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TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

 

Kính thưa:  Các Quí vị cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng 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 2022 của Công ty, HĐQT xin 

trân trọng được báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và định 

hướng hoạt động của HĐQT trong  năm 2022 như sau: 

 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 

1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh  

Năm 2021, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và kéo dài, tình hình giá nguyên liệu đặc biệt 

giá thép tăng thêm trên 40% và duy trì ở mức cao nhất trong nhiều năm qua, chi phí vận tải biển tăng 

khoảng 5 – 10  lần làm mất khả năng cạnh tranh … đã làm cho sản xuất kinh doanh khó khăn. Sản phẩm 

phục vụ thị trường trong nước bao gồm nhóm xe máy giảm sản lượng và giảm giá bán do giãn cách xã 

hội kéo dài, sản phẩm xuất khẩu số lượng từng mặt hàng đều giảm do nhu cầu giảm và việc vận chuyển 

hết sức khó khăn.  

Đặc biệt, từ ngày 27- 4, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 ở Việt Nam được đánh giá là khốc liệt 

hơn gấp nhiều lần so với 3 đợt dịch trước đã tấn công vào các khu kinh tế trọng điểm ở phía Bắc như 

Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nội… và ở phía Nam  là TP Hồ chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 

…Trước tình hình diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh, các địa phương đã đưa ra nhiều giải 

pháp phòng chống dịch, đáng chú ý nhất là thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg19 tại 

19 tỉnh/thành phố phía Nam. Thủ đô Hà Nội cũng đã áp dụng biện pháp này từ 24/7/2021. 

Trong Quí 3/2021, tình hình dịch bệnh tại địa bàn Hà nội và thành phố Hồ chí Minh hết sức phức 

tạp, việc đảm bảo an toàn và ổn định sản xuất là hết sức khó khăn, Công ty luôn trong trạng thái báo 

động phải dừng sản xuất trước nguy cơ phát sinh ca nhiễm hoặc phải dừng sản xuất theo chỉ đạo chung. 

Rất nhiều lao động nghỉ chờ việc và nghỉ do cách ly bởi địa phương phong tỏa giãn cách xã hội. Chi 

nhánh TP Hồ chí Minh phát sinh các ca F0 và phải thực hiện phương án 3 tại chỗ với qui mô hoạt động 

chỉ còn khoảng 30%. 

Từ thời điểm cuối tháng 6/2021 Công ty Honda Việt Nam liên tục thay đổi kế hoạch sản xuất với 

xu hướng giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh, cụ thể: Tháng 7: Giảm 20%; Tháng 8: Giảm 21%; Tháng 

9: Giảm tới 30%. 

Hàng xuất khẩu cũng hết sức khó khăn do nhu cầu của các mặt hàng giảm, vận chuyển nội địa và 

vận chuyển đường biển khó khăn do dịch bệnh, tuy nhiên do có những thành công nhất định trong việc 

phát triển được một số sản phẩm mới và khách hàng mới nên tổng giá trị sản lượng xuất khẩu tương đối 

ổn định và vẫn có tăng trưởng. 

 

 UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

CTCP KIM KHÍ THĂNG LONG 

----------------- 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---- ----o0o-------- 

 

Hà nội, ngày ..… tháng 06 năm 2022 
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Chi phí nguyên liệu, chi phí vận chuyển và tất cả các chi phí đều tăng do hoạt động của các doanh 

nghiệp đều bị hạn chế, chi phí khấu hao tăng cao trong quí 3 do qui mô hoạt động sụt giảm.  

Thực hiện các kế hoạch đã được phê duyệt, ngay từ đầu năm 2021, ban điều hành đã chỉ đạo quyết 

liệt các biện pháp nhằm mục tiêu tăng sản lượng, giảm chi phí để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Quí 1/2021 và quí 2/2021 các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên, quí 3 và đầu quí 4 việc dãn 

cách xã hội đã ảnh hưởng quá lớn đến qui mô và chi phí hoạt động của công ty. 

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, công ty đã thực hiện nhiều biện pháp để ứng phó với 

tình hình thực tế, đảm bảo mức độ an toàn cao nhất cho CBCNV đông thời hạn chế và khắc phục ảnh 

hưởng của dịch bệnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong suốt thời gian dài dịch bệnh bùng phát 

cao điểm, không phát sinh trường hợp F0 tại Công ty, bên cạnh đó đảm bảo tiến độ tiêm phòng sớm cho 

toàn thể người lao động. 

