc các trường hợp sau:

-  Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

-  Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các
báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Điều 5.Đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS và số thành viên được bầu
1- Đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS
* Đề cử, ứng cử vào HĐQT :

(Căn cứ quy định tại Khoản 2,3 Điều 25 Điều lệ công ty)



1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết 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% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số
lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức
đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Khoản 3 Điều 25 Điều lệ công ty.

Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên
HĐQT được công bố tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng
cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các
ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về
tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải
cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên
HĐQT.

* Đề cử, ứng cử vào BKS:

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử
các ứng viên Ban kiểm soát và phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự
họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông. 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; trên 30% được đề
cử đủ số ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ
số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ
chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty
và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu
thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết
bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.
Điều 6 . Phiếu bầu và ghi phiếu bầu
* Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:
- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
* Phiếu bầu và ghi phiếu bầu
- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số

cổ đông/mã số biểu quyết của thành viên tham dự; Phiếu bầu HĐQT và Phiếu bầu BKS có
ký hiệu mặt ngoài khác nhau để dễ phân biệt; Phiếu bầu của các cổ đông lớn có thể có màu
khác nhằm giúp thuận tiện cho việc kiểm phiếu.

- Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị và
phiếu bầu Ban Kiểm soát; Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu
bầu khác;

- Cổ đông/đại diện ủy quyền phải tự mình ghi rõ số đơn vị quyền biểu quyết bầu



cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên mình lựa chọn (bầu vào HĐQT/BKS)
trên phiếu bầu.

* Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ
- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi tên không đúng, hoặc ghi thêm tên người không

thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ
phiếu;

- Phiếu bầu số người nhiều hơn quy định của Đại hội (nhiều hơn 06 đối với bầu
HĐQT, nhiều hơn 03 đối với bầu Ban kiểm soát);

- Phiếu có tổng số đơn vị quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông
vượt quá tổng số đơn vị quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền (tức là cổ
đông có phiếu bầu này đã biểu quyết vượt quá quyền biểu quyết của chính mình).

Điều 7. Phương thức bầu cử
- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện bằng hình

thức bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có Quyền biểu quyết bầu HĐQT/BKS được cụ thể hoá thành tổng

số đơn vị quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm
sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban
Kiểm soát; Chi tiết như sau:

+ Quyền biểu quyết bầu Số cổ phần (sở hữu
HĐQT                               =   và được ủy quyền)        x    06        (đơn vị quyền

                                           có quyền biểu quyết                       biểu quyết)

+ Quyền biểu quyết bầu Số cổ phần (sở hữu
BKS                               = và được ủy quyền)        x    03        (đơn vị quyền

                                           có quyền biểu quyết                       biểu quyết)

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số đơn vị quyền biểu quyết của mình cho một hoặc
một số ứng cử viên.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
• Ban Kiểm phiếu
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử

và ứng cử vào HĐQT, BKS;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
+ Trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử;
+ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
+ Thu phiếu bầu và thực hiện kiểm phiếu;
+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
• Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ

đông;



- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc
khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu

công bố trước Đại hội.
Điều 9. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS
- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo

Quy chế này.
- Nguyên tắc trủng cử:
+ Đạt tỷ lệ % số cổ phần bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (tỷ lệ % số cổ

phần bầu được lấy từ trên xuống cho đủ 06 thành viên đối với HĐQT và 03 thành viên đối
với BKS).

+ Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà
cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu/đại
diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu cũng
ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

+ Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS, theo quy
định, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên
chưa đạt ở lần một. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT và
BKS theo yêu cầu thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không sẽ do Đại hội quyết định.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu
- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên

bản kiểm phiếu bao gồm: tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ
phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu
quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp
lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống (phiếu trắng); số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng
cử viên vào HĐQT và BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội, sau đó chuyển
cho Chủ tọa và Thư ký Đại hội để ghi nhận, lưu hồ sơ Đại hội.

Điêu 11. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và

được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
Quy chế này gồm có 12 điều với 02 phụ lục kèm theo, được đọc công khai trước Đại

hội đồng cổ đông và có hiệu lực ngay sau khi được biểu quyết thông qua./.

   Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2022 thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của đông
Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu cử Thành viên Hội Đồng
Quản Trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đ Đại hội đồng cổ đông



thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thép tấm lá Thống Nhất kính trình Đại hội
đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Tuấn



PHỤ LỤC 1

HƯỚNG DẪN BẦU DỒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên BKS trong tổng số

05 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền)

10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn

Văn A để bầu BKS được thể hiện bằng tổng số đơn vị quyền biểu quyết là :

10.000 (cổphần) x 03 (ứng viên cần chọn) = 30.000 (đơn vị quyền biểu quyết).

Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện phương thức bầu dồn phiếu bằng cách lựa

chọn một trong các trường hợp như sau :

1. Dồn hết 30.000 đơn vị quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên

thành viên BKS.

2. Chia đều 30.000 đơn vị quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên

BKS (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 đơn vị quyền biểu quyết của

cổ đông Nguyễn Văn A).

3. Dồn 30.000 đơn vị quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên

thành viên BKS bằng cách chia nhỏ 30.000 đơn vị quyền biểu quyết và ghi cụ thể

cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể phân phối 30.000 đơn vị

quyền biểu quyết của mình cho 03 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết

khác nhau, nhưng tổng số đơn vị quyền biểu quyết cho những ứng viên đó trên

phiếu bầu của Nguyễn Văn A không được vượt quá 30.000 đơn vị quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.

- Tổng số đơn vị quyền biểu quyết cho những ứng cử viên trên phiếu bầu

của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 30.000 đơn vị quyền biểu quyết.

- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A chọn để bỏ phiếu vượt quá 03 người.

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Việc bầu thành viên HĐQT cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên

BKS vừa nêu trên./.
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PHỤ LỤC 2

QUY ƯỚC GHI SÓ BIỂU QUYẾT

Xét thấy số cổ phần sở hữu cuả Công ty khá lớn .Từ đó không ít cổ đông sẽ gặp

khó khăn trong việc phân bố, ghi số lượng biểu quyết và kiểm tra sự hợp lệ của tổng

số biểu quyết trên phiếu bầu. Bên cạnh đó, việc kiểm phiếu cũng sẽ vất vả không kém.

Vì vậy, Đại hội thống nhất quy ước cách cổ đông ghi số biểu quyết trên phiếu

bầu như sau : Nếu không muốn ghi theo cách ghi số tuyệt đối thông thường, cổ đông

được quyền ghi số biểu quyết theo quy ước, cụ thể

5x: là 5 lần số cổ phần sở hữu = số cổ phần x 5 = tổng số đơn vị quyền biểu quyết

bầu HĐQT

4x : là 4 lần số cổ phần sở hữu = số cổ phần x 4

3x : là 3 lần số cổ phần sở hữu = số cổ phần x 3= tổng số đơn vịquyền biểu quyết

bầu BKS

2x : là 2 lần số cổ phần sở hữu = số cổ phần x 2

1x (hoặc x): là số cổ phần sở hữu = 1/5 tổng số đơnvị quyền biểuquyết bầu HĐQT

= 1/3 tổng số đơn vị quyền biểu quyết bầu BKS

Khi ghi phiếu bầu :

- Bầu dồn phiếu cho 1 ứng viên: ghi toàn bộ số đơn vị biểu quyết theo số tuyệt

đối (bình thường), hoặc ghi theo quy ước là: 5x (đối với bầu HĐQT), 3x (đối với bầu

BKS).

- Chia đều quyền biểu quyết cho 5 ứng cử viên chọn vào HĐQT, 3 ứng cử viên

chọn vào BKS: tại dòng của mỗi ứng viên được chọn ghi số tuyệt đối là số cổ phần

của mình, hoặc ghi theo quy ước là 1x (hoặc x).

- Bầu dồn phiếu cho một vài ứng viên:

Nếu chọn bầu dồn phiếu theo bội số của số cổ phần : ghi theo số tuyệt đối số đơn

vị quyền biểu quyết dành cho ứng viên được chọn, hoặc ghi theo quy ước 1x (hoặc x),

2x, 3x, ... tại dòng của các ứng cử viên tương ứng.

Nếu không chọn bầu dồn phiếu theo bội số của số cổ phần thì chí có 1 cách là ghi

số tuyệt đối, không ghi được theo dạng 1x (hoặc x), 2x, 3x,.

Khi ghi theo quy ước sẽ rất dễ kiểm tổng số đã bầu, tránh trường hợp cộng nhầm

vượt quá tổng số cho phép dẫn đến phiếu bầu bị xem là bất hợp lệ./.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

HCM, ngày 01  tháng 4 năm 2022
ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi:  : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty
Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ.HĐQT2022 ngày 01 tháng 4 năm 2022

Hội Đồng Quản Trị đương nhiệm Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất đề
cử các ông/bà sau đây:

1. Ông: Trần Ngọc Tuấn
Ngày sinh: 1/10/1968  Nơi sinh: Quảng Ngãi
Địa chỉ thường trú: 68A1 Trần Bình Trọng, Phường 5, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Số CCCD: 051068000575   Ngày cấp: 24/07/2020   Tại: Cục Cảnh Sát
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế

2. Ông: Nguyễn Huy Thọ
Ngày sinh: 01/09/1974 Nơi sinh: Hà Tĩnh
Địa chỉ thường trú: L1-42.09 VC PARK, 720A , Điện biên phủ, Bình Thạnh, HMC
Số CCCD: 042074019359   Ngày cấp: 10/07/2021         Tại: Cục Cảnh Sát
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư ngành Cán thép

3. Ông Lê Việt
Ngày sinh: 12/09/1975 Nơi sinh: Quảng Ninh
Địa chỉ thường trú: 320/27 Độc Lập, Phường Tân Phú, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí
Minh.
Số CMND:  022075002914  Ngày cấp: 11/01/2022 Tại: Cục Cảnh Sát
Trình độ chuyên môn : Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh

4. Bà Trần Thanh Hương
Ngày sinh: 18/12/1979 Nơi sinh: Thành phố Hà Nội
Địa chỉ thường trú: Căn hộ 1505, Chung cư Hoàng Cầu Skyline, 36 Hoàng Cầu,
quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Số CMND: 001179080752   Ngày cấp: 7/1/2022  Tại: Cục Cảnh Sát
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Kinh tế đối ngoại

5. Ông Lại Văn Quyền



Ngày sinh: 02/09/1978 Nơi sinh: Nam Định
Địa chỉ thường trú: 36/24/20A, đường số 4, KP6, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức,
Tp HCM.
Số CCCD: 036078008877    Ngày cấp: 15/06/2020         Tại: Cục Cảnh Sát
Trình độ chuyên môn : Cử Nhân Kinh Tế chuyên ngành kế toán

6. Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân
Ngày sinh: 01/01/1982 Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ thường trú: 146/14/25 Vũ Tùng, P02, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Số CCCD:    Ngày cấp:    Tại: Cục Cảnh Sát
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

là ứng viên vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Chúng tôi cam đoan các Ông/bà trên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử vào vị
trí thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ  2022-2027 theo quy định của Điều lệ
Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS tại Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2022.
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn
bản và hồ sơ kèm theo.
Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu;

2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ
tương đương;

3. Bản sao hợp lệ CMTND/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp
chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

4. Nghị quyết 03/NQ.HĐQT2022 ngày 01/04 2022 của HĐQT

Trần Ngọc Tuấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
              ------o0o------

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

Họ và tên : Trần Ngọc Tuấn

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: Trần Ngọc Tuấn
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 1/10/1968
Nơi sinh: Quảng Ngãi
CCCD: 051068000575 , ngày cấp: 24/07/2020 nơi cấp: Cục Cảnh Sát
Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: 68A1 Trần Bình Trọng, Phường 5, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Số điện thoại liên lạc:
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế
Quá trình công tác:

+ Từ 1992 đến 1996
+ Từ 1997 đến 2015
+ Từ 2015 đến nay
+ Từ 2009 đến 3/2015.
+ Từ 3/2015 đến nay.

Cán bộ Trung tâm Tư vấn Kinh tế Thanh Niên
Tổng quản kinh doanh Công Ty thép Vinakyoei
Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC
Thành viên HĐQT Công Ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất
Chủ tịch HĐQT Công Ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Chủ tịch HĐQT Công Ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Dự án & Phát triển - Công ty CP Đầu tư
Thương mại SMC
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):
Số CP nắm giữ (tại ngày 21/2/2022): 815,000 cổ phần, chiếm 4.08% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu: 815,000 cổ phần, chiếm 4.08% vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)
Những người liên quan có nắm giữ
cổ phiếu của Công ty:

Không có



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.

TPHCM, ngày 21 tháng 03 năm 2022
                                                                                              Người khai ký tên

Trần Ngọc Tuấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
              ------o0o------
SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : Nguyễn Huy Thọ

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: Nguyễn Huy Thọ
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 01/09/1974
Nơi sinh: Hà Tĩnh
CMND/CCCD: 042074019359 , ngày cấp: 10/07/2021 nơi cấp: Cục cảnh sát
Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: L1-42.09 VC PARK, 720A , Điện biên phủ, Bình Thạnh, HMC
Số điện thoại liên lạc:
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành Cán thép
Quá trình công tác:
  +        Từ 6/2000 - 02/2002
+ Từ 3/2002 - 7/2005
+ Từ 7/2005 - 8/2008
+ Từ 09/2008 -06/2012
+ Từ 07/2012 -08/2014
+ Từ 09/2014 -12/2018
+       Từ 01/ 2019 đến nay

Chuyên viên công nghệ cán, Công ty liên doanh Thép Tây Đô
Chuyên viên Ban Quản lý Dự án Thép cán nguội Phú Mỹ;
Quản đốc Phân xưởng Cán, Công ty Thép Tấm lá Phú Mỹ

  Quản đốc Phân xưởng Cán Công Ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất
 Trưởng Phòng Sản Xuất Công Ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất
Phó Tổng Giám Đốc Công Ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất
Tổng Giám Đốc Công Ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành Viên HĐQT Công Ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng Giám Đốc Công Ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):
Số CP nắm giữ (tại thời điểm
08/03/2022)

3,750,689 cổ phần, chiếm 18.75% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:  3,749,689 cổ phần, chiếm 18.75 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:  1000 cổ phần, chiếm 0.01%  vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)
Những người liên quan có nắm
giữ cổ phiếu của Công ty:

Không có



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.

Brtvt, ngày 23 tháng 3 năm 2022
                                                                                          Người khai ký tên

                                                                                            Nguyễn Huy Thọ









CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
              ------o0o------

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

Họ và tên : Lại Văn Quyền

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: Lại Văn Quyền
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 02/09/1978
Nơi sinh: Nam Định
CMND/CCCD:
036078008877

, ngày cấp: 15/06/2020           nơi cấp: Cục Cảnh Sát

Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: 36/24/20A, đường số 4, KP6, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Tp HCM.
Số điện thoại liên lạc:
Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Kinh Tế chuyên ngành kế toán
Quá trình công tác:

+ Từ 6/2006 - 6/2008
+ Từ 7/2008 - 9/2008

+ Từ 10/2008 - 9/2013

+ Từ 10/2013 - 3/2016

 + Từ 4/2016 - 01/2017

+ Từ 02/2017 - 6/2017:

+ Từ 7/2017 - 01/2019:

+ Từ 02/2019 đến nay.

Chuyên viên Tổng công ty XDCT giao thông 1
Phó phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần xây dựng công trình 675.

Kế toán trưởng Công ty CP xây dựng công trình 675

Chuyên viên bộ phận kế toán Công ty TNHH Thép Vinakyoei

Quyền phó bộ phận kế toán Công ty TNHH Thép Vinakyoei.

Nhân viên Phòng kế toán Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM - VnsteeL
Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Kim Khí TP.HCM – Vnsteel

 Kế toán trưởng Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - Vnsteel

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành Viên HĐQT Công Ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Kim Khí TP.HCM - Vnsteel
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):
Số CP nắm giữ (tại thời điểm
08/03/2022)

1,400,000 cổ phần, chiếm 7,00 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:  1,400,000 cổ phần, chiếm 7,00 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:  0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)
Những người liên quan có
nắm giữ cổ phiếu của Công
ty:

Không có



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.

HMC ngày 21 tháng 03  năm 2022
                                                                                               Người khai ký tên

                                                                                                  Lại Văn Quyền



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
              ------o0o------
SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : Nguyễn Hữu Kinh Luân

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: Nguyễn Hữu Kinh Luân
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 01/01/1982
Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh
CMND/CCCD: , ngày cấp: nơi cấp: Cục cảnh sát
Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: 146/14/25 Vũ Tùng, P02, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Số điện thoại liên lạc:
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Quá trình công tác:
 +Từ 2005 - 2012
+ Từ 2012 – đến nay

Học tập và làm việc tại Hoa Kỳ
Công tác tại Công ty CP Đầu Tư – Thương Mại SMC

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành Viên HĐQT Công Ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành Viên HĐQT Công ty CP Đầu Tư – Thương Mại
SMC
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):
Số CP nắm giữ (tại thời điểm
08/03/2022)

1,400,000 cổ phần, chiếm 7 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu:  1,400,000 cổ phần, chiếm 7 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:  Không có
Các cam kết nắm giữ (nếu có)
Những người liên quan có nắm
giữ cổ phiếu của Công ty:

Không có

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.

HCM ngày 20 tháng 03 năm 2022
                                                                                               Người khai ký tên

Nguyễn Hữu Kinh Luân



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Phú Mỹ, ngày 24 tháng 3 năm 2022
ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty
Căn cứ trên cở sở lấy ý kiến các thành viên BKS.

Ban Kiểm Soát đương nhiệm Công ty cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất đề cử các
ông/bà sau đây:

1. Bà: Lê Thúy Trinh
Ngày sinh: 29/06/1986  Nơi sinh: Bà Rịa-Vũng Tàu
Địa chỉ thường trú: Khu phố 3, Phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa, BRVT
Số CCCD: 077186004379 Ngày cấp: 01/05/2021  Tại: Cục Cảnh Sát
Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Kế toán

2. Bà: Nguyễn Thị Hồng Mây
Ngày sinh: 07/10/1981       Nơi sinh:  Nam Định
Địa chỉ thường trú: 017 Lô 2, cư xá Thanh Đa, P27, Q. BìnhThạnh, TP.HCM
Số CCCD: 036181012364  Ngày cấp: 01/05/2021  Tại: Cục Cảnh Sát
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

3.Ông: Triệu Anh Vũ
Ngày sinh: 31/10/1988     Nơi sinh: Bệnh viện C Hà Nội
Địa chỉ thường trú: số 44B Ngõ chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
Số CMND: 001088039977    Ngày cấp: 09/08/2021      Tại: Cục Cảnh Sát
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh doanh chứng khoán

Chúng tôi cam đoan các Ông/bà trên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử vào vị
trí thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo quy định của Điều lệ Công
ty và Quy chế bầu cử thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2022.



Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn
bản và hồ sơ kèm theo.
Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm

trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Bản sao hợp lệ CMTND/CCCD/hộ

chiếu và các bằng cấp chứng nhận
trình độ học vấn của ứng viên.

TM. Ban Kiểm Soát
Trưởng Ban

Lê Thúy Trinh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
              ------o0o------

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dùng cho các ứng viên vào Ban Kiểm soát)

Họ và tên : LÊ THÚY TRINH

Ứng cử viên : Thành viên Ban Kiểm Soát

Họ và tên: Lê Thúy Trinh
Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: 29/06/1986
Nơi sinh: Bà Rịa-Vũng Tàu
CMND/CCCD: 077186004379 , ngày cấp: 01/05/2021 nơi cấp: Cục Cảnh Sát
Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: Khu phố 3, P.Phước Nguyên, TP.Bà Rịa, BRVT
Số điện thoại liên lạc: 0909290686
Trình độ chuyên môn: Kế toán
Quá trình công tác:

+ Từ T03/2007 đến T12/2009
+ Từ T2/2010  đến T01/2013
+ Từ T2/2013 đến T3/2015
+ Từ T4/2015 đến nay

Làm việc tại Công ty TNHH Dầu Nhớt Minh Phát
Làm việc tại Dịch vụ khai báo thuế, số sách kế toán
Làm việc tại TT Dạy Nghề Lái xe Hoàng Anh
Làm việc tại Công ty CP Thép Tấm lá Thống Nhất

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Trưởng Ban kiểm soát
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):
Số CP nắm giữ (tại thời điểm ……….…): 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: Không có
+ Cá nhân sở hữu: Không có

Các cam kết nắm giữ (nếu có)
Những người liên quan có nắm giữ cổ
phiếu của Công ty:

1. Không có

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.

Phú Mỹ, ngày 22 tháng 03 năm 2022
                                                                                               Người khai ký tên

    Lê Thúy Trinh



SƠ YẾU LÝ LỊCH

§ Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Mây
§ Số CMND: 036181012364  cấp ngày  01/05/2021  tại Cục CSQLHCVTTXH
§ Giới tính: Nữ
§ Ngày tháng năm sinh: 07/10/1981
§ Nơi sinh: Nam Định
§ Quốc tịch: Việt Nam
§ Dân tộc: Kinh
§ Quê quán: Nam Định
§ Địa chỉ thường trú: 017 Lô 2, cư xá Thanh Đa, P27, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
§ Số điện thoại liên lạc: +84 (08)38294623
§ Trình độ văn hóa: 12/12
§ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
§ Quá trình công tác:

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ

7/2005-7/2007 Công ty TNHH Uni-president Việt Nam Nhân viên kế toán

8/2007-12/2010 Công ty TNHH Bách Khoa Nhân viên kế toán

01/2011- nay Công ty Cổ Phần Kim Khí TP. Hồ Chí
Minh Nhân viên kế toán

§ Chức vụ công tác hiện nay: Phó phòng Phòng Tài chính - Kế toán
§ Chức vụ đang nắm giữ ở các Công ty khác: không

o …
§ Tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại thời điểm 28/03/2022: 0 cổ phần (tương ứng …% vốn điều lệ)

o Đại diện pháp nhân cho 0: cổ phần (tương ứng 0 % vốn điều lệ)
o Đại diện pháp nhân cho : 0cổ phần (tương ứng  0% vốn điều lệ)
o Cá nhân: … cổ phần (tương ứng …% vốn điều lệ)

§ Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của người liên quan:
o … (bố/mẹ/anh/chị/em ruột/vợ/chồng/con đẻ/con nuôi): 0 cổ phần (tương ứng …% vốn điều

lệ)
§ Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
§ Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
§ Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không có

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2022

Người khai

Nguyễn Thị Hồng Mây



XA HQI CHU NGHIA NOT NAM 
lap - Tity do - 114nh ph& 

Ha Noi, ngay 23 thang 4 nam 2021 

IA( LICH TRICH NGANG 

Ho va ten: Trieu Anh Vu 	 Bi danh: Khong 

Ngay sinh: 31/10/1988 	 GiO.i tinh: Nam 

Noi sinh: Cita Nam, Hoan Kiem, Ha NOi 

Que quan: fltmg Thai, Kien Xizang, Thai Binh 

Noi clang icSithirong trii hien- nay: SO 44B NO cho.  Kham Thien, DOng Da, Ha NOi 

Dan tOc: Kinh 	 Ton giao: Khong 

Trinh dO van hod: 12/12 

Trinh d'O chuyen mon: Cir nhan Kinh doanh chirng khoan 

1,3'T luan chinh tri: So.  cap 
Chirc vu: Chuyen vier' Ban Tai chinh Kes toan TOng ding ty Thep Viet Nam-CTCP 

QUA TRINH DAO TAO 

2006 - 2010: Hoc vien Ngan hang, UT nhan Kinh doanh chi'mg khoan, He Chinh quy 

QUA TRINH CONG TAC 

- 3/2011 - 10/2012: Chuyen vien moi 	Cong ty co ph.An Chirng khoan Sai Gen - 

Ha NOi; 

- 12/2012 - 12/2013: Chuyen vier' Phan tich tin to Cong ty co phAn Tu van d'au to 
Kim Phat; 

- 01/2014 - 7/2014: COng tac vien Cong ty FXPRO; 

- 8/2014 - 7/2016: Kinh doanh ttr do; 

- 8/2016 - nay: Chuyen vier' Ban Tai chinh Ke toan tai T6ng cong ty Thep Viet 
Nam-CTCP. 

* Chirc danh ki'em nhiem hien tai: 

- 5/2018 - nay: Kiem soat vier' COng ty TNHH MTV Cung irng nhan 11.1c va Dich 
vu-VNSTEEL; 

- 12/2018 - nay: Thanh vien Ban ki'em soat COng ty co phAn Ma kern cong nghiep 
Vingal-VNSTEEL. 


