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THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HĐQT VG PIPE

THÔNG TIN CHUNG VỀ VG PIPE

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

BÁO CÁO CỦA HĐQT

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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Kính thưa Quý vị !

Diễn biến nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là vào nửa cuối năm 2018 trở nên kém thuận lợi hơn
khi tăng trưởng ở các nền kinh tế tiên tiến chững lại, đầu tư và thương mại toàn cầu giảm
xuống, các điều kiện huy động vốn bị thắt chặt hơn và đặc biệt diễn biến phức tạp trong
chính sách thương mại Mỹ - Trung và các chính sách bảo hộ thương mại ngày càng gia tăng.

Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn chung, năm 2018 Công ty tiếp tục ghi nhận kết quả
kinh doanh tăng trưởng. Doanh thu Công ty năm 2018 tăng 15,6% đạt 6.947 tỳ đồng, Lợi
nhuận sau thuế đạt 52,6 tỷ đồng đạt 65,7% so kế hoạch đề ra.

Năm 2019 vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, để phát triển bền vững và thành công
Thép Việt Đức luôn xác định Chất lượng hệ thống, chất lượng sản phẩm làm nòng cốt; tập
trung phát triển hệ thống khách hàng và phát triển nguồn nhân lực. Tiếp tục khẳng định vị thế
là doanh nghiệp sản xuất thép hàng đầu tại Việt Nam mang thương hiệu Thép Việt Đức.

Chính từ các nguyên nhân đã ở trên dẫn đến Lợi nhuận năm 2018 của Công ty đã không
hoàn thành theo Kế hoạch đã đề ra. Việc này, không riêng Thép Việt Đức bị ảnh hưởng mà
hầu hết các các doanh nghiệp trong ngành thép của Việt Nam đều nằm trong tình trạng này
thậm chí còn thâm hụt vào vốn kinh doanh của Công ty.

Thép Việt Đức cũng luôn thấu hiểu rằng, để thành công và Phát triển như ngày hôm nay
ngoài sự nỗ lực của Ban lãnh đạo, CBCNV trong Thép Việt Đức thì một yếu tố vô cùng quan
trọng đó là sự gắn bó, hợp tác của các cổ đông, các đối tác, khách hàng là nguồn cổ vũ lớn
lao, là niềm tin để Thép Việt Đức phát triển.

Thay mặt HĐQT; Ban Tổng Giám đốc Công ty, xin gửi lời cảm ơn sự hợp tác của các quý cổ
đông; các đối táckhách hàng trong suốt nhiều năm qua. Hy vọng rằng trong thời gian tới
Thép Việt Đức tiếp tục nhận được sự hợp tác hơn nữa các quý vị và các bạn.

Trân trọng cảm ơn .

Chủ tịch HĐQT

Th«ng ®iÖp

Chñ tÞch 
Héi ®ång Qu¶n trÞ
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PhÇn 1
Th«ng tin chung

KCN Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

(+84) 211.3 887 863

(+84) 211.3 888 562

vgpipe.com.vn
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Thông tin cơ bản

Tên giao dịch :  CTCP ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

Tên tiếng Anh : Vietnam Germany Steel Pipe JSC

Tên viết tắt : VG PIPE

Số ĐKKD : 2500267703 

Cấp ngày : 31/01/2007

Đơn vị cấp : Sở KH và ĐT Tỉnh Vĩnh Phúc

Vốn điều lệ : 421.115.890.000 đồng.

Trụ sở chính : KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại : 0211. 3887 863

Fax : 0211. 3888562

Website : vgpipe.com.vn

Tài khoản : 4261 00000 55252

Tại NH : BIDV – CN Phúc Yên

Mã số thuế : 2500267703

Biểu tượng Công ty:

Thông tin cổ phiếu

Mã cổ phiếu : VGS

Sàn niêm yết : HNX

Ngày niêm yết : Tháng 12/2008

Số cổ phần : 42.111.589 cổ phần

Trụ sở chính

Địa chỉ: KCN Bình Xuyên, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Văn phòng đại diện tại Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà SIMCO, 28 đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng

Địa chỉ: Quốc lộ 1 A, Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng

Văn phòng đại diện tại Miền Nam

Địa chỉ: Bến Lức, Long An

Thông tin trụ sở chính và Văn phòng đại diện
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Ngành nghề Kinh doanh

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá
Quyền sử dụng đất

Sản xuất các loại ống thép, ống inox;

Sản xuất các sản phẩm từ thép;

Sản xuất két bạc, tủ sắt, két sắt;

Sản xuất các cấu kiện cho thép xây dựng;

Luyện gang, thép;

Sản xuất thép không gỉ, inox;

Xây dựng công trình công nghiệp,giao
thông, thủy lợi, công trình TM, dân dụng;

Dựng, lắp kết cấu thép và bê tông đúc sẵn;

Kinh doanh dịch vụ khách sạn;

Kinh doanh dịch vụ ăn uống;

Kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách, vận
tải hàng hóa;

Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế;

Cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh;

Đại lý mua bán, ký gửi hàng;

Môi giới thương mại;

Kinh doanh bất động sản, QSDĐ thuộc chủ sở
hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
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LÜnh vùc

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty là Sản xuất thép, bao gồm:

LĨNH VỰC KINH DOANH DỊCH VỤ

Sản xuất Tôn cán nguội
Sản xuất Tôn mạ kẽm
Sản xuất thép xây dựng

Sản xuất Ống thép hàn đen
Sản xuất Ống thép Tôn mạ
Sản xuất Ông thép mạ kẽm nhúng nóng

Ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, Công ty còn phát triển thêm lịch vực đầu tư kinh
doanh Bất động sản. Hiện nay VG PIPE có 03 dự án cụ thể:
 Tòa nhà Tài chính VIETDUC FINANCIAL BUIDING tại Vĩnh Yên là Tòa nhà cho thuê văn

phòng và căn hộ.
 Tòa nhà Văn phòng và Trung tâm thương mại tại Mê Linh, mục đích cho thuê văn phòng.
 Dự án Khu đô thị Việt Đức Legen City với quy mô 62ha

Dự án 
Việt Đức Legend City

Dự án 
Văn phòng và TT thương mại

Vietduc Financial 
building

S¶n xuÊt kinh doanh chÝnh

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
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Các cột mốc

ph¸t triÓn quan träng

Nhà máy Ống thép Việt
Đức VG PIPE được thành
lập KCN Bình Xuyên, tỉnh
Vĩnh Phúc.

Ngày 29/01/2007 đã chuyển đổi sang Công ty cổ
phần Ống thép Việt Đức VG PIPE với VĐL 35 tỷ
đồng tương đương với 3,5 triệu CP với mệnh giá
10.000 đồng/CP. Công ty đã phát hành riêng lẻ
tăng VĐL từ 35 tỷ lên 70 tỷ đồng.
VG PIPE thành lập CT cổ phần thép Việt Đức để
SX Tôn cán nguội và Ống thép lớn.
VGPIPE trở thành Công ty đại chúng.

Ngày 20/11/2008 cổ phiếu VGPIPE được
chấp thuận niêm yết tại HNX. Ngày 4/12/08
chính thức giao dịch trên sàn HNX
Tháng 12/08: Công ty tăng vốn điều lệ từ 70
tỷ lên 125,997 tỷ đồng từ việc chia cổ tức và
chia thưởng bằng CP

Cty đã phát hành tăng vốn từ 125,997 tỷ lên
375,997 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu, đấu giá
và cổ đông chiến lược.
Công ty đã góp vốn để thành lập CTCP sản xuất
thép Việt Đức (Công ty liên kết) để sản xuất thép
xây dựng cán nóng

Niêm yết bổ sung 25 triệu cổ phiếu
trên HNX
Tổng cổ phiếu đang VGPIPE lưu
hành 37.599.710cp, mệnh giá
10.000đ/cp.

Công ty đã triển khai xây dựng Toà
nhà Vietduc Financial building tại
thành phố Vĩnh Yên, được chia thành
2 khối văn phòng và căn hộ

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018



Công ty triển khai mở rộng
dự án sản xuất Tôn mạ
kẽm và đầu tư mới thêm 5
dây chuyền sản xuất Ống
tôn mạ kẽm

Công ty đã chính thức
có kho hàng tại Miền
Trung với diện tích cả
văn phòng làm việc và
hệ thống kho bãi gần
5.000m2

Công ty đã đưa dây
chuyển sản xuất Tôn mạ
kẽm thứ 2 và 3 đi vào hoạt
động. Thay thế 04 dây
truyền sản xuất ống thép
cũ.

Nhà máy sản xuất Thép chế tạo
thuộc Công ty liên kết đi vào hoạt
động và đánh dấu năng lực sản
xuất của toàn tập đoàn lên đến
1.300.000 tấn/năm.

Công ty đã triển khai xây dựng Trung tâm
thương mại và cho thuê văn phòng đối với khu
đất tại xã Quang Minh, huyện Mê Linh, Thành
phố Hà Nội.Tổng diện tích thi công 12.800m2
bao gồm 1 tầng hầm và 7 tầng nổi.

Công ty triển khai việc thực hiện
xây dựng dự án Việt Đức Legend
City giai đoạn một với diện tích
25ha

Công ty mở rộng Dự án Thép chế
tạo thêm quy mô 3,2ha nhằm xây
dựng hệ thống nhà điều hành và
phụ trợ

Các cột mốc
ph¸t triÓn quan träng
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Thông tin

C«ng ty con vµ C«ng ty liªn kÕt

Thông tin Công ty con

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT ĐỨC

Địa chỉ: KCN Bình Xuyên, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng

Số cổ phần: 8.000.000 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết: 99,92%

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: Sản xuất Tôn cán nguội và Tôn cuộn mạ kẽm

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT ĐỨC

Địa chỉ: KCN Bình Xuyên, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Vốn điều lệ: 304.065.000.000 đồng

Số cổ phần: 30.406.500 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết: 28,6%

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: Sản xuất thép chất lượng cao và Chế tạo

Thông tin Công ty liên kết

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018



Héi ®ång qu¶n trÞ

Ban ®iÒu hµnh 

Ban kiÓm so¸t

Th«ng tin

11
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Minh Hải 

Nguyễn Hữu Thể

Nguyễn Thị Nhi

Nguyễn Vinh Tuyên

Ngô Vi Anh Tú

Lê Quốc Khánh

Nguyễn Trọng Đắc

Bùi Văn Hiệu

CHỨC VỤ

Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

SỐ CP SỞ HỮU

5.300.000

1.292.540

2.358.720

100.800

38.080

1.120.000

0

0

TỶ LỆ (%)

12,6

3,1

5,6

0,2

0,01

2,7

0

0

Thông tin

HéI ®ång qu¶n trÞ

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
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BAN KIỂM 
SOÁT

Ông NGUYỄN VĂN LỘC
Trưởng ban
Số cổ phần nắm giữ: 0cp
Tỷ lệ nắm giữ: 0%

Ông LÊ QUÝ MINH
Thành viên
Số cổ phần nắm giữ: 0cp
Tỷ lệ nắm giữ: 0%

Bà NGUYỄN THỊ HOA
Thành viên
Số cổ phần nắm giữ: 0cp
Tỷ lệ nắm giữ: 0%

Thông tin

Ban ®iÒu hµnh

Thông tin
Ban KIÓM SO¸T

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018



Thép Việt Đức là đơn vị
chuyên sản xuất, cung ứng
các sản phẩm Ống thép hàn
đen; Ống thép mạ kẽm; Ống
Tôn mạ; Tôn cán nguội và
Tôn mạ kẽm với công suất
600.000tấn/năm.

Ngoài ra Công ty chúng tôi
còn liên doanh liên kết sản
xuất thép xây dựng có
đường kính từ D6 đến D51
công suất 700.000tấn/năm.

Thép Việt Đức đang vận
hành hệ thống dây chuyền
sản xuất ống thép và tôn cán
nguội, tôn mạ kẽm theo công
nghệ của các nước tiên tiến
nhất hiện nay.

Sản phẩm ống thép được
sản xuất theo tiêu chuẩn Anh
Quốc BS 1387:1985, ASTM
A53, có đường kính ngoài từ
1/2 inch đến 8 inch, độ dày
từ 1,9mm đến 8.18mm,

Ống thép vuông, chữ nhật
theo tiêu chuẩn ASTM A500

Ống Thép Việt Đức là
doanh nghiệp lớn hàng đầu
tại Việt Nam. VGS chuyên
sản xuất, cung ứng các sản
phẩm Ống thép hàn đen;
Ống thép mạ kẽm nhúng
nóng; Ống Tôn mạ kẽm;
Tôn cuộn cán nguội và Tôn
cuộn mạ kẽm.

Tự hào nằm trong TOP 5
nhà máy sản xuất và tiêu
thụ Ống thép; và TOP 6
nhà sản xuất Thép xây
dựng lớn nhất tại Việt Nam.
Sản phẩm Ống thép Việt
Đức được trải dài trên mọi
miền tổ quốc.

Hiện nay, Thép Việt Đức có
các kho hàng tại Miền Bắc;
Miền Trung và Miền Nam
nhằm đáp ứng nhu cầu
khách hàng nhanh nhất

Thị phần VGS chiếm 6,7%
của cả nước đối Ống thép,
5,1% đối với thép xây dựng

Sự đầu tư chuyên nghiệp và bài
bản cùng với việc ứng dụng khoa
học - công nghệ hiện đại vào
hoạt động SXKD nên Thép Việt
Đức luôn trên đà phát triển, giữ
vững và mở rộng thị trường, đa
dạng hóa các sản phẩm thép,
phục vụ đầy đủ cho nhu cầu sản
xuất và tiêu dùng.

Sản phẩm Thép Việt Đức tự hào
đã được nhiều dự án lớn do chủ
đầu tư trong và ngoài nước sử
dụng và được đánh cao như Dự
án: nhà ga T2 Nội Bài; Sam Sung
Thái Nguyên; Formosa Hà Tĩnh:
Time City; Royal City; các dự án
tập đoàn Vincom làm chủ đầu tư;
Sân bay Đà Nẵng; đường sắt
trên cao; Vành đai 3; Cầu Nhật
Tân; Đường cao tốc Hà Nội - Hải
Phòng; Hà Nội - Lào Ca.và rất
nhiều dự án lớn khác.

DÂY CHUYỀN 
CÔNG NGHỆ 01

VỊ THẾ -
THỊ PHẦN

CÁC DỰ ÁN 
ĐÃ CẤP

02
03

14

Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE được thành lập năm 2002 trên diện tích
25 ha tại KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 2008, Cổ phiếu của Thép Việt Đức
chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mã giao dịch VGS.

Tæng quan
C«ng ty èng thÐp ViÖt §øc

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
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+First

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing 
and typesetting industry. Lorem Ipsum has been 
the industry's standard dummy text ever since the 
1500s, Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and 

typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's 
standard dummy text ever since the 1500s, 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing 
and typesetting industry. Lorem Ipsum has been 
the industry's standard dummy text ever since the 
1500s, 

TÇm nhin

Sø mÖnh

Gi¸ trÞ

Cèt lâi

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
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TẦM NHÌN 
CHIẾN LƯỢC

Tạo dựng một tập đoàn sản xuất Thép hàng đầu
Việt Nam mang thương hiệu

THÉP VIỆT ĐỨC – ĐẲNG CẤP CHÂU ÂU

Nâng cao Chất lượng

Nâng cao Chất lượng trong
từng sản phẩm, dịch vụ và
lĩnh vực hoạt động

Lợi nhuận
Hiệu quả

Lợi nhuận và hiệu
quả” là giá trị căn
bản của hoạt động
sản xuất kinh doanh

Chuyên nghiệp
Tiêu chuẩn hóa

Chuyên nghiệp và tiêu chuẩn
hoá là giá trị cốt lõi của văn
hoá doanh nghiệp.

Đoàn kết - Hợp tác

Đoàn kết và Hợp tác tạo
nên sức mạnh Công ty

Tận tâm - Uy tín

Tận tâm và Uy tín
đối với mọi khách
hàng và đối tác

TÇm nh×n chiÕn lưîc
Gi¸ trÞ cèt lâi

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
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ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG

Cung cấp các sản phẩm - dịch vụ
với chất lượng Châu Âu phù hợp với
nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng.
Sản phẩm - dịch vụ luôn đẳng cấp,
đón đầu và chiếm lĩnh thị trường,
mang lại cho các đối tác, khách
hàng sự hài lòng, thành công.

ĐỐI VỚI ĐỐI TÁC VÀ
CỔ ĐÔNG

Đề cao tinh thần hợp
tác cùng phát triển,
luôn là người đồng
hành uy tín của các đối
tác và cổ đông, phấn
đấu gia tăng các giá trị
đầu tư tốt và bền vững.

ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN

Xây dựng môi trường làm việc
chuyên nghiệp, năng động, sáng
tạo và nhân văn, tạo điều kiện thu
nhập cao và cơ hội phát triển công
bằng cho tất cả nhân viên.

ĐỐI VỚI XÃ HỘI

Hài hòa lợi ích
doanh nghiệp với lợi
ích xã hội, đóng góp
tích cực vào các
hoạt động hướng về
cộng đồng, thể hiện
tinh thần trách nhiệm
công dân và niềm tự
hào dân tộc.

Sø mÖnh

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
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THÔNG TIN  CHUNG VỀ DỰ ÁN

Tên dự án: 
Khu đô thị  Việt Đức Legend City
Địa chỉ :Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ đầu tư: 
Cty Ống thép Việt Đức VG PIPE
Quy mô dự án: 62ha
Quy mô thực hiện giai đoạn 1: 25ha.

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ GĐ1 DỰ KIẾN

Chi phí xây dựng, hạ tầng: 1.250 tỷ đồng
Chi phí thiết bị hạ tầng      :      55 tỷ đồng
Chi phí GPMB :      80 tỷ đồng
Chi phí khác :    130 tỷ đồng
Chi phí dự phòng :    210 tỷ đồng
Tổng cộng : 1.725 tỷ đồng

NHÀ LIỀN KỀ

Tổng số căn liền kề: 204 căn;
Diện tích : 95,9 m2 - 268 m2/1 căn;
Tổng Diện tích đất : 26.084 m2;
Tầng cao 1 căn : 05 tấng;
Mật độ xây dựng : 80%;
Tổng diện tích xây dựng: 104.400m2;

NHÀ BIỆT THỰ

Tổng số biệt thự : 192 căn .
Diện tích : 198 - 381 m2/căn
Tổng diện tích đất : 51.796 m2;
Tầng cao : 3 tầng;
Mật độ xây dựng : 55%-65%;
Tổng Diện tích xây dựng: 88.400 m2.

NHÀ Ở CAO TÀNG XÃ HỘI

Tổng số có 7 tòa nhà, cao 5 tầng;
Diện tích xây dựng 1 tòa 5.614 m2;
Tổng diện tích xây dựng 39.300 m2

KIẾN TRÚC CẢNH QUAN, CÂY XANH
Tổng diện tích là 34.500 m2

Dù ¸n
BÊt ®éng s¶n ®· vµ ®ang triÓn khai

Dù ¸n Khu ®« thÞ ViÖt §øc Legend city
01

Thiết kế phối cảnh Dự án 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018
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Địa điểm xây dựng

Dự án Văn phòng và Trung tâm
thương mại được xây dựng trên
diện tích 2.720m2 tại Km9 đường
Bắc Thăng Long – Nội Bài, Thị trấn
Quang Minh, huyện Mê Linh, TP. Hà
Nội.

Quy mô đầu tư dự án

Tổng diện tích đất: 2.720m2; Diện tích đất lưu không 4.500m2; Diện tích xây công trình
1.825m2. Diện tích các hạng mục phụ trợ như sân vườn, đường nội bộ, cây xanh và các
hạng mục phụ trợ khác là 895m2

Các hạng mục công trình

Diện tích sàn xây dựng: 1.825m2; Tổng số tầng: 07 tấng nối và 1 tầng hầm.
Diện tích sàn từ tầng hầm - tầng 3: 7.300m2; Từ tầng 4 đến tầng 7: 5.200m2
Tổng cộng 12.500 m2 diện tích xây dựng
Mật độ xây dựng : 57%.
Các hạng mục xây dựng: Xây dựng mới đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm: san nền,
đường giao thông, cây xanh, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, phòng cháy chữa
cháy, thông tin liên lạc và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật.

Khái quát chung về Dự án

Bao gồm 02 khối nhà để sử dụng
cho 2 mục đích khác nhau: 01 khối
là khu căn hộ cao cấp và 01 khối là
khu Văn phòng cho thuê.
Chiều cao: 07 tầng.
Năm đầu tư xây dựng: 2010 – 2011
Hiện tại khu căn hộ đã cho thuê đạt
100%
Khu văn phòng tập trung cho các
Công ty như Ngân hàng; bảo hiểm;
Kiểm toán và các Công ty đầu tư tài
chính, hiện đã cho thuê đạt 90%

Địa điểm xây dựng:
Phường Liên Bảo, TP. Vĩnh yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Diện tích đất: 1.520m2

Dù ¸n
V¨n phßng vµ Trung t©m ThƯ¬ng m¹i

Tßa nhµ
Tµi chÝnh ViÖt §øc

02

03
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Royal City Time City

Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng Cao tốc Hà Nội – Lào Cai

Formosa Hà Tĩnh Sam Sung Thái Nguyên

Cầu Nhật Tân Cầu Đông Trù

Golmak City Vinhome Tân Cảng Và nhiều dự án trọng điểm khác

Mét sè dù ¸n lín
Sö dông ThÐp ViÖt §øc



Tµi chÝnh c¬ b¶n

CHỈ TIÊU ĐVT 2016 2017 2018

1. Kết quả Kinh doanh

Doanh thu bán hàng và CCDV Tỷ đồng 4.579,3 6.011,5 6.946,7

Doanh thu thuần Tỷ đồng 4.550,9 5.980,1 6.920,0

Lợi nhuận gộp Tỷ đồng 249,5 232,5 182,4

Chi phí tài chính ròng Tỷ đồng (14) (30) (33)

Chi phí bán hàng Tỷ đồng 102,1 78,4 66,4

Chi phí quản lý Tỷ đồng 31,3 40,5 32,4

Lợi nhuận khác Tỷ đồng (5) (0) 2

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 97,5 83,4 52,6

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 81,5 71,3 44,3

2. Bảng cân đối Kế toán

Tổng Tài sản 1.520,3 1.729,0 1.420,1

Tài sản ngắn hạn Tỷ đồng 1.095,4 1.377,2 1.013,2

Tài sản dài hạn Tỷ đồng 424,9 351,8 406,9

Tổng nguồn vốn 1.520,3 1.729,0 1.420,1

Nợ phải trả Tỷ đồng 936,6 1.139,9 793,3

Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 583,7 589,1 626,8

Vốn điều lệ Tỷ đồng 376,0 376,0 376,0

3. Lưu chuyển tiền tệ

Tiền thuần từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng (188) (243) 294,0

Tiền thuần từ hoạt động đầu tư Tỷ đồng 34,2 46,4 40,1

Tiền thuần từ hoạt động tài chính Tỷ đồng 139,3 201,3 (329)

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ Tỷ đồng (14) 4,5 5,0

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ Tỷ đồng 25,5 11,2 15,6

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ Tỷ đồng 11,2 15,6 20,6

4. Chỉ tiêu Tài chính cơ bản

Tỷ suất LN gộp/Doanh thu thuần % 5,5 3,9 2,6

Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần % 1,8 1,2 0,6

Tỷ số lợi nhuận trên tài sản % 5,4 4,1 3,1

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH % 14,0 12,1 7,1

ChØ tiªu
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Trong qu¸ trÌnh ho¹t ®éng

Là một Công ty sản xuất công nghiệp
chuyên về thép, nhiều rủi ro tiềm tàng gắn
liền với đặc điểm của từng ngành và từng
điều kiện kinh tế ở các địa bàn hoạt động.
Ống thép Việt Đức VG PIPE luôn coi quản
trị rủi ro là một bộ phận không thể tách rời
với chiến lược phát triển.

RỦI RO CHÍNH SÁCH

Với tư cách là Công ty cổ phần đại chúng và

Công ty niêm yết, hoạt động của Công ty chịu

ảnh hưởng của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng

khoán và các quy định khác liên quan đến

ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty.

Các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này hiện

vẫn đang trong quá trình tiếp tục được hoàn

thiện. Do vậy, việc thực thi và sự ổn định của hệ

thống các văn bản pháp lý này sẽ ít nhiều ảnh

hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty.

Biện pháp hạn chế rủi ro: Với gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thép, VG PIPE
tin rằng sẽ đủ kinh nghiệm để nhận định phân tích và quản trị các rủi ro liên quan đến những
thay đổi pháp lý của thị trường. Thường xuyên cập nhật các thay đổi của hệ thống luật pháp
liên quan đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị và điều chỉnh các quy trình, quy định của
công ty cho phù hợp

RỦI RO BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ.

Tính đến thời điểm cuối năm 2018, đồng Việt
Nam đã mất giá khoảng 2,7% so với thời
điểm đầu năm. Mức biến động này khá thấp
so với các đồng tiền khác trong khu vực so
với USD: Cam-pu-chia (-0,1%), Thái Lan (-
1,1%); Việt Nam (-2,7%); Lào (-2,9%);
Malaysia (-3,3%); Philippine (-4,8%);
Indonesia (-5,1%); Myanmar (-14,5%).

Biện pháp: Công ty luôn tính toán kỹ lưỡng thời gian thực hiện và thời hạn thanh toán các hợp
đồng nhập khẩu để có biện pháp cân đối ngoại tệ cho phù hợp. Sử dụng tất cả các biện pháp
như nguồn thu xuất khẩu, kết hợp các tổ chức tín dụng để tính toán các phương án mua bảo
hiểm USD trên cơ sở so sánh với VNĐ để hạn chế thấp nhất rủi ro tỷ giá

Qu¶n trÞ rủi ro
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RỦI RO BIẾN ĐỘNG LÃI SUẤT

Lãi suất là một chỉ số tài chính vô cùng quan
trọng mà Công ty phải luôn theo dõi và cập
nhật hàng ngày nhằm đưa ra các chiến lược
đầu tư hợp lý. Không phải bất kỳ một doanh
nghiệp nào cũng đều có một lượng vốn đủ
lớn để tiến hành tổ chức sản xuất kinh
doanh mà phần lớn đều phải huy động thêm
từ các nguồn bên ngoài, trong đó một kênh
phổ biến là thông qua vay vốn và chịu lãi
suất sử dụng đồng vốn vay. Do đó, biến
động của lãi suất sẽ tác động mạnh đến chi
phí hoạt động của các doanh nghiệp, làm
thay đổi lớn kết quả lợi nhuận.

Biện pháp hạn chế rủi ro: Luôn chủ động
định hướng cơ cấu nợ và vốn chủ cho phù
hợp với từng thời điểm của hoạt động sản
xuất kinh doanh gắn chắc với thời điểm của
thị trường tín dụng. Với thời gian hoạt động
gần 20 năm cùng với tình hình tài chính lành
mạnh cũng như uy tín của Công ty, VG PIPE
đã được các tổ chức đánh giá cao vì thế
Công ty cũng có ưu thế trong việc đàm phán
với các tổ chức tín dụng để có mức lãi suất
vay hợp lý nhất.

RỦI RO BIẾN ĐỘNG GIÁ

Về biến động giá: Thép là mặt hàng cốt lõi
của nền kinh tế. Doanh thu và lợi nhuận của
Thép Việt Đức có sự đóng góp gần 100% từ
các mặt hàng thép. Đối với nguyên liệu sản
xuất thép giá rất nhạy cảm và biến động
nhanh khi các yếu tố tư nhiên liệu; than cốc;
dầu; quặng trên thế giới biến động thì ngay
lập tức giá thép đã biến động ngay tức thì.
Trong năm 2018, giá nguyên liệu thép và giá
thép biến động khá phức tạp, lên xuống
nhiều rất khó cho việc lập kế hoạch cũng như
tính toán giá hợp lý an toàn trong việc SXKD
của Công ty.

Biện pháp: Luôn cập nhật thông tin thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời đầu tư nâng
cấp và sử dụng các công nghệ hiện đại, các biện pháp quản lý chặt chẽ để kiểm soát giá thành
ở mức thấp. Ngoài ra, Công ty thường xuyên đánh giá các chủng loại mặt hàng nào có tính
cạnh tranh, chất lượng tốt và đánh giá các nhà cung cấp có năng lực và cạnh tranh tốt về giá
để lựa chọn

Trong qu¸ trÌnh ho¹t ®éng
Qu¶n trÞ rủi ro
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Biện pháp: Công ty luôn chủ động trong kế hoạch triển khai dự án với nhiều kinh nghiệm và
phối hợp tốt với cơ quan chức năng có liên quan để việc thực hiện triển khai được giải quyết
một cách nhanh nhất.

RỦI RO NHÂN SỰ

Với 1.000 CBCNV đến từ các vùng miền
trên cả nước, tuổi đời lao động trẻ, biến
động về nhân sự luôn là vấn đề cần đặc
biệt quan tâm giải quyết.

Trong khi lĩnh vực sản xuất thép luôn đòi hỏi
lượng lớn lao động kỹ thuật có chuyên môn
và tay nghề cao, hệ thống đào tạo của Việt
Nam trong lĩnh vực cơ khí chế tạo lại chưa
hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Biện pháp: VG PIPE coi con người là yếu tố trung tâm làm nên thành công, luôn chú
trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho người lao động. Các
chính sách phát triển nhân sự cả về mặt lượng và chất luôn được triển khai đồng đều. VG
PIPE đã triển khai hệ thống đánh giá cấp bậc nhân sự để chuẩn hóa hệ thống nhân sự
đồng thời áp dụng trong cách tính và chi trả lương thưởng xứng đáng để tạo động lực
cho người lao động

Ngoài sản xuất thép Công ty còn có thêm lĩnh
vực bất động sản, hiện nay Công ty đang triển
khai dự án KĐT Việt Đức Legend City. Công tác
triển khai bao gồm làm hồ sơ xin phê duyệt chủ
trương đầu tư xây dựng, GPMB, đền bù giải tỏa,
san lấp mặt bằng, thi công cơ sở hạ tầng và xây
dựng các hạng mục… hợp đồng với các nhà
thầu, nhà cung cấp đều có thể ảnh hưởng đến
tiến độ theo kế hoạch.

RỦI RO MÔI TRƯỜNG

Trong quá trình sản xuất hoặc quá trình triển khai xây dựng
các dự án có thể phát sinh ô nhiễm không khí, tếng ồn, nguồn
nước cho môi trường xung quanh. Ngoài ra, khi bàn giao hay
đưa vào hoạt động, các dự án phức hợp quy mô lớn có thể
làm thay đổi tài nguyên – môi trường – sinh thái ở những vùng
phụ cận, hoặc thay đổi môi trường kinh tế, xã hội, nhân sinh
quanh khu vực dự án.
Biện pháp: Bảo vệ môi trường luôn là trách nhiệm nghĩa vụ
của mõi doanh nghiệp và Vg PIPE luôn ý thức các tác động
đến môi trường trong hoạt động của mình. Chính vì vậy, hàng
năm Công ty đều mời các cơ quan có thẩm quyền dể đánh giá
tác động môi trường và các dự án trước khi thực hiện cũng

đều thực hiện công tác này.

RỦI RO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Trong qu¸ trÌnh ho¹t ®éng
Qu¶n trÞ rủi ro
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Tổ chức
Nh©n sù

Xác định “CON NGƯỜI LÀ CHÌA KHÓA CỦA THÀNH CÔNG”, là yếu tố then chốt quyết
định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, VG PIPE đã xây dựng được một đội
ngũ cán bộ quản lý chuyên môn cao, kinh nghiệm và lực lượng nhân viên giàu nhiệt
huyết, được đào tạo bài bản. Đây chính là động lực giúp VG PIPE vượt qua khó khăn,
vững bước trên chặng đường phía trước.

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NGUỒN NHÂN LỰC

Thép Việt Đức được tổ chức theo mô
hình Công ty mẹ - Công ty con và Công
ty liên kết. Tổng số lao động của năm
2018 là 850 người; trong đó tổng số lao
động gián tiếp là 250 người và lao động
trực tiếp là 600 người.

850 Người

Tổng số lao động năm 2018

Chế độ làm việc:

Thời gian làm việc của Công ty, ngày làm 8 tiếng từ
8h đến 17h (1 tiếng nghỉ trưa) từ thứ 2 đến thứ 7. Khi
có yêu cầu công việc người lao động có thể làm thêm
giờ, thời gian làm thêm giờ và lương thêm giờ được
đảm bảo theo đúng Bộ luật lao động và Thỏa ước lao
động tập thể.
Công ty sẽ tạo việc làm cho người lao động thông
qua việc định hướng phát triển của Công ty.
Công ty sẽ sử dụng nguồn lao động một cách tối ưu
nhất và cam kết luôn tạo điều kiện cho nhân viên phát
triển và thăng tiến trong nghề nghiệp.

Nghỉ phép, lễ tết:

Cán bộ công nhân viên được nghỉ lễ và tết theo quy
định của Bộ luật lao động và được hưởng nguyên
lương. Những CBCNV làm việc từ 12 tháng trở lên
được nghỉ phép theo chế độ mỗi năm.

THỜI GIAN LÀM VIỆC

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018



26

VG PIPE chú trọng việc xây dựng chính sách
nhân sự và môi trường làm việc lành mạnh nhằm
tạo điều kiện cho người lao động có thể phát huy
tốt nhất khả năng của mình.

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Tại VG PIPE, tùy theo từng vị trí cụ thể sẽ có
những tiêu chuẩn bắt buộc riêng, song tất cả
cán bộ nhân viên trong Công ty đều đáp ứng
yêu cầu: có trình độ chuyên môn, có tinh thần
trách nhiệm và tinh thần kỷ luật cao. Ban lãnh
đạo Công ty ghi nhận, đánh giá hiệu quả làm
việc và năng lực của cán bộ, nhân viên nhằm
phát huy tính sáng tạo. Chính sách nhân sự
luôn được coi trọng và cải tiến thường xuyên
nhằm tạo ra môi trường làm việc tích cực,
cạnh tranh lành mạnh, thân thiện và gắn kết.

CHẾ ĐỘ LƯƠNG THƯỞNG PHÚC LỢI

Chế độ lương: Công ty thực hiện việc
chi trả lương cho CBCNV đối với khối
gián tiếp dựa vào cấp công việc của nhân
viên, chức vụ, năng lực theo thang bảng
lương và điều kiện kinh doanh của Công
ty, còn đối với Bộ phận kinh doanh trả
lương theo sản lượng bán hàng, khối
trực tiếp sản xuất thì trả theo lương sản
phẩm. Công ty thực hiện chế độ nâng
lương cho CBCNV hàng năm và có sự
quan tâm thường xuyên đến thu nhập,
đời sống của CBCNV.

Chế độ thưởng: Nhằm khuyến khích
động viên CBCNV trong Công ty gia tăng
hiệu quả đóng góp, Công ty có chính
sách thưởng thiết thực, phúc lợi đảm bảo
đầy đủ. Mặc dù năm qua ngành thép gặp
nhiều khó khăn nhưng cuối năm Công ty
vẫn giải quyết cho người lao động lương
tháng thứ 13 và có chính sách thưởng
cho các cá nhân, bộ phận đã có thành
tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất
kinh doanh của Công ty.

Bảo hiểm và phúc lợi: Công ty tham gia
đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm
y tế cho CBCNV. Ngoài ra Công ty còn
mua bảo hiểm con người kết hợp 24/24
cho toàn bộ CBCNV trong Công ty. Mỗi
năm Công ty kết hợp với Công đoàn tổ
chức cho CBCNV tham quan nghỉ mát
trong nước 01 lần/năm.

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO

VG PIPE chú trọng việc xây dựng chính sách
nhân sự và môi trường làm việc lành mạnh
nhằm tạo điều kiện cho người lao động có thể
phát huy tốt nhất khả năng của mình.
Công tác tuyển dụng được thực hiện theo quy
trình chặt chẽ nhằm tuyển chọn nhân sự đúng
yêu cầu đưa ra, đảm bảo lực lượng lao động
ổn định, chất lượng cao và đáp ứng yêu cầu
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Hàng năm, VG PIPE thường xuyên tổ chức
các khóa đào tạo nội bộ ngắn hạn nhằm nâng
cao trình độ chuyên môn, cập nhật công nghệ,
quy trình làm việc mới. Đối với đội ngũ cán bộ
quản lý, công ty luôn quan tâm đào tạo nâng
cao kiến thức, trau dồi kỹ năng chuyên môn;
tiếp cận và ứng dụng các phương pháp quản

lý tiên tiến.

Thu nhập bình quân năm 2018 

12.500.000 đồng/người/tháng

Thu nhập bình quân năm 2015 - 2018

ĐVT: đồng/người/tháng

Tổ chức

Nh©n sù
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Báo cáo
KÕt qu¶ ho¹t ®éng n¨m 2018

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tổng doanh thu năm 2018 đạt 6.947 tỷ đồng, tăng 31,1% so kế hoạch

Chỉ tiêu
Năm 2018 
(Tỷ đồng)

Năm 2017
(Tỷ đồng)

Tăng/Giảm so 
năm 2017 (%)

Tổng doanh thu 6.947 6.012 +15,5

Doanh thu thuần 6.920 5.980 +15,7

Lợi nhuận trước thuế 53 83 (36,1)

Lợi nhuận sau thuế 44 71 (38,0)

Lợi nhuận  Cty mẹ 44 71 (38,0)
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CHỈ TIÊU
NĂM 2018    
(Tỷ đồng)

NĂM 2017
(Tỷ đồng)

Tăng/Giảm so 
năm 2017 (%)

Tổng Tài sản 1.420,1 1.729,0 (17,9)

Tài sản ngắn hạn 1.013,2 1.377,2 (26,4)

Tài sản dài hạn 406,9 351,8 15,6

Tổng nguồn vốn 1.420,1 1.729,0 (17,9)

Nợ phải trả 793,3 1.139,9 (30,4)

Vốn chủ sở hữu 626,8 589,1 (6,3)

Vốn điều lệ 376,0 376,0 -

24 26,5 32,9 31,3 15,6

2.724

3.445

4.579

6.011

6.947

2014 2015 2016 2017 2018

Doanh thu hợp nhất và Tốc độ tăng trưởng
Từ năm 2014 - 2018

Tăng trưởng (%) Doanh thu (tỷ đồng)

Doanh thu hợp nhất của Công ty luôn trên đà tăng trưởng cao trong 5 năm trở lại đây,
tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 20%.
Nếu so sánh doanh thu năm 2018 với doanh thu năm 2014 thì tốc độ tăng trưởng đạt
155%. Như vậy Công ty đang hoạt động rất tốt và đã khẳng định được vị thế của
mình trên thị trường.

Báo cáo
KÕt qu¶ ho¹t ®éng n¨m 2018
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất

STT Chỉ tiêu ĐVT 2014 2015 2016 2017 2018

1 Tổng tài sản Tỷ đồng 1.425 1.087 1.520 1.729 1.420

2 Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 498,2 529,3 583,7 589,1 626,8

3 Doanh thu BH và CCDV Tỷ đồng 2.724 3.445 4.579 6.011 6.947

4 Doanh thu thuần Tỷ đồng 2.716 3.429 4.551 5.980 6.920

5 Lợi nhuận từ HĐSXKD Tỷ đồng 25 55 102 84 52,4

6 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 28 50 97 83 52,6

7 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 21 46 81 71 44,3

8 Trả cổ tức % 2,5 10 15 12 -

Thông tin cơ bản về Tài chính hợp nhất

Báo cáo
KÕt qu¶ ho¹t ®éng n¨m 2018
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1.425 1.087
1.520

1.729

1.420

498,2 529,3 583,7 589,1 626,8

2.724

3.445

4.579

6.011

6.947

2014 2015 2016 2017 2018

Biểu đồ chỉ tiêu tài chính cơ bản 
Từ năm 2014 - 2018

Tổng TS Vốn CSH Doanh thu

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TT Chỉ tiêu ĐVT 2014 2015 2016 2017 2018

1 Tỷ suất LN gộp/Doanh thu % 3,8 4,5 5,5 3,9 2,6

2 Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần % 0,8 1,3 1,8 1,2 0,6

3 Tỷ suất LNST/Tổng TS % 1,5 4,2 5,4 4,1 3,1

4 Tỷ suất LNST/Vốn CSH % 4,3 8,7 14,1 12,1 7,1

Một số chỉ tiêu về Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất
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Biểu đồ Tỷ suất lợi nhuận từ năm 2014 - 2018
(%)

Năm 2018 Công ty chưa hoàn thành kế hoạch đặt ra bởi năm 2018 do khó khăn chung
của ngành thép Việt Nam cũng như khó khăn của nền kinh tế, cụ thể:

Diễn biến phức tạp trong chính sách thương mại Mỹ - Trung gây ra những tác động đáng kể
đối với kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam;

Những diễn biến kém tích cực của ngành thép trong nửa cuối năm 2018 đã ảnh hưởng
không nhỏ đến hoạt động và hiệu quả SXKD của hầu hết các doanh nghiệp trong ngành.

Chính sách bảo hộ thương mại đang gia tăng tại nhiều khu vực và quốc gia;

Mức độ cạnh tranh ngày càng lớn đối với các lĩnh vực sản xuất đặc biệt là mặt hàng sắt
thép;

Giá nguyên nhiên liệu xu hướng tăng do kiểm soát chặt hơn các biện pháp bảo vệ môi
trường tại các khu vực có các điểm mỏ lớn;

Lãi suất ngắn hạn và dài hạn tăng so với năm trước. Tỷ giá USD biến động tăng những
tháng cuối năm 2018.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018



3
2

C¬ cÊu
Cæ ®«ng c«ng ty
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Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên HĐQT

Qu¶n trÞ
C¤NG TY

TT Họ và tên Chức vụ

Ngày 27/3/2019

Số CP sở 
hữu

Tỷ lệ 
(%)

1 Ông Lê Minh Hải Chủ tịch HĐQT 5.300.000 12,6

2 Ông Nguyễn Hữu Thể
Thành viên HĐQT Tổng 
Giám đốc

1.292.540 3,1

3 Bà Nguyễn Thị Nhi
Thành viên HĐQT 
Phó Tổng giám đốc

2.358.720 5,6

4 Ô. Nguyễn Vinh Tuyên Thành viên HĐQT 100.800 0,2

5 Ông Ngô Vi Anh Tú Thành viên HĐQT 38.080 0,1

6 Ông Lê Quốc Khánh Thành viên HĐQT 1.120.000 2,7

7 Ô. Nguyễn Trọng Đắc Thành viên HĐQT 0 0

8 Ông Bùi Văn Hiệu Thành viên HĐQT - 0

C¬ cÊu cæ ®«ng

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên Ban Tổng Giám đốc

TT Họ và tên Chức vụ
Ngày 27/3/2019

Số CP SH Tỷ lệ (%)

1 Ông Nguyễn Hữu Thể
Thành viên HĐQT 
Tổng Giám đốc

1.292.540 3,1

2 Bà Nguyễn Thị Nhi
Thành viên HĐQT Phó 
Tổng giám đốc

2.358.720 5,6

TT Họ và tên Chức vụ
Ngày 27/3/2019

Số CPSH Tỷ lệ (%)

1 Ông Nguyễn Văn Lộc Trưởng BKS - -

2 Ông Lê Quý Minh Thành viên BKS - -

3 Bà Nguyễn Thị Hoa Thành viên BKS - -

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên Ban Kiểm soát
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Cổ đông lớn thời điểm 27/03/2019

TT Họ và tên Địa chỉ
Ngày 27/3/2019

Số CPSH Tỷ lệ (%)

1 Ông Lê Minh Hải
118-120 D1 Khương
Thượng, Đống Đa, Hà Nội

5.300.000 12,6

2
Bà Nguyễn Thị 
Thanh Thủy

Số 3 Khâm Thiên, Đống Đa, 
Hà Nội

2.645.998 6,3

3 Bà Nguyễn Thị Nhi
7B Ngõ 79, Lương Khánh 
Thiện, Hoàng Mai, Hà nội

2.358.720 5,6

STT Nội dung
Số cổ 
đông

Số cổ phần
Tỷ lệ nắm 

giữ (%)

1 Cổ đông nội bộ 8 14.106.138 33,5

1.1
HĐQT; Ban TGĐ; Kế toán 
trưởng; Ban kiểm soát

6 10.210.140 24,2

1.2 Người có liên quan 2 3.895.998 9,3

2 Cổ đông khác 2.260 28.005.451 66,5

2.1 Cổ đông trong nước 2.239 26.042.173 61,8

2.1.1 Cá nhân 2.225 25.757.421 61,2

2.1.2 Tổ chức 14 284.752 0,7

2.2 Cổ đông nước ngoài 21 1.963.278 4,7

2.2.1 Cá nhân 21 1.963.278 4,7

2.2.2 Tổ chức

Tổng cộng 2.268 42.111.589 100,0

Cơ cấu cổ đông thời điểm 27/03/2019

C¬ cÊu cæ ®«ng
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Cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu tại ngày 27/3/2019

STT
Cổ đông sở 

hữu
Số lượng 

CP
Tỷ lệ 
(%)

1 Trên 5% 10.304.718 24,5

2 Từ 1% - 5% 20.571.619 48,9

3 Dưới 1% 11.235.252 26,7

Cộng 42.111.589 100,0

Trên 
5%

24,5

Từ 1-
5%

48,9

Dưới 
1%
26,7

Cơ cấu Tỷ lệ nắm giữ  (%)

Người thực 
hiện

Quan hệ cổ đông 
nội bộ

Cổ phần đầu kỳ Cổ phần cuối kỳ

Lý do
Lượng

Tỷ lệ 
%

Lượng
Tỷ lệ 

%

Lê Minh Hải Chủ tịch HĐQT 2.857.500 9,9 5.300.000 12,6
Mua, nhận 

cổ tức

Nguyễn Hữu Thể Thành viên HĐQT 262.000 0,7 1.292.540 3,1
Mua, nhận 

cổ tức

Nguyễn Thị Nhi Thành viên HĐQT 321.00 0,9 2.358.720 5,6
Mua, nhận 

cổ tức

Lê Quốc Khánh Thành viên HĐQT 1.000.000 2,7 1.120.000 2,7
Mua, nhận 

cổ tức

Nguyễn Thị 
Thanh Thủy

Vợ CT HĐQT 2.362.499 6,3 2.645.998 6,3
Mua, nhận 

cổ tức

Lê Khánh Huyền Con CTHĐQT 866.200 2,3 1.250.000 2,97
Mua, nhận 

cổ tức

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan năm 2018

C¬ cÊu cæ ®«ng
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Bảng theo dõi trả cổ tức cho Cổ đông từ năm 2010 – 2018 (%)
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Tăng trưởng kinh tế

Tăng trưởng kinh tế đạt 7,08%, là mức tăng cao
nhất kể từ năm 2008 trở về đây Mức tăng trưởng
này là khá cao so với với các nước trong khu
vực. Trong mức tăng trưởng chung của toàn nền
kinh tế năm 2018, khu vực nông, lâm nghiệp và
thủy sản đóng góp 8,7%; khu vực công nghiệp
và xây dựng: 48,6%; khu vực dịch vụ: 42,7%.

Đóng góp ngành công nghiệp chế biến,
chế tạo vào GDP ngày càng lớn

Năm 2018, ngành công nghiệp và xây dựng tăng
trưởng 8,85% so với cùng kỳ năm trước và đóng
góp cao nhất 48,6% vào mức tăng trưởng chung.
Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo
tăng trưởng 8,79% và đóng góp tới gần 13%..

Khu vực FDI đóng vai trò quan trọng
trong phát triển kinh tế Việt Nam
Mặc dù chiếm khoảng 24% tổng vốn đầu tư phát
triển toàn xã hội nhưng khu vực FDI lại có vai trò
khá quan trọng đối với phát triển kinh tế Việt Nam,
đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.
Hai công ty có ảnh hưởng lớn tới kinh tế cả nước
bao gồm Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp
Formosa Hà Tĩnh và Tập đoàn Samsung tại Việt
Nam. Trong năm 2018, chỉ số sản xuất công
nghiệp tại Hà Tĩnh đứng đầu cả nước với mức
tăng 102% so với cùng kỳ năm trước.

T×nh h×nh
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BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ VÀ LÃI SUẤT  NĂM 2018

Tỷ giá VND/USD tăng 2,7% so với thời điểm đầu năm 2018

Tính đến thời điểm cuối năm 2018, đồng Việt Nam đã mất giá khoảng 2,7% so với thời điểm
đầu năm. Mức biến động này khá thấp so với các đồng tiền khác trong khu vực so với USD:
Cam-pu-chia (-0,1%), Thái Lan (-1,1%); Việt Nam (-2,7%); Lào (-2,9%); Malaysia (-3,3%);
Philippine (-4,8%); Indonesia (-5,1%); Myanmar (-14,5%).

Mặt bằng lãi suất huy động và lãi suất cho vay tương đối ổn định

Theo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, lãi suất huy động và cho vay của các tổ chức tín
dụng trong năm 2018 tương đối ổn định. Hiện tại, lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở
mức 0,6 – 7,3%, lãi suất huy động bằng USD ở mức 0% với tiền gửi của cá nhân và tổ
chức. Lãi suất cho vay bằng VND ở mức 6,0 – 9,0% trong ngắn hạn, 9,0 – 11% đối với trung
và dài hạn. Lãi suất cho vay bằng USD phổ biến từ 2,8 – 6,0% .

T×nh h×nh
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Đánh giá chung

Tính chung cả năm 2018, tình hình sản xuất và bán hàng các sản phẩm thép đều tăng so với
cùng kỳ năm.

Thép thành phẩm các loại Sản xuất đạt 24.194 ngàn tấn, tăng 14,9% so với cả năm 2017; Bán
hàng đạt 21.745 ngàn tấn, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, xuất khẩu đạt 4.755
ngàn tấn, tăng 26,6% so với cùng kỳ 2017. Tuy nhiên, nếu loại trừ tăng trưởng của HRC thì sản
xuất & bán hàng thép thành phẩm các loại chỉ tăng lần lượt 5% và 10%., cụ thể như sau

TỔNG HỢP SẢN XUẤT – BÁN HÀNG CÁC SẢN PHẨM THÉP

Diễn biến giá nguyên liệu Phôi thép:

Giá phôi thép ngày 8/1/2019 ở mức 458-462 USD/T, tăng 2 USD/tấn so với thời điểm đầu tháng
12/2018. So với mức giá đầu năm 2018, mức giá hiện tại giảm khoảng 50 USD/tấn. Trước đó,
mức giá giao dịch phôi thép cao nhất được ghi nhận vào giữa tháng 3/2018, mức giá hiện tại đã
giảm hơn 100 USD/Tấn.

Tình hình
Ngµnh thÐp ViÖt Nam n¨m 2018

STT Ngành hàng

Năm 2018 Năm 2017 % so với cùng kỳ

Sản xuất 
(tấn)

Bán hàng 
(tấn)

Sản xuất 
(tấn)

Bán hàng 
(tấn)

Sản xuất 
(%)

Bán hàng 
(%)

1 Thép xây dựng 10.084.010 9.996.543 9.216.949 9.120.731 109,4 109,6

2 Ống thép 2.373.945 2.375.175 2.218.375 2.201.812 107,0 107,9

3 Tôn mạ KL và SPM 4.431.616 3.833.588 4.417.606 3.500.575 100,3 109,5

4 Thép cán nguội 3.866.261 2.224.753 3.824.782 1.995.012 101,1 111,5

5 Tôn cuộn cán nóng 3.438.503 3.315.002 1.378.129 1.170.327 249,5 283,3

Tổng cộng 24.194.335 21.745.061 21.055.84117.988.457 114,9 120,9
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Diễn biến giá nguyên liệu Thép cuộn cán nóng (HRC):

Giá HRC đầu tháng 8/1/2019 ở mức 484 USD/T, CFR cảng Đông Á, giảm ~5USD/tấn với đầu
tháng 12/2018. Mức giá HRC giảm liên tiếp trong quý IV lại đây, với tổng mức giảm là ~ 80-
85USD/tấn, sau mức giá đạt cao nhất được ghi nhận là ~620 USD/Tấn vào hồi đầu tháng 3 .
So với đầu năm 2018, giảm khoảng 100USD/tấn

Đánh giá Tình hình sản xuất - bán hàng Ống thép

Năm 2018 Sản xuất Ống thép đạt 2.373.945 tấn, tăng 7% so với năm 2017. Bán hàng đạt
2.375.175 tấn, tăng 7,9% so với năm trước, trong đó lượng xuất khẩu đạt 334.743 tấn, tăng
23% so với năm 2017

Đánh giá Tình hình sản xuất - bán hàng thép xây dựng

Tính chung cả năm 2018, sản xuất thép xây dựng đạt 10.084 ngàn tấn, tăng 9,4% so với
cùng kỳ năm 2017. Bán hàng đạt 9.996 ngàn tấn, tăng 9,6% so với cùng kỳ.

Thị phần các nhà sản xuất thép xây dựng trong nước:

Tính chung cả năm 2018, top 6 về thị phần các doanh nghiệp sản xuất thép dài: Hòa Phát
(23,79%); VNSteel (17,19%); Pomina (9,8%); POSCO SS (9,09%) và Vinakyoei (8,31%) và
Thép Việt Đức (5,1%).
Các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng bán hàng cao trong năm 2018 như: Shengli ~28%;
Thép Úc SSE ~20,43%; Thép Việt Đức ~19,47%, và Hòa Phát ~9,03%.Tuy nhiên, mức tăng
trưởng không đồng đều ở các khu vực: Miền Nam dẫn đầu với mức tăng 7,05%, trong khi
miền Bắc và miền Trung tăng 6%. Xuất khẩu thép xây dựng tăng 33,2%.

Diễn biến giá kẽm năm 2018

Diễn biến giá HRC năm 2018
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Mặc dù Lợi nhuận năm 2018 chưa hoàn thành Kế hoạch đề ra, nhưng trước những yếu tố bất
lợi của thị trường trong thời gian qua, kết quả đạt được của VG PIPE đáng khích lệ so với
mức chung của toàn ngành. Những kết quả này đã phần nào phản ánh được sự đầu tư bài
bản và xác định Chất lượng là yếu tố quan trọng trong sự phát triển lâu dài của mỗi doanh
nghiệp. Điều này được khẳng định rõ trên thị trường cũng như phản ánh thông qua Doanh thu
bán hàng luôn luôn tăng trường, năm sau cao hơn năm trước.

Tình hình tài chính hợp nhất của Công ty

Vốn chủ sở hữu 626,8 tỷ đồng tăng 6,4% so năm 2017. Năm 2018 đã thực hiện việc chi trả cổ
tức bằng cổ phiếu năm 2017 và niêm yết bổ sung cổ phiếu trong Quý I năm 2019. Tổng số cổ
phiếu đang lưu hành của Công hiện nay là 42.111.589 cổ phiếu.

Tổng tài sản 1.420 tỷ đồng giảm 17,8% năm 2017 là do hàng tồn kho giảm vì cuối năm giá biến
động nhiều nên Công ty hạn chế hàng tồn kho .
Tổng vay ngắn và dài hạn tại 31/12/2018 là 464,5 tỷ đồng. Hệ số vay nợ ngân hàng trên vốn
chủ sở hữu ở mức 0,74 lần đây là hệ số khá an toàn cho Công ty.

Đánh giá

KÕt qu¶ ho¹t ®éng n¨m 2018

6.947 tỷ đồng

5.300 tỷ đồng

Doanh thu

Kế hoạch

Thực hiện 131,1%

Kết quả năm 2018 
% hoàn thành

Kế hoạch

Tăng trưởng 
so năm 2017

15,6%

52,6 tỷ đồng

80,0 tỷ đồng

Lợi nhuận 
trước thuế

Kế hoạch

Thực hiện
65,7%

% hoàn thành 
Kế hoạch

Giảm so với 
năm 2017

(37,9%)
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Sự kiện

Næi bËt n¨m 2018

1
XÂY DỰNG DỰ ÁN VĂN PHÒNG VÀ TRUNG TÂM THƯƠNG
MẠI

Năm 2018 Công ty đã triển khai xây dựng Dự án Văn phòng và
Trung tâm Thương mại tại Thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.
Dự kiến sẽ đi vào hoạt động Quý IV/ 2019.
Tổng diện tích xây dựng gồm khối nhà 07 tầng và 01 tầng hầm,
tổng diện tích sàn khoảng 13.000m2. Hiện toàn bộ diện tích này
đã ký cho thuê láp đầy 100%

2
TRIỂN KHAI DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ VIỆT ĐỨC LEGEND CITY
GIAI ĐOẠN 1

Năm 2018 Công ty tập trung thực hiện công tác GPMB Dự án giai
đoạn 1 đạt 90% và đã làm các thủ túc xin điều chỉnh quy hoạch
1/500; Phê duyệt kiến trúc cảnh quan và phân khu của Dự án. Giai
đoạn 1 sẽ thực hiện 25ha, bao gồm:204 căn nhà liền kề; 198 căn
biệt thự; 07 tòa nhà cao tầng xã hội và các công trình hạ tầng, dịch
vụ hỗ trợ của dự án.

3
ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM ĐỐI VỚI ỐNG HỘP CÓ ĐƯỜNG
KÍNH LỚN

Với mục tiêu phát triển bền vững, ngoài nâng cao Chất lượng hệ
thống, chất lượng quản lý và Chất lượng sản phẩm ra thì việc đa
dạng hóa sản phẩm để đáp ứng cho nhu cầu thị trường năm 2018
Công ty đã đầu tư thêm cho dòng sản phẩm Ống vuông 100 x
100mm;150 x 150mm và ống hộp 100 x 150mm. Đây là dòng sản
phẩm mà Miền Bắc chỉ có 2 Nhà máy có thể sản xuất được.

4
ĐẠT TIÊU CHUẨN QUNR LÝ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT
ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY

Để khẳng định hình ảnh, vị thế và trách nhiệm của Công ty với môi
trường, ngày 15/12/2018 Thép Việt Đức đã được Liên hiệp các hội
về Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cấp Giấy chứng nhận ISO
14001:2015 về Hệ thống Quản lý Môi trường.

5
MỞ RỘNG DỰ ÁN THÉP CHẾ TẠO TẠI CÔNG TY CP SẢN
XUẤT THÉP VIỆT ĐỨC (Công ty liên kết)

Nhằm đáp ứng nhu cầu cho Hoạt động SXKD của mình cũng như
nhu cầu của xã hội. Công ty đã thực hiện mở rộng dự án Thép chế
tạo với quy mô gần 4ha để xây dựng nhà điều hành, nhà phụ trợ và
hệ thống nhà kho.
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TOP

Ống thép Việt Đức nằm vào TOP
5 đơn vị sản xuất và Tiêu thụ
trong nước lớn nhất tại Việt Nam.
Thị phần chiếm 6,7%/Tổng sản
lượng Ống thép trong nước.

Vị thế Thép Việt Đức

Trªn thÞ trƯêng 
viÖt nam

Thép xây dựng Việt Đức nằm vào TOP 6 đơn vị
sản xuất và Tiêu thụ trong nước lớn nhất tại
Việt Nam. Thị phần chiếm 5,1%/Tổng sản lượng
thép xây dựng trong nước.

6,7%

5,1%
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Về Công tác sản xuất

Thay thế lắp đặt lại hệ thống dây chuyền
sản xuất thép cuộn, nâng cao năng suất
chất lượng sản phẩm.

Cải tạo lại hệ thống dây chuyền ống mạ
kẽm và một số dây chuyền ống thép để
nâng cao năng suất sản xuất chất lượng
sản phẩm. Nâng cấp thường xuyên hệ
thống máy móc thiết bị, nâng cao sản
lượng và chất lượng sản phẩm. Ý thức
tiết kiệm trong sản xuất được nâng cao.

Về Công tác kinh doanh

Đã mở rộng được thị trường dân dụng
đối với thép xây dựng. Gây dựng được
niềm tin đối với khách hµng. VG PIPE
khẳng định thương hiệu Thép Việt Đức
trên thị trường. Ống thép nằm trong TOP
5, Thép xây dựng TOP 6 nhà sản xuất và
tiêu thụ lớn nhất tại Việt Nam.

Mạng lưới khách hàng được phủ khắp
Bắc - Trung - Nam. Chủ động mở rộng thị
trường, nâng cao sản lượng bán hàng.
Công tác Marketting, quảng bá thương
hiệu được phát huy hiệu quả.

Về Công tác Kế toán

Chủ động trong việc tìm các tổ chức tín
dụng có lãi suất thấp, năng lực tốt để hợp
tác. Đốc thúc công nợ để thu hồi vốn
nhanh, giảm chi phí tài chính. Bám sát
diễn biến về lãi suất, tỷ giá của các Ngân
hàng để luôn luôn đảm bảo vay được lãi
suất tốt nhất. Sử dụng linh hoạt, tối ưu
dòng tiền trong sản xuất kinh doanh tránh
thất thoát, lãng phí.

Công tác lao động tiền lương 

Sắp xếp lại nhân sự trong công ty nhằm
nâng cao hiệu quả trong công việc, chăm
lo đời sống cho CBCNV như nâng lương,
đóng BHXH, BHYT,...bảo hiểm con người
kết hợp 24/24. Triển khai tập huấn an toàn
lao động và phòng chống cháy nổ. Kiện
toàn cơ cấu tổ chức, sắp xếp bộ máy
HĐSXKD gọn nhẹ, hiệu quả

Công tác đầu tư

Triển khai xây dựng Dự án Văn phòng và
Trung tâm Thương mại tại Quang Minh,
Mê Linh, Hà Nội. Dự kiến sẽ hoàn thành đi
vào hoạt động Quý IV/2019.

Triền khai việc Giải phóng mặt bằng cho
Dự án Việt Đức Legend City giai đoạn 1
đã đạt 90%. Hiện đang thực hiện san lấp
mặt bằng. Đã được UBND Tỉnh Vĩnh Phúc
phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 của
Dự án và hiện đã thực hiện xong hồ sơ
thiết kế cảnh quan, dự kiến sẽ khởi công
vào đầu năm 2020.

Hệ thống quản lý 

Thường xuyên nâng cao năng lực hệ
thống quản lý, duy trì thực hiện và cải tiến
liên tục Hệ thống quản lý chất lượng. Đã
chuyển đổi thành công phiên bản hệ thống
ISO 9001-2008 lên phiên bản 9001-2015.

Thép Việt Đức đã được Liên hiệp các hội
về Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cấp
Giấy chứng nhận ISO 14001:2015 về Hệ
thống Quản lý Môi trường

Đánh giá
Ho¹t ®éng n¨m 2018 cña VG PIPE
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Đánh giá chung kinh tế năm 2019

Thuận lợi
Kinh tế thế giới năm 2019 được dự
báo sẽ tiếp tục duy trì đà tăng
trưởng của năm trước nhờ sự hồi
phục của các nền kinh tế lớn, dự
báo mức tăng trưởng kinh tế toàn
cầu năm 2019 đạt 3,77%, thấp hơn
so với mức 3,83% của năm 2018.
Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
được đẩy nhanh tạo điều kiện thuận
lợi cho phát triển quan hệ kinh tế -
thương mại giữa Việt Nam và các
đối tác. Kết quả tăng trưởng khả
quan trong năm 2018 là điều kiện
thuận lợi, tạo đà cho tăng trưởng
năm 2019.
Kinh tế vĩ mô về cơ bản vẫn được
đảm bảo, lạm phát được dự báo
trong tầm kiểm soát, thanh khoản hệ
thống ngân hàng được duy trì tốt, dự
trữ ngoại hối được duy trì ở mức
cao là căn cứ để đảm bảo tỷ giá và
lãi suất không có biến động quá lớn
là điều kiện thuận lợi ổn định kinh tế
vĩ mô giúp cho tăng trưởng kinh tế
2019.
Môi trường kinh doanh được cải
thiện mạnh mẽ hơn khi Việt Nam
buộc phải thực hiện các cam kết
trong Hiệp định CPTPP về cải thiện
môi trường kinh doanh, đồng thời
Chính phủ đang nỗ lực “kiến tạo” để
tạo môi trường kinh doanh thuận lợi
hơn cho doanh nghiệp phát triển.

Khó khăn

Kinh tế có thể bị tác động tiêu cực từ các biến
động của kinh tế thế giới, trong đó nổi bật là
cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Mô hình tăng
trưởng mặc dù có sự cải thiện song chưa rõ rệt,
tăng trưởng vẫn chủ yếu dựa vào các nguồn lực
như vốn đầu tư và tín dụng, trong khi chất lượng,
hiệu quả sử dụng các nguồn lực này chưa cao.
Chất lượng lao động chưa được cải thiện cùng
năng lực khoa học - công nghệ ở mức thấp có
thể ảnh hưởng tới lợi thế cạnh tranh của Việt
Nam trên thị trường quốc tế và khả năng thu hút
các dòng vốn tới Việt Nam. Công nghiệp chế
biến, chế tạo là ngành đã có tăng trưởng ấn
tượng trong thời gian qua nhưng đang có xu
hướng tăng chậm lại.
Xuất khẩu đối mặt với nhiều khó khăn khi mà các
chính sách bảo hộ thương mại của nhiều đối tác
lớn chính thức áp dụng với nhiều hàng hóa xuất
khẩu của Việt Nam.
Giá của các nhóm hàng y tế, giáo dục, điện,
nước đã được chính phủ sẽ tiếp tục được điều
chỉnh tăng làm tăng chi phí sản xuất và tiêu
dùng, từ đó làm giảm sức mua trong nước, đồng
thời gây áp lực gia tăng lạm phát.

KÕ ho¹ch
S¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2019
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Kế hoạch triển khai năm 2019

Năm 2019 vẫn còn nhiều thách
thức như giá nguyên nhiên liệu
xu hướng tăng, giá bán lại chiều
hướng giảm do phải cạnh tranh
gay gắt.
Đồng thời sẽ dốc toàn bộ tài
chính để triển khai dự án Việt
Đức Legend City nên Vốn dùng
cho hoạt động SXKD chủ yếu
sẽ là đi vay từ các tổ chức tìn
dụng. Điều này sẽ tăng chi phí
tài chính trong năm.

Về công tác Đầu tư:
Năm 2019 sẽ tập trung triển khai Dự án
Văn phòng và Trung tâm Thương mại
tại Mê Linh sẽ phấn đấu hoàn thành
xong trước Quý IV của Công ty và sé dự
kiến cho thuê lấp đầy 100% vào đầu
năm 2020.
Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City:
Sẽ phấn đấu hoàn thành công tác
GPMB và san lấp nền. Làm các thủ tục
hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án cũng
như hồ sơ Đền bù GPMB gửi cho
UBND Tỉnh để quyết toán. Dự kiến sẽ
khởi công Dự án trong Quý IV năm
2019 và Quý I năm 2020.

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
Quản trị điều hành:
Triển khai quản lý SXKD theo phương
pháp quản lý, điều hành tiên tiến, phân
cấp triệt để, tạo ra cơ chế quản lý thông
thoáng cho các đơn vị, đáp ứng cho quy
mô lớn, phát triển ổn định. Duy trì và
nâng cao chất lượng công tác lập kế
hoạch, kiểm soát, giám sát việc thực
hiện kế hoạch, phấn đấu kế hoạch hóa
tối đa các hoạt động SXKD.

Quản trị tổ chức, nhân sự:

Kiện toàn cơ cấu tổ chức phù hợp
tình hình SXKD thực tế trên cơ sở
đúng người, đúng việc để cá nhân
phát huy sở trường, nâng cao năng
lực điều hành quản lý và tổ chức
SXKD từng đơn vị. Tăng cường kỷ
luật lao động, từ cán bộ nhân viên các
phòng ban đến các phân xưởng, tổ,
đội. Xây dựng ý thức tiết kiệm đối với
cán bộ công nhân viên, khuyến khích
nhân viên tham gia vào quản lý chi
phí.
Quản trị hoạt động bán hàng

Đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm, nâng
cao chất lượng sản phẩm. . Mở rộng
mạng lưới bán hàng, nâng cao năng
lực quản trị: Xây dựng thêm hệ thống
kênh phân phối trên nguyên tắc an
toàn về tài chính, không phát triển tràn
lan theo chiều rộng mà tập trung phát
triển theo chiều sâu.
Xây dựng chính sách giá bán linh
hoạt, hướng ra thị trường, lấy giá thị
trường làm chuẩn để xác định giá
bán.
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Báo cáo

Héi ®ång Qu¶n trÞ

CÔNG TÁC THỰC HIỆN NĂM 2018

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NĂM 2019
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§¸nh gi¸
KÕt qu¶ thùc hiÖn n¨m 2018

Đánh giá về nền kinh tế và ngành
thép Việt nam năm 2018

Năm 2018 là năm thành công toàn diện

của kinh tế Việt Nam, khi cả 12/12 chỉ

tiêu phát triển kinh tế xã hội đều đạt và

vượt mục tiêu đề ra; bên cạnh đó là

nhiều con số tăng trưởng ấn tượng và

đáng chú ý như:

Tăng trưởng GDP trong năm 2018 đạt

mức kỷ lục 7,08%, ghi nhận tăng trưởng

cao nhất trong vòng 10 năm qua. Lạm

phát được kiểm soát thành công ở mức

3,54%, đạt 89% so với kế hoạch 4%.

Tuy nhiên, năm 2018 cũng là năm gặp

rất nhiều khó khăn đối với nền kinh tế

Việt nam nói chung và ngành thép nói

riêng, cụ thể:

Năm 2018, ngành thép chứng kiến

những biến động bất thường, đối mặt

với một giai đoạn khó khăn, bất ổn.

Diễn biến giá thép nguyên liệu trong

năm 2018 biến động khó lường gây ảnh

hưởng đáng kể đến giá vốn đầu vào

của các doanh nghiệp.

Thị trường nội địa cạnh tranh khốc liệt

khi công suất sản xuất trong nước đang

dư thừa và các doanh nghiệp thép

chuyển hướng tập trung vào thị trường

nội địa.

Điều này làm cho nguồn cung trên

thị trường tăng mạnh trong khi nhu

cầu không cao làm ảnh hưởng đến

lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp

cùng ngành.

Đánh giá của HĐQT về tình hình
hoạt động VG PIPE năm 2018

Trước những khó khăn do ảnh

hưởng của kinh tế toàn cầu, kinh tế

trong nước và những khó khăn của

ngành thép, Hội đồng quản trị đã

chủ động nhận định, phân tích đúng

tình hình, kịp thời đề ra các mục

tiêu, định hướng phù hợp với tình

hình thực tế. Đồng thời, đề ra nhiều

giải pháp quản lý, chỉ đạo thực hiện

kế hoạch sản xuất kinh doanh có

hiệu quả.

Về sản lượng bán hàng đối với các

mặt hàng mà Công ty mẹ, Công ty

con và Công ty liên kết trực tiếp sản

xuất ra vẫn được giữ vững, có tăng

trưởng hơn so với năm 2017 Cụ

thể:

Đối với Ống thép (Công ty mẹ): Năm

2018 sản lượng sản xuất đạt

167.350 tấn; bán hàng đạt 159.220

tấn, tăng trưởng 11,7% so cùng kỳ

năm 2017, chiếm 6,7% thị phần cả

nước và đứng thứ 5 các nhà máy

sản xuất Ống thép có lượng hàng

tiêu thụ trong nước lớn nhất Việt

Nam.
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Đánh giá của HĐQT về tình hình hoạt

động VG PIPE năm 2018 (tiếp)

Đối với mặt hàng thép xây dựng (Công ty

liên kết): Năm 2018 sản lượng sản xuất đạt

506.504 tấn; bán hàng đạt 511.062 tấn,

tăng trưởng 19,5% so cùng kỳ năm ngoái,

chiếm 5,1% thị phần cả nước và đứng thứ 5

các nhà máy sản xuất Thép xây dựng lớn

nhất tại Việt Nam.

Đối với mặt hàng Tôn mạ (Công ty con):

Năm 2018 sản lượng sản xuất Tôn mạ đạt

110.000 tấn; bán hàng đạt 107.500 tấn,

tăng trưởng 21,5% so cùng kỳ năm 2017.

Đánh giá của HĐQT về hoạt động của

Ban Giám đốc

Trải qua một năm 2018 với rất nhiều sự

kiện trong nước cũng như quốc tế tác động

đến hoạt động sản xuất kinh doanh của

Công ty, HĐQT càng đánh giá cao nỗ

lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá

trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh

doanh của Công ty năm 2018.

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.

§¸nh gi¸
KÕt qu¶ thùc hiÖn n¨m 2018 (tiếp)
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Công tác quan hệ cổ đông:

Với quan điểm minh bạch, cởi mở và thông

tin kịp thời nhất cho cổ đông, nhà đầu tư,

Thép Việt Đức luôn chủ động trong hoạt

động công bố thông tin về hoạt động sản

xuất kinh doanh. Bên cạnh việc công bố

thông tin theo quy định của pháp luật, Thép

Việt Đức thường xuyên thực hiện nhiều

hoạt động khác nhằm thỏa mãn các cổ

đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Các chuyên viên Quan hệ cổ đông duy trì

sự tương tác thường xuyên với các cổ

đông, nhà đầu tư thông qua các sự kiện

như Đại hội cổ đông thường niên, gặp gỡ

nhà đầu tư để trao đổi kết quả hoạt động

kinh doanh từng quý, các cuộc gặp với

chuyên gia phân tích, tổ chức nhà đầu tư

trong nước và ngoài nước thông qua hình

thức gặp gỡ trực tiếp, hội nghị truyền hình,

email, điện thoại.

Tình hình sản xuất, tiêu thụ hàng tháng

hay tiến độ các dự án đều được Công

ty đăng tải thường xuyên trên website

của Công ty và các phương tiện truyền

thông đại chúng. Các hoạt động này đã

giúp các cổ đông nắm bắt thông tin kịp

thời, đưa ra những góp ý với ban điều

hành nếu có.

Bên cạnh thúc đẩy sản xuất kinh

doanh, Việt Đức sẽ tiếp tục đẩy mạnh

quan hệ nhà đầu tư hơn nữa, tăng

cường tương tác với các cổ đông

thông qua gặp gỡ, tổ chức các chuyến

thăm quan dự án, hoạt động xã hội

khác… qua đó làm tăng thêm uy tín

của Công ty với các cổ đông, nhà đầu

tư của Công ty nói riêng và cộng đồng

xã hội nói chung
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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.

Với thuận lợi 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.

Hoạt động của
Hội đồng Quản trị

HĐQT đã tổ chức Đại hội đồng cổ

đông thường niên năm 2018 để thông

qua một số vấn đề cho việc thực hiện

HĐSXKD năm 2018 của Công ty.

HĐQT đã tổ chức xin ý kiến cổ đông

bằng văn bản 02 lần với mục đích

Thông qua Phương án phát hành cổ

phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho cổ

đông từ nguồn Lợi nhuận sau thuế và

Thay đổi một số nội dung trong Điều

lệ của Công ty cho phù hợp với Luật

doanh nghieepi, Luật chứng khoán và

theo thực tế tại Công ty.

Năm 2018 HĐQT cũng đã tổ chức 07

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 .
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KÕ ho¹ch
Ho¹t ®éng H§QT n¨m 2019

Đánh giá nền kinh tế năm 2019

Năm 2018 chứng kiến cuộc chiến tranh

thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc

với những biện pháp bảo hộ - trả đũa qua

lại giữa các nền kinh tế lớn đe dọa gây ra

những tác động đáng kể đối với nền kinh

tế trong nước.

Tình hình trong nước dù có một số dấu

hiệu tích cực như: GDP duy trì mức tăng

trưởng tốt; Hội nhập quốc tế diễn ra sâu

rộng trên nhiều lĩnh vực; Hiệp định CPTPP

được ký kết và phê chuẩn trong năm 2018

hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội cho nền

kinh tế của đất nước. Tuy nhiên bất chấp

những nỗ lực khắc phục, ngăn chặn từ các

Cơ quan chức năng, sản phẩm thép kém

chất lượng, giá rẻ vẫn tiếp tục được nhập

khẩu ồ ạt vào Việt Nam thông qua nhiều

phương thức gian lận, thiếu minh bạch, đe

dọa tình hình sản xuất kinh doanh của các

doanh nghiệp trong nước.

Nhiều chuyên gia phân tích không đánh giá

tích cực triển vọng của ngành thép trong

năm 2019. Với việc bảo hộ thương mại

đang gia tăng tại nhiều quốc gia/khu vực,

giá thép nhiều khả năng sẽ bị phân hóa đối

với các khu vực.

Thêm vào đó, Trung Quốc đã cơ bản hoàn

thành kế hoạch cắt giảm công suất và hiện

tại đang nới lỏng các tiêu chuẩn môi

trường đối với sản xuất thép. Cộng với việc

nguồn cung thép Việt Nam tăng lên khá

mạnh, giá thép sẽ chịu áp lực giảm giá khá

lớn trong năm 2019.

Nhìn nhận những khó khăn hiện tại là một

cơ hội để mỗi doanh nghiệp hoạch định

chiến lược tồn tại và phát triển nâng cao

giá trị doanh nghiệp một cách bền vững

thông qua việc khẳng định tiềm lực tài

chính vững mạnh, nâng cao năng lực cạnh

tranh và tăng trưởng bền vững - hiệu quả.

Báo cáo HĐQT
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Các hoạt động năm 2019 HĐQT sẽ tập

trung thực hiện

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 chỉ tiêu kế

hoạch năm 2019 mà ĐHĐCĐ 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.

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/2019 sẽ đi vào hoạt động.

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 Quý I/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.

4.000 6.800
Tỷ đồng Tỷ đồng

Tỷ đồngTỷ đồng
7550

DOANH THU

LỢI NHUẬN 
TRƯỚC THUẾ

Công ty mẹ Hợp nhất

Kế hoạch
2019

Báo cáo HĐQT
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B¸o c¸o
Ban kiÓm so¸t

Hoạt động

Ban kiểm soát năm 2018
Năm 2018, 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 2018 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 2018; Kiểm soát Báo cáo tài

chính quý, bán niên và năm 2018; Trao

đổi với kế toán độc lập về Kết quả kiểm

toán BCTC năm 2018

Kiểm tra, giám sát công tác kiểm kê bán

niên và năm 2018; Giám sát việc thực thi

công bố thông tin của Công ty theo các

quy định của Luật chứng khoán.

Nhìn chung, năm 2018 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

Kết quả hoạt động kiểm tra, giám

sát của Ban kiểm soát

Năm 2018 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 2018.

Các cán bộ quản lý thực hiện đúng theo

quy định của Công ty.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2018 

CỦA BAN KIỂM SOÁT 
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Công tác đầu tư, xây dựng: Năm 2018

Công ty thực hiện triển khai song song

2 dự án: (1) Dự án Văn phòng và

Trung tâm thương mại tại Mê Linh, dự

kiến sẽ đi vào hoạt động cuối năm

2019 và (2) Dự án Khu đô thị Việt Đức

Legend City hiện đang hoàn tất thủ tục

đền bù GPMB.

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 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 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

quy định về TT 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 nợ khó đòi.

Kết quả thẩm định
Báo cáo tài chình năm 2018
Báo cáo tài chính năm 2018 được lập

theo Chuẩn mực và chế độ Kế toán

Việt Nam hiện hành, đã phản ánh

trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại

ngày 31/12/2018.

Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, kịp

thời, thông tin về tình hình tài chính

được công bố và thuyết minh một cách

rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của cơ

quan hữu quan và nhà đầu tư;

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

năm 2018 của Công ty được thể hiện đầy

đủ, rõ ràng trong báo cáo tài chính. Trong

báo cáo tài chính không có ngoại trừ của

Công ty kiểm toán..

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận

xét và đánh giá về hoạt động tài chính và

báo cáo năm 2018 của Công ty kiểm toán

Đánh giá sự phối hợp giữa hoạt

động Ban kiểm soát với Hội đồng

quản trị, Ban Tổng Giám đốc và

các cấp 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.
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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 ATLĐ, 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.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA
BAN KIỂM SOÁT
TRONG 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:

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.
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Ph¸t triÓn 
BÒn v÷ng

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

VỀ KINH TẾ

Kế thừa và phát huy thành tựu của các giai
đoạn trước, đến nay, VG PIPE tiếp tục đổi
mới và tái cấu trúc toàn diện hoạt động,
hướng tới chất lượng, hiệu quả. VG PIPE
đã đạt được những kết quả tăng trưởng
tích cực, bền vững về kinh tế trên, không
ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm,
dịch vụ, phát triển hoạt động kinh doanh
trên cơ sở lấy khách hàng làm trung tâm;
nâng cao năng lực quản trị rủi ro phù hợp
với quy mô tăng trưởng và mức độ phức
tạp gia tăng trong hoạt động kinh doanh;
chủ động hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đổi
mới trong công tác quản trị nguồn nhân lực
để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh.
Cùng với tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô
và hiệu quả, VG PIPE luôn kiểm soát tốt
chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu hạn chế
mức tối đa.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, VG PIPE ưu
tiên nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng
mạnh về quy mô hoạt động, tạo lợi thế
vững chắc về uy tín, thương hiệu, mạng
lưới, nền tảng khách hàng.

Hoạt động kinh doanh theo hướng tập
trung tăng trưởng chất lượng, hiệu quả, an
toàn, gắn với chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu
khách hàng, ngành hàng.

VG PIPE luôn đảm bảo sự cân bằng giữa
phát triển bền vững và quản trị rủi ro hiệu
quả, đồng thời chú trọng công tác thực hiện
tiết kiệm chống lãng phí, triển khai

đồng bộ nhiều giải pháp, biện pháp
nhằm kiểm soát và tiết giảm chi phí,
quản trị chi phí chặt chẽ, hiệu quả thông
qua nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn
lực, phân bổ chi phí, công tác giao kế
hoạch gắn với quản trị hiệu quả sử dụng
chi phí, theo dõi và giám sát chặt chẽ
công tác sử dụng chi phí trong toàn
Công ty. Với những nỗ lực phát triển
bền vững về kinh tế, giá trị và sức mạnh
thương hiệu ngày càng được khẳng
định, nâng cao đối với công chúng, đối
tác và cổ đông.

TUÂN THỦ CÁC CHUẨN MỰC VỀ
MUA SẮM VÀ ĐẢM BẢO YẾU TỐ MÔI
TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI LỰA CHỌN NHÀ
CUNG CẤP

Yếu tố bền vững luôn được lồng ghép
trong tất cả mọi hoạt động của VG
PIPE. Toàn bộ chuỗi giá trị từ cung ứng
đầu vào đến hoạt động kinh doanh và
các yếu tố đầu ra đều được xem xét
trên 3 khía cạnh: Kinh tế – Xã hội – Môi
trường.

Với lĩnh vực kinh doanh sản xuất thép
Công ty có rất nhiều nhà cung cấp trong
và ngoài nước để cung cấp hàng hóa
dịch vụ cho Công ty.

Quản trị nhà cung cấp và đối tác là yếu
tố then chốt trong chiến lược phát triển
bền vững của VG PIPE, nhà cung cấp
cần phải đáp ứng nhiều têu chí về chất
lượng, năng lực, tuân thủ quy định pháp
luật và có quy trình sản xuất thân thiện
với môi trường. Ngoài ra, nhà cung cấp
cũng được VG PIPE đánh giá dựa trên
các tiêu chuẩn bền vững như vấn đề lao
động, nhân quyền, ảnh hưởng đến mặt
xã hội và đảm bảo về môi trường.
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CỦNG CỐ NĂNG LỰC QUẢN TRỊ VÀ

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

VG PIPE cần phát triển một bộ máy

quản trị gọn nhẹ, linh hoạt và hiệu quả.

Chính vì vậy, việc củng cố năng lực

quản trị, kiện toàn bộ máy là một trong

những chiến lược trọng yếu của VG

PIPE để đạt được mục têu kinh doanh

trung và dài hạn.

CÔNG BẰNG, MINH BẠCH
VỚI ĐỐI TÁC

Trong quá trình làm việc với đối tác, VG

PIPE luôn đề cao quy tắc công bằng,

minh bạch, hài hòa lợi ích của các bên,

phù hợp theo quy định hiện hành và

thông lệ thị trường.

Mỗi hợp đồng ký kết giữa VG PIPE với

đối tác đều có điều khoản về chống tham

nhũng, đồng thời nêu rõ cơ chế xử lý đối

với hành vi tham nhũng trong mọi hoạt

động của VG PIPE.

PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ BỀN VỮNG

Người lao động là nguồn lực và yếu tố

quyết định đến sự phát triển của doanh

nghiệp và xã hội. VG PIPE xây dựng và

phát triển đội ngũ chuyên gia giỏi trong

các lĩnh vực then chốt, tạo dựng môi

trường làm việc hấp dẫn, chuyên nghiệp

và thân thiện nhờ các phương châm, têu

chí, chính sách và chế độ như sau:

BẢO ĐẢM QUYỀN LỢI VÀ BÌNH ĐẲNG ĐỐI

VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

VG PIPE trân trọng những giá trị do người lao

động tạo ra và đóng góp cho doanh nghiệp,

không phân biệt quốc tịch, độ tuổi, giới tính,

trình độ. VG PIPE quản lý và đánh giá người

lao động theo năng suất và hiệu quả công việc,

đem lại cơ hội công bằng cho tất cả các cán

bộ, nhân viên, tạo điều kiện để cán bộ, nhân

viên phát huy năng lực tối đa.

CHIẾN LƯỢC TUYỂN DỤNG VÀ PHÁT

TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Thu hút và chào đón tất cả những ứng viên có

mong muốn và năng lực làm việc trong môi

trường năng động, tốc độ, sáng tạo và hiệu

quả.

Quy trình tuyển dụng công bằng, dựa trên

năng lực và khả năng đóng góp. Tạo một môi

trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, kết

hợp hài hoà giữa lợi ích của doanh nghiệp với

lợi ích của CBCNV.

Chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân

lực thông qua việc triển khai hiệu quả chính

sách đào tạo, nâng cao hiểu biết, trình độ

nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên, ưu tên tuyển

dụng các vị trí lãnh đạo từ nguồn cán bộ tiềm

năng nội bộ.

Khuyến khích và tài trợ cho người lao động

tham dự các khóa đào tạo phù hợp với kế

hoạch phát triển sự nghiệp của mỗi cá nhân,

tạo cơ hội cho cán bộ trải nghiệm công việc

khác nhau để thu nhập kiến thức thực tế.
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QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ
MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC.
Chế độ làm việc
VG PIPE tổ chức làm việc 8 giờ/ngày, 6
ngày/tuần. Cán bộ, nhân viên được hưởng
chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép, nghỉ việc riêng có
hưởng nguyên lương theo đúng quy định của
Luật Lao động.
Điều kiện làm việc
Với cam kết xây dựng một môi trường làm
việc chuyên nghiệp, VG PIPE đã bố trí văn
phòng làm việc cho cán bộ, nhân viên rộng
rãi, khang trang. Cán bộ, nhân viên được cấp
phát trang thiết bị làm việc hiện đại, được
kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đối với cán bộ,
nhân viên trực thuộc khối dịch vụ, Tập đoàn
trang bị đầy đủ đồng phục, phương tiện, thiết
bị bảo hộ lao động, vệ sinh lao động.
Nội quy lao động: Vg PIPE và các công ty
thành viên đều rất chú trọng xây dựng Nội
quy lao động theo đúng quy định Pháp luật.
Chế độ phụ cấp: Phụ cấp điện thoại di động;
Phụ cấp ăn trưa; Phụ cấp xăng xe/ đi lại.Hỗ
trợ phương tện đưa đón cán bộ, nhân viên.

Lương và bảo hiểm, phúc lợi.
VG PIPE luôn duy trì mức lương cho cán
bộ, nhân viên cao hơn so với mặt bằng
lương chung của các doanh nghiệp trong
cùng lĩnh vực trên thị trường.
Việc trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y
tế, Bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện
theo quy định của pháp luật. Công ty còn
mua bảo hiểm con người kết hợp 24/24 cho
toàn thể CBCNV trong Công ty
Công ty còn tặng quà vào những sự kiện
quan trọng của mỗi cá nhân như sinh nhật,
kết hôn, sinh con; được thăm hỏi, tặng quà
khi ốm đau, vào các dịp lễ.
Tổ chức các hoạt động lễ hội, sinh hoạt tập
thể; tổ chức cho cán bộ, nhân viên cùng gia
đình đi tham quan, nghỉ mát.
Khen thưởng cho con em CBCNV đạt thành
tích cao trong học tập, thể thao, nghệ thuật;
Khen thưởng: VG PIPE đã xây dựng và áp
dụng chính sách khen thưởng tại tất cả các
cơ sở, theo đó mọi cán bộ, nhân viên có
thành tích, đóng góp vào hiệu quả hoạt
động của bộ phận đều phải được ghi nhận,
biểu dương và khen thưởng.
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AN SINH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

VG PIPE luôn coi trọng việc xây

dựng chính sách nhân sự và môi

trường làm việc nhằm tạo điều kiện

cho người lao động phát huy năng

lực. VG PIPE thực hiện trách nhiệm

đối với người lao động chủ yếu dựa

trên 3 yếu tố:

An toàn, sức khỏe

Ngoài việc tuân thủ chế độ đối với

người lao động theo đúng quy định

pháp luật, quy định về an toàn lao

động, VG PIPE còn chăm lo sức khỏe

nhân viên bằng việc tỏ chức khám

sức khỏe định kỳ cho toàn bộ CBCNV

Công ty. Bên cạnh đó, VG PIPE tổ

chức các khóa huấn luyện phòng

cháy chữa cháy sơ cứu - cấp cứu, vệ

sinh - an toàn thực phẩm.

Đảm bảo công bằng

Văn hóa cạnh tranh công bằng được

áp dụng đối với người lao động từ

khâu tuyển dụng, đào tạo, phát triển

và cơ hội thăng tiến. Tại VG PIPE,

chúng tôi ưu tiên sử dụng lao động

địa phương và đặc biệt tôn trọng

quyền bình đẳng giới, dành cơ hội

phát triển công bằng cho cả nhân

viên nam và nữ.

Cơ hội phát triển.

Tại VG PIPE công việc được sắp xếp,

phân công sao cho phù hợp với trình

độ chuyên môn và năng lực của từng

nhân viên, đồng thời tạo sự cạnh

tranh lành mạnh trong từng bộ phận

công tác để mỗi nhân viên luôn có ý

thức phải nỗ lực hết mình.

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Nhận thức môi trường là nguồn tài
nguyên quý giá của con người, từ
nhiều năm qua, VG PIPE luôn đề cao
và nỗ lực thực hiện các giải pháp sử
dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên
và năng lượng, tuân thủ quy định về
bảo vệ môi sinh nhằm giảm thiểu tác
động xấu tới môi trường.
Các yếu tố ảnh hưởng đến môi
trường trong sản xuất của Công ty.
Quá trình xây dựng, Công ty Cổ phần
sản xuất thép Việt Đức sẽ tiến hành
áp dụng các biện pháp bảo vệ môi
trường, an toàn lao động. Tuy nhiên,
ở giai đoạn này không tránh khỏi
những tác động tới môi trường mang
tính nhất thời như:
Bụi và tiếng ồn do quá trình đào đất
xây nền móng nhà xưởng. Tiếng ồn
do động cơ chuyên chở đất đá,
nguyên vật liệu xây dựng; Nước thải
sinh hoạt của công nhân xây dựng.
Quá trình xây dựng có thể xảy ra các
sự cố như: cháy nổ, tai nạn lao động.
Ô nhiễm do chất thải rẵn từ các hoạt
động xây dựng chủ yếu là sắt vụn,
gỗ, cốp pha, rác sinh hoạt.
Khí thải các phương tiện giao thông.
Nước thải sản xuất, nước thải sinh
hoạt. Khí thải như: Bụi; Tiếng ồn.
Chất thải rắn công nghiệp, chất thải
rắn sinh hoạt và dầu thải. Các nguồn
chất thải này sẽ tác động đến các đối
tượng như: Môi trường không khí,
môi trường nước, môi trường đất và
môi trường xã hội. Quy mô tác động
chủ yếu tập trung trong khu vực thực
hiện dự án.
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Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi
trường.
Để giảm thiểu tác động đến các yếu tố môi
trường trong quá trình xây dựng và hoạt
động của dự án, Công ty thực hiện các biện
pháp giảm thiểu, phòng ngừa và ứng phó
sự cố môi trường như sau:
Phòng chống ô nhiễm đầu nguồn
Tất cả các nguồn thải có khả năng gây ô
nhiễm môi trường đều được nhận dạng và
có thiết kế hợp lý để giảm thiểu tới mức tối
đa các nguồn ô nhiễm này. Đồng thời, đầu
tư công nghệ và thiết bị hiện đại. Sử dụng
tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu chất thải.
Xử lý các chất gây ô nhiễm
Nhà máy sẽ lắp đặt hệ thống thông gió để
khử bụi và hơi khí độc sinh ra các công
đoạn và các vị trí sản xuất. Xây dựng hệ
thống xử lý nước thải để xử lý nguồn nước
thải trước khi đưa vào hệ thống xử lý của
khu công nghiệp. Nhà máy sẽ xây dựng
nhà chứa chất thải rắn, quản lý chặt chẽ rác
thải, giám thiểu tác động xấu tới môi trường
và người lao động.
Ký hợp đồng thu gom và xử lý chất thải
sinh hoạt và các loại chất thải sản xuất có
thể tái chế cũng như các loại chất thải phải
xử lý với Công ty Môi trường đô thị.

Biện pháp giảm thiểu tác động xấu trong
giai đoạn xây dựng.
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không
khí.Tưới nước bề mặt đất trong khu vực thi
công, các tuyến đường vận chuyển NVL để
giảm bụi. Không dùng các xe quá cũ và
không chở vật liệu rời quá đầy. Áp dụng
phương pháp xây dựng hiện đại, các
phương tiện thi công tiên tiến tối ưu hóa
quy trình xây dựng.
Chống ồn và rung trên đường lan truyền
như: sử dụng kết cấu đàn hồi, tuyệt đối
không vận hành các máy móc gây tiếng ồn
lớn...
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước.
Xây dựng rãnh thoát nước, tránh ứ đọng
khi mưa lớn. Không tập trung nguyên vật
liệu gần các tuyến thoát nước để ngăn
ngừa rơi vãi làm tắc đường thoát nước.
Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn.
Hạn chế tối đa phế thải trong khi thi công
bằng cách tính toán định mức vật liệu hợp
lý. Tái sử dụng các chất như xi măng, gạch
vụn để san nền. Trang bị thùng rác để
đựng rác thải sinh hoạt
Phế thải do máy móc thải ra nhu giẻ chứa
dầu, cặn dầu được thu gom thùng riêng, ký
hợp đồng các đơn vị chức năng định kỳ
chuyên chở và xử lý
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Phương án tổ chức thực hiện các

công trình, biện pháp bảo vệ môi

trường

Trong quá trình hoạt động, Công ty thực

hiện nghiêm túc chương trình quản lý và

bảo vệ môi trường theo các quy định

hiện hành, cụ thể:

Công ty đã bố trí cán bộ chuyên trách về

môi trường để trực tiếp phụ trách các

vấn đề môi trường của Công ty.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản

lý nhà nước để thực hiện các biện pháp

bảo vệ môi trường của Công ty khi dự án

đi vào hoạt động.

Vận hành, bảo dưỡng liên tục hệ

thống thông gió, hệ thống xử lý nước,

khí thải của Công ty.

Kinh phí cho các biện pháp bảo vệ môi

trường và vận hành các hệ thống xử lý

chất thải được tính vào kinh phí hoạt

động sản xuất của Công ty.

Việc quản lý và xử lý nước thải, chất

thải rắn và chất thải nguy hại của dự

án được thực hiện theo đúng cam kết

trong báo cáo ĐTM. Chủ dự án tổ

chức nhân sự cho quản lý môi trường

CÙNG NHAU PHÁT TRIỂN

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới
ngày càng sâu rộng, các doanh nghiệp Việt
Nam cần có sự hỗ trợ lẫn nhau, liên doanh
liên kết, tận dụng thế mạnh của nhau để
nâng cao năng lực cạnh tranh.
VG PIPE phối kết chặt chẽ với các bên liên
quan cũng như những tương tác phản hồi
trong quá trình hoạt động nhằm giúp Công
ty xác định rõ những vấn đề mà các bên
quan tâm và tính trọng yếu để tạo cơ sở
cho định hướng phát triển bền vững.
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Cổ đông & nhà đầu tư Chủ động công bố và minh bạch thông tin về tình hình hoạt

động kinh doanh, tình hình tài chính thông qua báo cáo thường

niên, báo cáo tài chính, thông cáo báo chí, thông tin trên website

công ty tại địa chỉ: vgpipe.com.vn, Lãnh đạo Công ty trao đổi, lắng

nghe ý kiến cổ đông, nhà đầu tư thông qua các buổi gặp trực

tiếp, họp báo, đại hội cổ đông.

Khách hàng & Đối tác Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đầu tư với chu trình sản xuất

khép kín, tạo ra chất lượng sản phẩm cao, đáp ứng được yêu

cầu khách hàng

Nhân viên Trao đổi, cập nhật thông tin cho nhân viên qua email, điện thoại,

họp trực tuyến. Nâng cao tính đoàn kết của tập thể nhân viên

bằng những buổi giao lưu, sinh nhật nhân viên, tiệc tất niên, tổ

chức teambuilding. Mở các khóa đào tạo, huấn luyện nâng cao

tay nghề, chuyên môn cho CBNV

Cộng đồng xã hội Ưu tiên tuyển dụng nguồn nhân lực địa phương nhằm tạo công

ăn việc làm cho người dân bản địa. Tài trợ xây dựng cơ sở vật

chất cơ bản như xây nhà, làm đường, xây dựng trường học...

nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Thực hiện các

chương trình từ thiện, khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ lương

thực cho người Thông qua việc đầu tư phát triển kinh tế địa

phương, nâng cao đời sống xã hội của cộng đồng, làm tốt đẹp

hơn mối quan hệ giữa các quốc gia nơi VG PIPE hoạt động đầu

tư.

Nhà cung ứng : Nhà cung ứng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần

xây dựng chuỗi giá trị vững mạnh của VG PIPE. Nắm giữ đầu vào

của quy trình sản xuất, các đối tác VG PIPE lựa chọn cung cấp

đều là những nhà thầu uy tín đáp ứng yêu cầu về chất lượng và

đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc môi trường, cộng đồng.

Cơ quan truyền thông : Trao đổi và chia sẻ thông tin với cơ quan báo chí qua thông cáo

báo chí, Họp báo, các chương trình VG PIPE tổ chức và Hội nghị

chuyên ngành trong lĩnh vực VG PIPE đang hoạt động.
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B¸o c¸o

Tµi chÝnh Hîp nhÊt 
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B¸o c¸o
Ban Tæng Gi¸m ®èc
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B¸o c¸o
KiÓm to¸n ®éc lËp
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B¶ng c©n ®èi 
KÕ to¸n hîp nhÊt
T¹i ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2018
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B¶ng c©n ®èi 
KÕ to¸n hîp nhÊt (TiÕp theo)

T¹i ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2018
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B¸o c¸o KÕt qu¶ 
Ho¹t ®éng kinh doanh hîp nhÊt
Cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2018
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B¸o c¸o 
LuƯ chuyÓn tiÒn tÖ hîp nhÊt
Cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2018
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B¸o c¸o 
LuƯ chuyÓn tiÒn tÖ hîp nhÊt (TiÕp theo)

Cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2018
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ThuyÕt minh
B¸o c¸o tµi chÝnh hîp nhÊt n¨m 2018
Cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2018
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ThuyÕt minh
B¸o c¸o tµi chÝnh hîp nhÊt n¨m 2018 (TiÕp theo)

Cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2018
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ThuyÕt minh
B¸o c¸o tµi chÝnh hîp nhÊt n¨m 2018 (TiÕp theo)

Cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2018
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ThuyÕt minh
B¸o c¸o tµi chÝnh hîp nhÊt n¨m 2018 (TiÕp theo)

Cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2018
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ThuyÕt minh
B¸o c¸o tµi chÝnh hîp nhÊt n¨m 2018 (TiÕp theo)

Cho n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2018
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ThuyÕt minh
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