Đối phó với tình hình nhu cầu thị trường giảm, công ty đã thực hiện phát triển thêm khách hàng 

và thị trường để bù đắp, đảm bảo sản lượng ổn định hoạt động. Năm 2021 mặc dù doanh thu từ các 

khách hàng và thị trường truyền thống giảm trên 70 tỷ đồng  nhưng đã được bù đắp bằng việc phát triển 

các sản phẩm xuất khẩu vào thị trường Mỹ. 

Cơ chế tiền lương bước đầu có tác động tích cực, tổng quĩ lương đạt kế hoạch, thu nhập người lao 

động tăng, năng suất lao động bình quân tăng.  

Công ty đã duy trì và bổ sung các hệ thống quản lý ISO 9001, 14001, CT pat, ISO 45000 … , triển 

khai  xây dựng hệ thống SMETA. Xây dựng và áp dụng thử nghiệm hệ thống chỉ số KPI, thực hiện 

chuyển đổi số trong quản lý … Đảm bảo phối hợp đồng bộ các hoạt động, ổn định chất lượng sản phẩm 

và an toàn trong sản xuất, đáp ứng các yêu cầu khách hàng.  

Trong năm 2021 đã điều chỉnh tiến độ việc đầu tư mở rộng sản xuất phù hợp với tình hình thực tế, 

đảm bảo ổn định và phát triển bền vững công ty. Điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư, tập trung đầu tư các 

thiết bị để phát triển sản phẩm mới và triển khai thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy nhà máy số 1, 

khối văn phòng công ty, nhà ăn và nhà để xe để đảm bảo điều kiện hoạt động theo qui định của pháp 

luật. Giá trị đầu tư thực hiện là 23 tỷ chỉ tương ứng  50% kế hoạch. 

 Đã cơ bản hoàn thiện các nội dung để hoàn thành các thủ tục theo qui định cho toà nhà Lương 

yên.  

Đối với dự án tại khu công nghiệp Minh quang, đã thương thảo thống nhất phương án điều chỉnh 

qui mô xuống 30.000m2  cho phù hợp tình hình thực tế và đảm bảo tính khả thi, trong tháng 1/2022 đã 

thực hiện huy động vốn để thanh toán tiền thuê và tiếp nhận bàn giao mặt bằng từ khu công nghiệp. 

Việc cơ cấu chuyển nhượng chi nhánh tại khu công nghiệp Lê minh Xuân vẫn chưa hoàn thành, 

không thực hiện được doanh thu về cơ cấu tài sản, tuy nhiên cũng đã thống nhất được với các cơ quan 

quản lý về phương án triển khai tiếp trong 2022 để tập trung nguồn lực thực hiện dự án đầu tư tại Hưng 

yên.  

Có thể nói, năm 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh nhưng hoạt động sản xuất kinh 

doanh  của công ty vẫn ổn định, cơ bản hoàn thành kế hoạch về doanh thu, sản lượng đã được hội đồng 

quản trị và đại hội cổ đông thông qua. Phần doanh thu thấp hơn kế hoạch chủ yếu là do hoạt động cơ 

cấu tài sản và một số hoạt động khác không thực hiện được theo kế hoạch.  

Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận từ sản xuất không thể hoàn thành được kế hoạch. Nguyên nhân chủ 

yếu của việc không thể hoàn thành kế hoạch lợi nhuận là: 

+ Nguyên vật liệu tăng giá mạnh và phát sinh nhiều chi phí phòng chống dịch, sau khi đã thực hiện 

nhiều biện pháp quyết liệt để kiểm soát chi phí thì chi phí nguyên liệu vẫn tăng thêm trên 27 tỷ đồng, 

các chi phí khác phát sinh rất cao trong quí 3 và quí 4/2021 nhưng đã đuọc bù đắp bằng phần giảm chi 

phí thấp hơn kế hoạch trong quí 1 và quí 2. 
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+ Hoạt động liên doanh và các hoạt động liên kết khác gặp nhiều khó khăn, doanh thu từ cho thuê 

mặt bằng và thu nhập liên doanh đều giảm mạnh. Cụ thể thu nhập liên doanh giảm 36,94 tỷ đồng so với 

cùng kỳ năm trước, các mặt bằng cho thuê tại Từ liêm, Lương yên trong Quí 3/2021 đều phải giảm 

khoảng 30 – 50% do các khách thuê không thể hoạt động. Hoạt động cơ cấu lại tài sản chưa thực hiện 

được nên cũng không có thu nhập như dự kiến khi xây dựng kế hoạch. 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 như sau: 

STT CHỈ TIÊU ĐVT KH 2021 TH 2021 

TH/KH 

(%) 

1 Tổng tài sản  Tr.đ    1,118,000.00     1,052,353.00            94.13  

2 Vốn điều lệ ( bình quân ) Tr.đ       192,000.00        192,000.00          100.00  

3 Doanh thu và thu nhập khác Tr.đ    1,070,000.00        999,723.00            93.43  

4 Tổng lợi nhuận sau thuế Tr.đ         55,600.00          22,626.00            40.69  

5 Tỷ suất LN sau thuế /Vốn CSH %               16.70                   6.74            40.36  

6 Tỷ lệ cổ tức chi trả %                 8.00                   3.40            37.50  

7 Số lao động bình quân Người          1,768.00            1,611.00            91.12  

8 Thu nhập bình quân Tr.đ/Ng/th                 9.61                   8.71            90.63  

 

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 kịp 

thời khắc phục khó khăn, đảm bảo duy trì hoạt động SXKD và hướng tới hoàn thành cơ bản các mục 

tiêu kế hoạch SXKD của Công ty đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. 

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

a/ Hoạt động của HĐQT : 

Trong năm 2021, 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 lượng các 

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

Các quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021 gồm : 

• Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 – Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 và 10 biện 

pháp thực hiện năm 2021 .         

• Thông qua việc xin gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên 2021 vào tháng 6/2021 . 

• Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông 2021 vào 7h30 Thứ sáu Ngày 11/06/2021 

• Thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả SXKD Quý 1- Chỉ tiêu và 09 biện pháp triển khai thực hiện 

Quý 2/2021. 

• Triệu tập họp Đại hội cổ đông 2021 với các nội dung: Thông qua Dự thảo Báo cáo của Hội đồng 

quản trị về kết quả SXKD 2020 - Kế hoạch SXKD và 11 biện pháp triển khai thực hiện 2021; 

Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán ; Phương án phân phối lợi nhuận và 

mức chia cổ tức 2020; Mức thù lao HĐQT & BKS năm 2020 và Kế hoạch 2021; Lựa chọn cơ quan 

kiểm toán năm 2021; Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ;  
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• Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2021 - nhiệm vụ và các biện pháp Quý 4 năm 

2021.  

• Về dự án tại KCN Minh Quang - Mỹ Hào – Hưng yên , HĐQT giao cho BĐH chủ động xem xét, 

tìm các phương án xử lý đảm bảo hiệu quả nhất . 

• BĐH Hoàn thành các thủ tục với cơ quan quản lý Nhà nước để đưa Dự án Lương Yên vào nghiệm 

thu hoạt động, hoàn thiện các Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và các hồ sơ liên quan  theo quy 

định. 

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 tháng, 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 SX kinh doanh của Công ty thông qua báo 

cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản của Tổng Giám đốc và các thành viên HĐQT 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 2021 luôn bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị 

trường để có các quyết định kịp thời thể hiện sự sâu sát trong công tác giám sát hoạt động của Ban 

điều hành. 

Với sự chỉ đạo của HĐQT, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng nề của 

dịch bệnh, công ty vẫn đảm bảo ổn định hoạt động, doanh thu  và sản lượng đạt kế hoạch, ổn định việc 

làm, ổn định lực lượng lao động để chuẩn bị cho phục hồi kinh tế ngay khi dịch bệnh được kiểm soát. 

Đặc biệt các hoạt động phòng chống dịch bệnh, các hoạt động phát triển thị trường, phát triển sản 

phẩm, cơ cấu sản xuất, cải tiến tự động hoá sản xuất được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương và thực 

sự hiệu quả. 

Việc thực hiện cơ cấu tài sản và các nội dung liên quan đến thoái vốn, tái cơ cấu công ty đã 

được triển khai tích cực theo đúng chỉ đạo, tuy nhiên do các qui định pháp lý có thay đổi nên cần có 

thêm thời gian thực hiện. 
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II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 

1. Môi trường kinh doanh 

Dịch Covid – 19 vẫn diễn biến phức tạp, kéo dài trên toàn cầu buộc phải có các phương án để thích 

nghi với tình hình mới.  

Hậu quả của đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam sẽ còn ảnh hưởng đến nền kinh tế, quá trình phục hồi thị 

trường có thể còn kéo dài  trong các năm sau. Nhu cầu suy giảm, rủi ro mất khả năng thanh toán vẫn có 

thể xảy ra với nhiều doanh nghiệp do hậu quả của đợt dịch thứ 4 quá nặng nề. 

Tình hình thị trường vật tư có thể sẽ ở mức cao trong cả năm 2022  do ảnh hưởng của các vấn đề 

thiếu năng lượng, hạn chế xả thải để giảm ô nhiễm môi trường … chi phí vật tư, chi phí vận chuyển tăng 

cao, làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm ở cả thị trường trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Trung 

quốc đang áp dụng nhiều chính sách để bảo vệ sản xuất trong nước, giúp các doanh nghiệp của mình 

nâng khả năng cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới. Chiến tranh Nga – Ucraina càng làm cho cung 

cầu thị trường có nhiều bất ổn hơn và cũng có những tác động theo hướng cân bằng quan hệ, làm giảm 

căng thẳng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, một số nhóm mặt hàng của Trung quốc sẽ được giảm 

thuế nhập khẩu vào Mỹ. 

 Nhóm sản phẩm xe máy đang chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động của công ty nhưng giá bán ngày 

càng thấp và năm 2021 đã có một số sản phẩm không đảm bảo cân bằng được chi phí. Chi phí nguyên 

liệu đã bị kiểm soát hoàn toàn do giá thị trường cao hơn giá trong hệ thống, các chi phí ngoài nguyên 

liệu phải kiểm soát đảm bảo đạt theo kết cấu trong giá bán được khách hàng chấp nhận, các trường hợp 

không đạt phải có đối sách về giảm chi phí hoặc cơ cấu lại sản phẩm. Đây là nhiệm vụ trọng tâm cần 

đặc biệt ưu tiên đảm bảo thực hiện của năm 2022 

Phát triển bền vững, bảo vệ môi trường là yêu cầu tất yếu của toàn xã hội và đã trở thành yêu cầu 

bắt buộc của các khách hàng lớn đối với Nhà cung cấp. Nếu không hoàn thiện các nhà máy hiện có cho 

đảm bảo đủ điều kiện theo qui định của pháp luật và thực hiện đầu tư nhà máy mới thì không thể đảm 

bảo ổn định và phát triển. 

Hoạt động liên doanh với sản phẩm chủ yếu là nhóm phụ tùng xe máy sẽ có xu hướng ngày càng 

khó khăn hơn, đặc biệt phần lợi nhuận nhận được từ liên doanh dựa trên kết quả năm 2021 nên sẽ tiếp 

tục thấp hơn thêm khoảng 10 tỷ đồng do ảnh hưởng đồng thời của dịch bệnh và sự cạnh tranh khốc liệt. 

Căn cứ tình hình thị trường và các kết quả đã đạt được của năm 2021, công ty xây dựng kế hoạch 

năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:  

 

STT CHỈ TIÊU ĐVT TH 2021 KH 2022 TH/KH ( %) 

1 Tổng tài sản  Tr.đ    1,052,353.00  
   

1,100,000.00          104.53  

2 Vốn điều lệ ( bình quân ) Tr.đ       192,000.00  
      

192,000.00          100.00  

3 Doanh thu và thu nhập khác Tr.đ       999,723.00  
   

1,082,000.00          108.23  

4 Tổng lợi nhuận sau thuế Tr.đ         22,626.00  
        

40,800.00          180.32  

5 Tỷ suất LN sau thuế /Vốn CSH %                 6.74  
               

11.66          173.00  

6 Tỷ lệ cổ tức chi trả %                 3.40  
                 

6.00          200.00 

7 Số lao động bình quân Người               1,611  
               

1,639          101.74  

8 Thu nhập bình quân Tr.đ/Ng/th                 8.71  
                 

8.23            94.49  
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2. Các biện pháp thực hiện: 

1. Duy trì công tác Phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn trong toàn công ty. 

2. Tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ kinh doanh, phát triển sản phẩm, thực hiện từng bước cơ 

cấu lại sản phