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DỰ THẢO B¸o c¸o  
Cña H§QT c«ng ty cæ phÇn kim khÝ th¨ng long  

t¹i ®¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2017 

 

KÝnh tha: C¸c quÝ vÞ cæ ®«ng C«ng ty cæ phÇn Kim khÝ Th¨ng Long 

 

            Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công 

ty Cổ phần Kim Khí thăng Long . Hôm nay, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2017 của Công ty, HĐQT xin trân trọng được báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết 

quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 

tới 2017 như sau: 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 : 

1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh : 

         Năm 2016, hoạt động kinh doanh trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới 

có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen tác động đến quá trình sản xuất kinh doanh của 

Công ty Kim khí Thăng Long .  

Thị trường nguyên liệu, thị trường tài chính năm 2016 tương đối ổn định, bên 

cạnh đó chi phí nhân công và các chi phí liên quan đến môi trường tăng cao. Nhu cầu 

thị trường xuất khẩu suy giảm. 

Hầu hết các thiết bị chính của công ty trong tình trạng xuống cấp, chi phí sửa 

chữa bảo dưỡng cao, công nghệ lạc hậu, năng suất thấp. 

 Địa bàn hoạt động của công ty phân tán làm cho các nguồn lực không tập trung, 

việc quản lý các đơn vị ở xa gặp khó khăn, chi phí cao.  

Việc phát triển khách hàng và sản phẩm mới trong và ngoài nước để bù đắp phần 

sản lượng xuất khẩu suy giảm  khá khó khăn, mặc dù đã phát triển được một số sản 

phẩm nhưng chưa ổn định và chưa thực sự hiệu quả .  

Để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông, 

trong năm 2016 công ty đã tập trung thực hiện các biện pháp cải tiến sản xuất, ứng 

dụng các giải pháp kỹ thụât , công nghệ, cơ cấu lại bộ máy quản lý, giảm lao động gián 
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tiếp phục vụ để tăng năng suất lao động, giảm thiểu tác động của việc chi phí nhân 

công tăng cao.  

Bước đầu thực hiện việc cơ cấu lại tài sản, cơ cấu lại hoạt động để tập trung 

nguồn lực theo đúng các qui trình qui định và đảm bảo hiệu quả. 

Thực hiện việc cải tạo nhà xưởng để cải thiện môi trường làm việc. Bổ sung và 

vận hành các hệ thống xử lý nước thải và các chất thải khác đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn 

và yêu cầu của khách hàng. Cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015; Xây 

dựng xong hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001. Duy trì thực hiện  

thường xuyên tiêu chuẩn IWAY làm cơ sở để ổn định và phát triển SX. 

Tóm lại, HĐQT Kim khí Thăng Long ,với vai trò trách nhiệm là đại diện cho 

Đại hội đồng Cổ đông trong công tác quản lý hoạt động SXKD của Công ty, đã tập 

trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo duy trì hoạt động SXKD và hướng 

tới hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty đã được 

Đại hội đồng Cổ đông thông qua . 

      Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu thực hiện năm 2016 như sau: 

STT Chỉ tiêu ĐVT KH 2016 TH 2016 % TH/KH 

1 Tổng tài sản 1.000đ 1,200,000,000 1,199,374,945           99.95  

2 Vốn điều lệ (bình quân) 1.000đ 192,000,000 192,000,000         100.00  

3 Tổng doanh thu và TN khác 1.000đ 1,010,000,000 1,010,175,874         100.01  

4 Tổng lợi nhuận sau thuế  1.000đ 68,000,000 58,788,777           86.45  

5 Tỷ suất LNST /vốn CSH %             28.57                24.64            86.24  

6 Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến % 8 7           87.50  

7 Số lao động bình quân Người 2,100 2,025           96.43  

8 Thu nhập bình quân ngđ/ng/th 6,500 7,350         113.00  

Như vậy kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 chỉ tiêu lợi nhuận không đảm 

bảo kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu do Công ty thực hiện tăng tiền lương tương ứng 

việc tăng lương tối thiểu vùng, ngoài ra chi phí đảm bảo môi trường và chi phí sửa 

chữa thiết bị cũng tăng cao (Chi phí nhân công tăng 14 tỷ, chi phí SC bảo dưỡng thiết 

bị tăng 11 tỷ…) 

Mặc dù công ty đã thực hiện quyết liệt các biện pháp tăng năng suất lao động, 

cơ cấu giảm nhân lực nhưng không thể bù đắp được phần chi phí tăng thêm vì  với thực 

trạng công nghệ thiết bị của công ty thì việc tăng năng suất, giảm chi phí là chỉ có giới 

hạn. 
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Việc giảm nhân lực quản lý phục vụ không đạt mục tiêu khi vẫn giữ nguyên mô 

hình tổ chức, qui mô và địa bàn hoạt động không đổi, bên cạnh đó sản lượng sản xuất 

lại có xu hướng giảm. 

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị : 

a/Hoạt động của HĐQT : 

Trong năm 2016, Căn cứ vào luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và nghị quyết 

đại hội cổ đông , hội đồng quản trị công ty đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền 

hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định, lãnh 

đạo công ty hoạt động ổn định nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được đại hội đồng cổ đông 

thông qua.  

Các phiên họp của HĐQT được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số 

các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng 

thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự quy 

định. 

Các quyết định của hội đồng quản trị năm 2016 gồm : 

- Triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với các nội dung : 

Thông qua dự thảo báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và chỉ tiêu, biện 

pháp 2016. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán , phương án 

phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức 2015 , phương án thù lao HĐQT & BKS năm 

2015, lựa chọn cơ quan kiểm toán năm 2016. Thông qua phương án sửa đổi điều lệ 

công ty trình đại hội cổ đông năm 2016. 

- Thông qua báo cáo hoạt động của dự án Lương yên, giải pháp cơ cấu tài sản. 

- Thông qua báo cáo chương trình hoạt động công tác kỹ thuật 

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 

2016, kế hoạch và biện pháp cho 6 tháng cuối năm 2016. 

- Thông qua phương án chuyển nhượng một phần quyền thuê đất tại khu công 

nghiệp Lê minh Xuân – TP Hồ chí Minh, thực hiện cơ cấu tài sản để tập trung nguồn 

lực. 

- Phê duyệt các phương án đầu tư, phương án SXKD thuộc thẩm quyền  

b/ Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc : 

            Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám 

đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Hàng quí, hội đồng quản 

trị đều họp thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và xem xét kế 

hoạch quí tiếp theo do Tổng giám đốc trình bày.  

            HĐQT thường xuyên theo dõi chặt chẽ hoạt động kinh doanh của Công ty thông 

qua báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản của Tổng Giám đốc và các thành viên HĐQT 
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trực tiếp điều hành. Trong quá trình thực hiện các Nghị quyết, HĐQT chỉ đạo và kiểm 

tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong mọi hoạt động sản xuất kinh 

doanh; 

Trong quá trình điều hành Ban Tổng Giám đốc tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ 

hàng tháng về tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo các kế hoạch sẽ triển khai với 

Hội đồng quản trị trước khi thực hiện. 

c/  Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý : 

Việc đánh giá hiệu quả công tác của các cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của 

HĐQT được tiến hành thường xuyên, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm được thực hiện đúng 

qui trình qui định tại điều lệ công ty. 

3. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông : 

Trong năm qua HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách 

nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông thông qua , 

giám sát và chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

thông qua các Nghị quyết, quyết định của HĐQT . 

Công tác chỉ đạo của HĐQT trong năm 2016 luôn bám sát tình hình diễn biến 

thực tế của thị trường để đề ra các quyết sách và thể hiện sự sâu sát trong công tác giám 

sát hoạt động của ban điều hành. 

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017: 

Năm 2017 tình hình kinh tế trong nước và quốc tế có thể sẽ có những biến động 

do những thay đổi chính trị ở các nước lớn như Mỹ, Anh … 

Bên cạnh đó việc hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu rộng, 

các hiệp định thương mại đã đi vào thực hiện ngày càng đầy đủ sẽ mang đến cơ hội 

nhưng cũng mang đến nhiều thách thức cho các doanh nghiệp Việt nam nói chung và 

bản thân công ty nói riêng. Áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt, các khách hàng lớn 

đều yêu cầu giảm giá bán trong khi giá thị trường đầu vào có xu hướng tăng mạnh. 

 Chủ trương của Đảng và Nhà nước về tái cơ cấu nền kinh tế nói chung và tái cơ 

cấu các doanh nghiệp cũng như các vấn đề liên quan đến qui hoạch phát triển đô thị 

của Hà nội cũng đã được công bố và từng bước thực hiện. Các vấn đề này cũng sẽ ảnh 

hưởng đến sự ổn định hoạt động của các nhà máy và khó khăn trước mắt là giá thuê 

đất, chi phí môi trường tăng cao. 

Chi phí nhân công sẽ tiếp tục tăng đòi hỏi phải nhanh chóng thực hiện quyết liệt 

và cần có nguồn lực tạo đột phá trong các giải pháp nâng cao năng suất lao động. Nhu 

cầu tập trung nguồn lực đầu tư đổi mới công nghệ là hết sức cấp bách. 
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Sản lượng từ các khách hàng đặc biệt là nhóm sản phẩm xe máy suy giảm mạnh 

trong năm 2017 và các năm tiếp theo, áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt.  Nhóm sản 

phẩm xuất khẩu chưa thể tăng sản lượng do công nghệ, thiết bị lạc hậu dẫn đến sức 

cạnh tranh của sản phẩm kém, khó lấy đơn hàng.Thị trường dầu mỏ, quặng, cốc không 

ổn định nên giá thép diễn biến phức tạp. 

Với nhận định tình hình kinh tế trong năm 2017, hoạt động SXKD của Công ty sẽ 

rất khó khăn trong môi trường có nhiều bất lợi.  Hội đồng quản trị chủ trương đề ra các 

định hướng nhằm  duy trì ổn định hoạt động của  Công ty, đồng thời đảm bảo hiệu quả  

trong các lĩnh vực SXKD trên cơ sở thiết lập và kiểm soát các kế hoạch để hạn chế rủi 

ro.  

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của toàn công ty sẽ có các định hướng 

chủ yếu sau: 

1-  Tiếp tục duy trì sản xuất và phát triển mới các nhóm sản phẩm Xe máy, Xuất 

khẩu, gia công, Thương hiệu và Khuôn gá Thiết bị chuyên dùng. 

2-  Tìm kiếm và mở rộng thị trường, phát triển các sản phẩm mới phù hợp với công 

nghệ và thiết bị và kinh nghiệm của công ty. 

3- Cơ cấu lại tài sản, cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh để tập trung nguồn 

lực đảm bảo điều kiện ổn định sản xuất kinh doanh lâu dài và đầu tư cải tiến, đổi 

mới công nghệ, thiết bị trên cơ sở cơ cấu lại sản phẩm và cơ cấu tổ chức sản 

xuát, đảm bảo mục tiêu hiệu quả và bền vững; 

Trên cơ sở phân tích , dự báo tình hình kinh tế và đánh giá thực trạng mức tăng trưởng 

của nghành , Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau : 

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 : 

STT ChØ tiªu §VT TH 2016 KH 2017 

GHI 

CHU 

1 Tổng tài sản 1.000đ 1,199,374,945   1,180,000,000    

2 Vốn điều lệ (bình quân) 1.000đ 192,000,000      192,000,000    

3 Tổng doanh thu và TN khác 1.000đ 1,010,175,874   1,015,000,000    

4 Lợi nhuận sau thuế  1.000đ 58,788,777        68,880,000    

5 Tỷ suất LNST/VCSH %               24.64                  26.25    

6 Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến % 7                        7    

7 Số lao động bình quân Người 2,025                 2,000    

8 Thu nhập bình quân ngđ/ng/th 7,350                 7,500    
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2. Công tác quản lý kiểm tra giám sát của Hội đồng Quản trị : 

Tăng cường công tác quản lý , giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành, 

đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công ty , hoàn thành 

các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua . 

