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C.TY CP ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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 Vĩnh Phúc, ngày 23  tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  CÔNG TY NIÊM YẾT  

6 tháng năm 2019 

Kính gửi:    - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

TÊN CÔNG TY NIÊM YẾT 

- Tên tiếng Việt  : CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC VGPIPE 

- Tên tiếng Anh  : Vietnam Germany Steel Pipe Joint Stock Company 

- Tên viết tắt  : VG PIPE 

- Mã chứng khoán : VGS 

- Địa chỉ   : KCN Bình Xuyên, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc 

- Điện thoại  : 02113 887 863  Fax: 02113 888 562.  

- Website   : vgpipe.com.vn 

- Vốn điều lệ  : 421.115.890.000 đồng 

1. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Năm 2019 Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành họp, thảo luận và nhất trí thông qua một 
số nội dung sau: 

1.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài 
chính hợp nhất năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc được kiểm toán bởi Công ty 
TNHH Hãng kiểm toán AASC. 

1.2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đôc; HĐQT và Ban Kiểm soát 

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua: 
- Báo cáo HĐSXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc;  
- Báo cáo về thực hiện năm 2018 và Kế hoạch triển khai năm 2019 của HĐQT; 
- Báo cáo của Ban Kiểm soát thực hiện năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 

1.3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau: 

STT Chỉ tiêu ĐVT Công ty mẹ Hợp nhất  

1 Doanh thu Tỷ đồng 4.000 6.800 

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 50 75 

3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 40 65 
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1.4. Thông qua việc trích lập các quỹ của phần lợi nhuận sau thuế năm 2019 

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc trích lập các quỹ như sau: 

STT Tên quỹ Chủ trương 

1 Quỹ khen thưởng Không quá 10%LNST 

2 Quỹ phúc lợi Không quá 5%LNST 

3 Quỹ đầu tư phát triển Không quá 5%LNST 
 

1.5. Thông qua Chức danh Tổng Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật của 
Công ty nhiệm kỳ 2019-2024   
Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua chức danh Tổng Giám đốc Công ty - 
Người đại diện theo Pháp luật nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với: 

Ông  :  Nguyễn Hữu Thể   Sinh năm 1970 

CMND số : 001070004175 do Cục cảnh sát cấp ngày 15/6/2015 
Địa chỉ TT : Thôn Phú Hòa, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội 

1.6. Thông qua mức trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc trả Thù lao Hội đồng quản trị và 
Ban Kiểm soát với mức trích tối đa bằng 2% lợi nhuận sau thuế của BCTC hợp 
nhất. Đồng thời ĐHĐCĐ đồng ý Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc 
Công ty  quyết định hình thức và mức thù lao cụ thể của thành viên HĐQT và Ban 
Kiểm soát dựa trên chức năng, nhiệm vụ của từng công việc để phân phối cho phù 
hợp. 

1.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán 

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 
Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 trên cơ sở Công ty 
kiểm toán có đủ năng lực, uy tín đồng thời Công ty kiểm toán phải được Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.  

 

1.8. ĐHĐCĐ thống nhất đồng ý chấp thuận cổ đông nội bộ Ông Lê Minh Hải – Chủ 
tịch HĐQT Công ty và người có liên quan đến Ông Lê Minh Hải khi mua/nhận 
chuyển nhượng Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE 
(Mã chứng khoán: VGS) dẫn đến tăng sở hữu lên trên 25%/Vốn điều lệ của 
Công ty mà không phải thực hiện thủ tục Chào mua công khai theo quy định 
của pháp luật, cụ thể. 
 

1.8.1. Chấp thuận cho Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty và người có lien quan 

đến Ông Lê Minh Hải gồm: Vợ Nguyễn Thị Thanh Thủy; Con Lê Khánh Huyền; 

Con  Lê Quốc Khánh được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu VGS dấn đến sở 

hữu trên 25% Vốn điều lệ của Công ty  không phải thực hiện thủ tục Chào mua 

công khai theo quy định của Pháp luật gổm:Phương án cụ thể như sau. 
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18.1.1 Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty mua/nhận chuyển nhượng từ Ông 

Nguyễn Đức Thành - cổ đông của Công ty, chi tiết như sau: 

STT Nội dung Bên nhận chuyển 
nhượng                                          

Bên chuyển 
nhượng                            

1 Họ và tên Lê Minh Hải Nguyễn Đức Thành 

2 CMND/CCCD số 040064000213 135659070 

3 Ngày cấp 24/02/2017 01/06/2011 

4 Nơi cấp Cục CSĐKQL cư trú  Công an Vĩnh Phúc 

5 Chức vụ nắm giữ tại Cty Chủ tịch HĐQT  Không 

6 Mối quan hệ cổ đông NB 
 

Không 

7 SLCP đang nắm giữ 5.300.000 1.940.000 

8 Tỷ lệ nắm giữ 12,59% 4,61% 

9 SLCP mua, bán CN 700.000 700.000 

10 Phương thức mua bán CN Thỏa thuận 

12 SLCP nắm giữ sau khi TH 6.000.000 1.240.000 

13 Tỷ lệ nắm giữ sau khi TH 14,25% 2,94% 

18.1.2 Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy vợ của Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty 

mua/nhận chuyển nhượng của Ông Trần Xuân Ninh - cổ đông Công ty, chi tiết: 

STT Nội dung 
Bên nhận chuyển 

nhượng                                          
Bên chuyển 

nhượng                            

1 Họ và tên 
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 
Trần Xuân Ninh 

2 CMND/CCCD số 037159000708 012589772 

3 Ngày cấp 15/11/2016 29/05/2008 

4 Nơi cấp Cục CS ĐKQL cư trú  Công an Hà Nội 

5 Chức vụ nắm giữ tại Cty Không Không 

6 Mối quan hệ cổ đông NB Vợ Chủ tịch HĐQT Cty Không 

7 SLCP đang nắm giữ 2.830.000 1.785.000 

8 Tỷ lệ nắm giữ 6,72% 4,24% 

9 SLCP mua, bán CN 1.695.000 1.695.000 

10 Phương thức mua bán CN Thỏa thuận 

12 SLCP nắm giữ sau khi TH 4.525.000 90.000 

13 Tỷ lệ nắm giữ sau khi TH 10,75% 0,21% 

18.1.3 Ông Lê Quốc Khánh – Thành viên HĐQT- con Ông Lê Minh Hải – CT HĐQT Công 

ty nhận chuyển nhượng của ÔngTrần Xuân Ninh và Bà Lê Thị Kim Dung – cổ đông 

Cty, chi tiết như sau: 
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STT Nội dung 
Bên nhận 

chuyển 
nhượng 

Bên chuyển 
nhượng                            

Bên chuyển 
nhượng  

1 Họ và tên Lê Quốc Khánh 
Trần Xuân 

Ninh 
Lê Thị Kim 

Dung 

2 CMND/CCCD số 013367806 012589772 013395353 

3 Ngày cấp 06/01/2011 29/05/2008 11/03/2011 

4 Nơi cấp C. an Hà Nội C.An Hà Nội C.An Hà Nội 

5 Chức vụ nắm giữ tại Cty TV. HĐQT Cty Không Không 

6 Mối quan hệ cổ đông NB Con CT. HĐQT  Không Không 

7 SLCP đang nắm giữ 1.120.000 90.000 1.460.000 

8 Tỷ lệ nắm giữ 2,66% 0,21% 3,47% 

9 SLCP mua, bán CN 1.050.000 90.000 960.000 

10 Phương thức mua bán CN Thỏa thuận 

12 SLCP nắm giữ sau khi TH 2.170.000 0 500.000 

13 Tỷ lệ nắm giữ sau khi TH 5,15% 0,0% 1,19% 

18.1.4 Bà Lê Khánh Huyền con Ông Lê Minh Hải – CT HĐQT Công ty nhận chuyển 

nhượng của Ông Trần Đại Việt và Bà Lê Thị Kim Dung – cổ đông Công ty, chi tiết 

cụ thể: 

STT Nội dung 
Bên nhận 

chuyển nhượng 
Bên chuyển 

nhượng  
Bên chuyển 

nhượng  

1 Họ và tên Lê Khánh Huyền Trần Đại Việt 
Lê Thị Kim 

Dung 

2 CMND/CCCD số 013195007 012961633 013395353 

3 Ngày cấp 23/04/2009 11/04/2009 11/03/2011 

4 Nơi cấp C. an Hà Nội C.An Hà Nội C. An Hà Nội 

5 Chức vụ nắm giữ tại Cty Không Không Không 

6 Mối quan hệ cổ đông NB Con CTHĐQT  Không Không 

7 SLCP đang nắm giữ 1.250.000 1.720.000 500.000 

8 Tỷ lệ nắm giữ 2,97% 4,08% 1,19% 

9 SLCP mua, bán CN 2.220.000 1.720.000 500.000 

10 Phương thức mua bán CN Thỏa thuận 

12 SLCP nắm giữ sau khi TH 3.470.000 0 0 

13 Tỷ lệ nắm giữ sau khi TH 8,24% 0,0% 0,0% 

1.8.2. Đồng ý việc Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty và người có lien quan đến 

Ông Lê Minh Hải gồm: Vợ Nguyễn Thị Thanh Thủy; Con Lê Khánh Huyền; Con  Lê 

Quốc Khánh  được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty (mã chứng 

khoán VGS) với mục đích nâng tỷ lệ sở hữu của mỗi cá nhân Ông Lê Minh Hải;Bà 

Nguyễn Thị Thanh Thủy; Bà Lê Khánh Huyền; Ôn Lê Quốc Khánh và người có liên 
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quan khác (nếu có) đến mức tối đa 80% vốn điều lệ Công ty mà không phải thực 

hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật. 

1.8.3. Phương thức giao dịch đối với việc thực hiện mục 4.8.1 và 4.8.2 như sau: 

- Phương thức giao dịch: Thông qua hình thức khớp lệnh/Thỏa thuận trên sàn HNX 
theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán 

- Thời gian giao dịch: Trong vòng 12 tháng sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công 
ty thông qua.  

- Hình thức giao dịch: được thực hiện mua một lần hoặc nhiều lần 
- Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên 

quan đến việc mua/nhận chuyển nhượng này. 
1.9. Đại hội đồng cổ đông đồng ýphê chuẩn và thông qua Tổng mức đầu tư để 

triền khai thực hiện Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City giai đoạn 1, cụ 
thể: 

- Thực hiện triển khai Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City Giai đoạn 1 (25ha) tại 
xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City Giai đoạn 1 
là: 1.726,4 tỷ đồng (Một nghìn bảy trăm hai mươi sáu tỷ bốn trăm triệu đồng) 

bao gồm: Chi phí Xây dựng; nhà biệt thự; Nhà liền kề; Nhà cao tầng xã hội; khuôn 
viên cảnh quan….; Chi phí thiết bị; Chi phí GPMB… 

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có hiện có của Công ty (sẽ tạm thời chưa chi trả cổ tức 
năm 2018); số tiền còn thiếu sẽ được lấy từ các nguồn:  

+ Vay vốn trung và dài hạn của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước;  
+ Tìm đối tác hợp tác đầu tư để huy động vốn;  
+ Được phép phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu để huy động vốn; Vốn ứng trước 

của các nhà đầu tư trong khu đô thị… 
+ Các hình thức vay vốn,huy động vốn khác được Pháp luật cho phép. 

- Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông đồng ý Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty 
toàn quyền quyết định các vấn đề sau:  

+ Nguồn vốn đầu tư;  
+ Phương án vay; lãi suất vay; thời hạn vay và lựa chọn tổ chức cho vay. 
+ Trường hợp phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu thì HĐQT Toàn quyền quyết định 

về Phương án phát hành và sử dụng vốn phát hành từ trái phiếu, cổ phiếu (nếu có) 
để lấy vốn đầu tư cho dự án.  

+ Quyết định các nội dung khác liên quan đến đầu tư dự án thuộc thẩm quyền quyết 
định của ĐHĐCĐ 

+ Chủ động lựa chọn nhà thầu, toàn quyền được phê duyệt các hồ sơ, thủ tục khác 
liên quan đến dự án.  

+ Tìm các đối tác để phân phối dự án; khách hàng và xây dựng giá bán khi dự án đã 
đủ điều kiện để bán/chuyển nhượng trên cơ sở đem lại hệu quả cho Công ty và cổ 
đông 

- Giao cho HĐQT Công ty tổ chức, triển khai, thực hiện dự án nhằm đảm bảo tiến 
đúng theo kế hoạch và có hiệu quả. 
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1.10. Thông qua nghị quyết Đại hội 

- Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công 
ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE, họp ngày 27 tháng 04 năm 9 

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2019, Hội đồng quản trị Công 
ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực 
hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.  

- Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty CP Ống thép Việt Đức 
VG PIPE  qua website: vgpipe.com.vn hoặc thepvietduc.com.vn 

2. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

2.1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị: 

TT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Ngày bắt 

đầu là 
TVHĐQT 

Số buổi 
tham 
dự 

Tỷ lệ 
tham 

dự (%) 

Lý 
do 

1 Lê Minh Hải Chủ tịch  04/01/2013 6/6 100  

2 Nguyễn Hữu Thể Thành viên  29/03/2008 6/6 100  

3 Nguyễn Vinh Tuyên Thành viên  24/03/2015 6/6 100  

4 Nguyễn Thị Nhi Thành viên  29/03/2008 6/6 100  

5 Ngô Vi Anh Tú Thành viên  23/03/2013 6/6 100  

6 Lê Quốc Khánh Thành viên 14/04/2018  6/6 100  

7 Nguyễn Trọng Đắc Thành viên 14/04/2018 6/6 100  

8 Bùi Văn Hiệu Thành viên 14/04/2018 6/6 100  

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban  Giám đốc: 

2.2.1. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc và các cấp quản lý 

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua 
các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng 
của HĐQT. 

- Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra cũng được Ban điều hành triển khai đầy 
đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. 

- Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, tìm hiểu 
thị trường, chăm sóc khách hàng, xây dựng hình ảnh công ty với khách hàng… 

- Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác 
điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty và các công ty thành viên sẽ góp phần 
gia tăng sự ổn định trong hoạt động sản xuất, từng bước chinh phục các thị trường 
mới, các thị trường khó tính trong khu vực và quốc tế trong bối cảnh còn nhiều khó 
khăn phức tạp. 

2.2.2. Công tác quan hệ cổ đông: 

- Công ty luôn quan tâm đến công tác quan hệ cổ đông. Duy trì chế độ công bố 
thông tin công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác và đầy đủ. 
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- Giải đáp kịp thời, chính xác các thắc mắc của cổ đông về tình hình hoạt động sản 
xuất kinh doanh. 

2.2.3. Hoạt động của Hội đồng Quản trị 

- HĐQT đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để thông qua một 
số vấn đề cho việc thực hiện HĐSXKD năm 2019; Thực hiện triển khai dự án Việt 
Đức Legend City và các nội dung liên quan khác của Công ty. 

- 6 tháng đầu năm 2019 HĐQT cũng đã tổ chức 06 cuộc họp, Các cuộc họp đều có 
sự tham gia, chứng kiến của Ban kiểm soát công ty. Các cuộc họp đều được trao 
đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng 
tinh thần nội dung cuộc họp. 

- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được Ban điều hành thông tin đầy đủ, 
kịp thời các hoạt động của Công ty . 

- Các nghị quyết/quyết định đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả 
thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của 
Công ty. 

- Đánh giá chung: HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo 
Điều lệ và luật doanh nghiệp. HĐQT đã tập trung thực hiện nhiệm vụ của mình một 
cách cẩn trọng, trung thực, tiếp tục hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch hoạt 
động, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty. 

- Tất cả các thành viên HĐQT đều am hiểu sâu về lĩnh vực hoạt động SXKD, các 
thành viên HĐQT có nhiều buổi thảo luận, họp HĐQT mở rộng và kịp thời đưa ra 
các chỉ đạo quản trị phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công ty cũng như các 
biến động của tình hình kinh tế. 

- HĐQT và Ban điều hành phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Công ty, 
hoàn thành các chỉ tiêu trong sản xuất và kinh doanh. 

2.2.4. Các hoạt động mà HĐQT sẽ tập trung thực hiện trong cuối năm 2019. 

- Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển kinh doanh; 

- Củng cố và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm. Sẽ lấy chất lượng 
sản phẩm, chất lượng dịch vụ trước và sau bán hàng làm thế mạnh của mình để 
cạnh tranh và khẳng định vị thế Công ty trên thị trường. 

- Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp cũng như trách nhiệm quản lý và kiểm 
soát rủi ro trong quản lý tài chính, kế toán và kiểm toán, quản lý rủi ro doanh 
nghiệp.Tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp, nâng 
cao hơn nữa vai trò của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. 

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định hoàn thành các chỉ tiêu kế 
hoạch năm 2019 do Đại hội đổng cổ đông giao. 

- Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình trong 
nước và thế giới. 

- Tăng cường công tác nghiên cứu phát triển, cải tiến hợp lý hóa sản xuất nhằm 
nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh của 
sản phẩm trên thị trường. Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các Nghị 
quyết, Quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông. 
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2.2.5. Công tác đầu tư: 

- HĐQT tiếp tục cùng Ban Tổng Giám đốc hoàn thiện dự án đầu tư xây dựng Tòa 
nhà văn phòng và Trung tâm thương mại tại Mê Linh. Dự kiến đầu Quý III sẽ đi vào 
hoạt động và khai thác 100% diện tích trong năm 2019. 

- HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc triển khai tiếp tục công tác GPMB và hạ tầng của 
Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City giai đoạn 1. Dự kiến sẽ khởi công xây 
dựng vào đầu năm 2020. 

- Sẽ cùng Ban Tổng Giám đốc đưa ra các hình thức huy động nguồn tiền để phục vụ 
cho việc triển khai dự án khu đô thị Việt Đức Legend City trên cơ sở đem lại hiệu 
quả tốt nhất cho công ty và cho các nhà đầu tư. 

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện về các 
mặt hoạt động sản xuất kinh của Công ty theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã 
thông qua ngày 27/4/2019.  

- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu 
năm 2019, thành tích đã đạt được, các điểm còn hạn chế, từ đó đưa ra kiến nghị 
khắc phục để đạt kết quả tốt nhất trong 6 tháng cuối năm 2019. 

- HĐQT hoạt động theo nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, các thanh 
viên HĐQT được phân công phụ trách từng lĩnh vực, luôn nêu cao tinh thần đoàn 
kết, chủ động, trách nhiệm, trung thực và cẩn trọng để thực hiện tốt chức trách, 
nhiệm vụ được giao. 

- HĐQT Công ty đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức 
hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Phân công 
nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên HĐQT. 

- Định kỳ định kỳ 2 lần/ 1 tháng HĐQT tham dự các cuộc họp và các cuộc họp bất 
thường với Ban Tổng Giám đốc, Trưởng, phó các Phòng, Giám đốc Nhà máy, 
Quản đốc phân xưởng sản xuất để nắm bắt tình hình hoạt động của công ty và đề 
ra hướng chỉ đạo kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động của 
Công ty. Các cuộc họp đều được chuẩn bị chu đáo và tiến hành nghiêm túc, đảm 
bảo thời lượng và chất lượng, các nội dung đều mang tính chất thời sự và thiết 
thực kịp thời định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. 

- Ban Tổng Giám đốc là người điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hằng 
ngày của Công ty; chịu sự kiểm tra và giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách 
nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các Nghị quyết 
của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh 
doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng 
cổ đông thông qua. 

- Các quy định của pháp luật, các quyết sách và quy chế nội bộ mà HĐQT ban 
hành, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ trong hoạt động điều hành sản xuất 
kinh doanh của Công ty. 

- Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan 
trọng trong điều hành hoạt động của Công ty. 

- Thực hiện lập, đánh giá, phân tích tình hình tài chính hàng tháng, quý, năm để lập 
kế hoạch đầu tư, cải tạo, sửa chữa nhà xưởng và triển khai hoạt động sản xuất 
kinh doanh được hiệu quả.  

- Ban hành các chính sách, chế độ, quy chế cho người lao động, đảm bảo quyền lợi 
cho người lao động, công khai các quy định đảm bảo người lao động luôn tuân thủ 
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các nội quy lao động, quy chế khen thưởng, kỷ luật của Công ty. Thuê giáo viên về 
giảng dạy trực tiếp tại Công ty và cử các cán bộ, công nhân viên tham gia các 
khóa đào tạo bên ngoài đảm bảo 100% cán bộ, công nhân viên được đào tạo về: 
Vệ sinh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vận hành cầu trục, xe nâng… và 
trang bị bảo hộ lao động cần thiết. 

- HĐQT căn cứ vào chức năng nhiệm vụ từng phòng ban để kết hợp với Ban Tổng 
giám đốc điều chỉnh nhân sự cho phù hợp với tình hình thực tế, đánh giá năng lực 
nhân sự để bố trí công việc hợp lý, nâng cao năng lực làm việc.  

- Công bố thông tin định kỳ và nộp báo cáo theo đúng quy định hiện hành tới 
UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Nâng cao tính minh bạch trong 
hoạt động quản trị, giám sát đối với Ban giám đốc, đồng thời giúp cho cổ đông 
nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty. 

- Ngoài ra khi có phát sinh những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT, Ban 
Tổng Giám đốc đều xin ý kiến HĐQT bằng việc triệu tập các cuộc họp hoặc bằng 
văn bản và phải được sự thống nhất của HĐQT. 

2.2.6. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:  

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT, từng lĩnh vực cụ thể được giao 
cho các thành viên HĐQT phụ trách trực tiếp. 

2.2.7. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị: 

1. Nghị quyết số 01/2019/NQHĐQT-VGP ngày 15/01/2019 về việc Chấp thuận cho 
Ban Tổng giám đốc và Ban QLDA Công ty thực hiện các công việc liên quan đến 
GPMB, san lấp mặt bằng và các công việc khác: Công bố quy hoạch, Đánh giá tác 
động môi trường; thẩm định dự toán thiết kế; thiết kế kiến trúc, cảnh quan, sân 
vườn… thuộc Dự án Khu Đô thị Việt Đức Legend City 

Làm việc với các tổ chức tín dụng có kinh nghiệm, uy tín trong việc cho vay thực 
hiện Dự án Khu đô thị để làm thủ tục vay vốn trung hạn hoặc phát hành trái phiếu 
có kỳ hạn để thực hiện triển khai dự án. 

2. Nghị quyết số 02/2019/NQHĐQT-VGP ngày 22/02/2019 Đồng ý chuyển nhượng 
toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần ống thép Việt Đức VGPIPE tại Công ty cổ 
phần sản xuất thép Việt Đức theo phương án chuyển nhượng như sau: 

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng 6.664.000 cổ phần (Sáu triệu sáu trăm sáu 
mươi bốn ngàn cổ phần), mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần, tương đương giá trị: 
66.640.000.000 đồng (Sáu mươi sáu tỷ, sáu trăm bốn mươi sáu triệu đồng). 

- Mục đích chuyển nhượng vốn: tập trung vốn để triển khai dự án Khu Đô thị Việt 
Đức Legend City 

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 03/2019. 

(Hiện tại Công ty CP ống thép Việt Đức VGPIPE không thực hiện chuyển nhượng 
được vốn góp vào Công ty Cổ phần Sản xuất thép Việt Đức. Lý do: Không tìm 
được nhà đầu tư) 

3. Nghị quyết số 03/2019/NQHĐQT-VGP ngày 24/02/2019 về việc Thông qua 
Phương án vay vốn bổ sung vốn lưu động cho Công ty năm 2019-2020 tại Ngân 
hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – CN Lý Thường Kiệt. 

4. Nghị quyết số 05/2019/NQHĐQT-VGP ngày 20/05/2019 về việc Thông qua 
Phương án vay vốn bổ sung vốn lưu động cho Công ty năm 2019-2020 tại Ngân 
hàng TMCP TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. 
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5. Nghị quyết số 06/2019/NQHĐQT-VGP ngày 20/6/2019 về việc Thông qua Phương 
án vay vốn bổ sung vốn lưu động cho Công ty năm 2019-2020 tại Ngân hàng 
TMCP Công thương Việt Nam – CN Bình Xuyên. 

6. Nghị quyết số 07/2019/NQHĐQT-VGP ngày 25/06/2019 về việc Thông qua 
Phương án vay vốn trung hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư Việt Nam – CN Phúc 
Yên để triển khai xây dựng Tòa Nhà Văn Phòng và Trung tâm thương mại Mê 
Linh. 

3. BAN KIỂM SOÁT 

3.1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát: 

STT Thành viên BKS Chức vụ 
Ngày bắt đầu là 
thành viên BKS 

1 Nguyễn Văn Lộc Trưởng ban 14/04/2018 

2 Lê Quý Minh Thành viên 14/04/2018 

3 Nguyễn Thị Hoa Thành viên 14/04/2018 

3.2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ 
đông: 

- Ban kiểm soát Công ty hoạt động theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. 
Nhân sự trong năm của Ban kiểm soát là 3 người.  

- 6 tháng đầu năm 2019, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động như sau: 

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. 

- Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và các 
Nghị quyết của Hội đồng quản trị. 

- Giám sát việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh so Kế hoạch đã được giao. 

- Tham gia các buổi họp của HĐQT, 

- Tham gia lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2019. 

- Kiểm soát Báo cáo tài chính hàng tháng, quý, bán niên năm 2019. 

- Trao đổi với kế toán độc lập về Kết quả soát xét BCTC 6 tháng năm 2019. 

- Kiểm tra, giám sát công tác kiểm kê bán niên năm 2019; 

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật 
chứng khoán. 

- Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2019 sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội 
đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đều thực hiện và tuân thủ theo đúng 
Điều lệ và Quy chế đã ban hành 

3.3. ết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát 

- 6 tháng đầu năm 2019 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp vi phạm nào 
trong hoạt động của Công ty. Các hoạt động Sản xuất Kinh doanh đều được tuân 
thủ theo đúng Luật doanh nghiệp; Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. 

- Các cuộc họp HĐQT được diễn ra đúng trình tự tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty 
và Luật doanh nghiệp. 

- Các nghị quyết của HĐQT đều bám sát theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
năm 2019. 

- Các cán bộ quản lý thực hiện đúng theo quy định của Công ty. 
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- Các hợp đồng kinh tế ký kết được thực hiện đúng theo đúng pháp luật và các quy 
định hiện hành của Nhà nước, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. 

- Công ty đã thực hiện và được cấp Giấy chứng nhận ISO 14001-2015 Hệ thống 
quản lý chất lượng môi trường. 

- Công tác tài chính kế toán: được tuân thủ chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán 
hiện hành;. 

- Tình hình chấp hành pháp luật về thuế, quan hệ với NSNN: công tác kê khai, nộp 
thuế và các khoản phải nộp NSNN được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. 

- Công tác công bố thông tin: tuân thủ các quy định về CBTT đối với Công ty niêm yết, 
được thực hiện đúng, đầy đủ. 

- Công tác quản lý công nợ và bảo toàn vốn: Trong năm không có phát sinh công nợ 
khó đòi. 

3.4. Đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, 
Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý: 

- Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định 
của Hội đồng quản trị cho Ban Kiểm soát. 

- Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các 
thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và Công 
ty con khi có yêu cầu. 

- Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc được thực 
hiện chặt chẽ đồng bộ theo sát chủ trương của Đại hội đồng cổ đông đề ra. 

- Mọi thông tin điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đều được cung 
cấp cho Ban kiểm soát nhằm thực hiện tốt vai trò giám sát của mình. 

3.5. Một số khuyến nghị của Ban kiểm soát: 

- Nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện cho cổ đông để quyết định các chính sách điều 
hành Công ty, trong năm 2019 Ban kiểm soát khuyến nghị HĐQT và Ban điều hành 
Công ty thực hiện một số nội dung sau: 

- Rà soát lại hệ thống chính sách đã ban hành trong Công ty nhằm trách các rủi ro về 
pháp lý. 

- Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, kiểm soát số liệu, việc chấp hành tuân thủ 
các quy định về môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo phù 
hợp với các quy định của pháp luật. 

- Tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình của Công ty cho phù hợp 
với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Sắp xếp nhân lực cho các dự án phù hợp để bộ máy của công ty tinh gọn, góp phần 
giảm chi phí cho Công ty 

- Tính toán dòng tiền cụ thể chi tiết và khoa học, cân đối nguồn vốn, lãi suất hợp lý tối 
đa hóa hiệu quả kinh doanh cho công ty. 

- Có chính sách hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực hiện tại, nhằm ổn định nhân lực 
mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

3.6. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng cuối năm 2019. 

- Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 
Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2019 như sau: 



12 
  

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

- Giám sát việc chấp hành các qui định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình 
thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty; 

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý 
kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư 
của Công ty; 

- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến 
đóng góp đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong công tác quản trị, phối 
hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát. 

- Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban 
Tổng giám đốc. 

- Giám sát việc thực thi và soát xét nội dung công bố thông tin của Công ty đảm bảo 
tính kịp thời, minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của 
cổ đông. 

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung 
theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kịp thời, quyết đoán và thận trọng. 

- Các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc ban hành đúng theo 
chức năng, quyền hạn và phù hợp với chủ trương, nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông. 

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc điều hành luôn luôn theo sát thị trường và biến động 
của nền kinh tế để chỉ đạo, điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với 
tình hình thực tế đồng thời đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đã đề ra. 

- Công tác tài chính kế toán: tổ chức và hạch toán kế toán tuân thủ chế độ kế toán và 
chuẩn mực kế toán hiện hành. Sổ sách biểu mẫu rõ ràng, kiểm kê định kỳ 6 tháng/ 1 
lần vật tư, hàng hóa, tài sản. 

- Công tác kinh doanh: các hợp đồng ký kết và thực hiện đều tuân thủ đúng pháp luật 
của Nhà nước, điều lệ Công ty. Không có sai phạm trong đàm phán và thực hiện 
hợp đồng. 

- Công ty sản xuất: Tuân thủ theo tiêu chuẩn quản lý hệ thống chất lượng theo phiên 
bản ISO 9001-2015 và ISO 14001-2015. 

- Công tác kê khai, nộp thuế và nghĩa vụ với NSNN được thực hiện đầy đủ, đúng hạn 
và đúng quy định. 

- Công tác công bố thông tin: tuân thủ nghiêm ngặt quy định và thời gian về công bố 
thông tin đối với Công ty niêm yết 

- BCTC của Công ty được lập đầy đủ, kịp thời, các chỉ tiêu tài chính BKS đều kiểm 
tra, soát xét và chấp thuận. BCTC Quý, 6 tháng đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm 
toán AASC kiểm toán và công bố trên Website Công ty, Sở giao dịch chứng khoán 
Hà Nội và Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo đúng thời gian quy định. 

- 6 tháng đầu Năm 2019, Ban kiểm soát công ty không nhận được bất cứ kiến nghị 
hoặc khiếu nại nào của cổ đông lớn về sai phạm của HĐQT và Ban Tổng giám đốc 
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 
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3.7. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều 
hành và các cán bộ quản lý khác: 

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS nhận thấy HĐQT và Ban Tổng giám đốc 
luôn luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ mà Đại 
hội đồng cổ đông đã giao. 

- Các cuộc họp HĐQT và Ban Tổng giám đốc đều mời BKS tham dự và lấy ý kiến 
đóng góp xây dựng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Mọi thông tin của HĐQT và Ban Tổng giám đốc đều cung cấp cho BKS đầy đủ và 
kịp thời. 

3.8. Hoạt động khác của BKS (nếu có) 

Không có hoạt động khác của BKS 

4. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý đã 
tham gia các khóa học về quản lý hệ thống, kiểm soát nội bộ và tham dự các buổi 
tập huấn về quản trị Công ty. 

- Ngoài ra HĐQT còn sắp xếp cử cán bộ đi tham dự các khóa đào tạo, tập huấn do 
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức nhằm 
nâng cao tính tuân thủ cũng như công bố thông tin đúng theo quy định của luật 
chứng khoán và thep quy định của Pháp luật. 

5. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 
34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty 
với chính Công ty: 

5.1. Danh sách về người có liên quan của Công ty 

Chi tiết theo Biểu số 01 kèm theo 

5.2. 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 nộp bộ: 

Không có  

5.3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người 
nội bộ với công ty con, công ty do công ty niên yết nắm quyền kiểm soát: 

Không có  

5.4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: 

5.4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty là thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám 
đốc (Tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành 
viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở 
lại đây (tính từ thời điểm lập báo cáo): Không có  

5.4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 
thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và thành viên 
HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có  

5.4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi 
vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng 
giám đốc) điều hành: Không có  

5.5. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: 

5.5.1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:  

Chi tiết theo Biểu số 02 kèm theo 
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5.5.2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan với cổ phiếu của công ty niêm 
yết: 

1. Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty:  

- Số cổ phần sở hữu tại ngày 01/01/19: 3.200.400 cổ phần chiếm 7,6% vốn điều lệ 

- Số cổ phần sở hữu tại ngày 30/06/19: 5.300.400 cổ phần chiếm 12,6% vốn điều lệ 

- Lý do: Tăng tỷ lệ sở hữu 

2. Ông Nguyễn Hữu Thể – Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty:  

- Số cổ phần sở hữu tại ngày 01/01/19: 293.440 cổ phần chiếm 0,7% vốn điều lệ 

- Số cổ phần sở hữu tại ngày 30/06/19: 1.292.540 cổ phần chiếm 3,07% vốn điều lệ 

- Lý do: Tăng tỷ lệ sở hữu 

3. Bà Nguyễn Thị Nhi – Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc Công ty:  

- Số cổ phần sở hữu tại ngày 01/01/19: 359.320 cổ phần chiếm 0,85% vốn điều lệ 

- Số cổ phần sở hữu tại ngày 30/06/19: 2.358.720 cổ phần chiếm 5,6% vốn điều lệ 

- Lý do: Tăng tỷ lệ sở hữu 

4. Bà Lê Khánh Huyền – Con ruột Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty  

- Số cổ phần sở hữu tại ngày 01/01/19: 970.144 cổ phần chiếm 2,3% vốn điều lệ 

- Số cổ phần sở hữu tại ngày 30/06/19: 3.470.000 cổ phần chiếm 8,24% vốn điều lệ 

- Lý do: Tăng tỷ lệ sở hữu 

5. Ông Lê Quốc Khánh – Thành viên HĐQT- Con ruột Ông Lê Minh Hải – Chủ 
tịch HĐQT Công ty  

- Số cổ phần sở hữu tại ngày 01/01/19: 1.000.000 cổ phần chiếm 2,65% vốn điều lệ 

- Số cổ phần sở hữu tại ngày 30/06/19: 2.170.000 cổ phần chiếm 5,15% vốn điều lệ 

- Lý do: Tăng tỷ lệ sở hữu 

6. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – vợ Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty   

- Số cổ phần sở hữu tại ngày 01/01/19: 2.645.998 cổ phần chiếm 6,28% vốn điều lệ 

- Số cổ phần sở hữu tại ngày 30/06/19: 4.525.000 cổ phần chiếm 10,75% vốn điều 
lệ 

- Lý do: Tăng tỷ lệ sở hữu 

6. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  