3. Các giải pháp thực hiện : 

HĐQT định hướng một số biện pháp trọng tâm cho năm 2017 :  

1) Duy trì quy mô sản xuất kinh doanh với doanh thu trung bình năm khoảng 

1000 tỷ trên cơ sở  duy trì tốt khách hàng truyền thống, phát triển khách hàng 

mới để phát triển sản phẩm mới bù đắp sản lượng hàng xe máy suy giảm đồng 

thời cơ cấu loại bỏ các sản phẩm hiệu quả thấp. 

2) Tiếp tục thực hiện việc đầu tư cải tiến ứng dụng tự động hoá sản xuất đối với 

sản phẩm đang sản xuất và đặc biệt là khi xem xét triển khai sản phẩm mới. 

Đầu tư phần mềm kỹ thuật và bổ sung các điều kiện khác cho việc hoạch định 

và triển khai các giải pháp kỹ thuật tại nhà máy chế tạo khuôn mẫu và thiết bị 

tạo tiền để cho hoạt động cải tiến. Xem xét đầu tư bổ sung hoàn chỉnh công 

nghệ bảo vệ trang trí bề mặt cho sản phẩm bao gồm cả Sơn, mạ, men. 

3) Kiểm soát giảm chi phí : 

- Các hạng mục kế hoạch đều phải có phương án chi phí trước khi triển khai 

và có sự giám sát đánh giá thực tế thực hiện so với phương án để xác định 

rõ tồn tại, nguyên nhân và đối sách, đảm bảo kiểm soát giảm chi phí. 

- Mục tiêu giảm giá khoảng  3- 5% giá trị mua vào của các nhà cung cấp  so 

với năm 2016. Các phương án mua hàng hoá, dịch vụ, đầu tư … đều phải 

đảm bảo phù hợp yêu cầu sử dụng và đảm bảo tính cạnh tranh. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin để giảm nhân lực quản lý phục vụ đồng thời 

kiểm soát tốt kế hoạch và tổ chức sản xuất để sử dụng tốt nhân lực trực tiếp 

sản xuất, tiết kiệm chi phí nhân công. 

4) Duy trì và liên tục cải tiến các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

9001-2015, quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001, thực hiện nghiêm 

túc tiêu chuẩn IWAY và các tiêu chuẩn của các đối tác,  đảm bảo phát huy hiệu 

quả thực sự trong các hoạt động của công ty. 

5) Xem xét ,triển khai thực hiện tái cơ cấu tài sản, cơ cấu vốn,  tái cơ cấu  mô hình hoạt 

động của Công ty :  
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Theo hướng tinh gọn tập trung nguồn lực để ổn định phát triển sản xuất kinh 

doanh có trọng điểm, tập trung  cho địa bàn và ngành nghề truyền thống của 

công ty để phát huy lợi thế, kinh nghiệm, ổn định hoạt động dài hạn, phù hợp 

qui hoạch nâng khả năng cạnh tranh, phát triển bền vững . 

 

Trên đây là nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Kim khí 

Thăng long trình trước đại hội, rất mong nhận được sự tham gia của các cổ đông để 

giúp chúng tôi chỉ đạo công ty hoạt động  ổn định và ngày càng hiệu quả, đảm bảo 

quyền lợi của các nhà đầu tư. 

Xin trân trọng cảm ơn. 

 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

   Chủ tịch 

 

 

 

                                                                                       PHẠM HỮU HÙNG 


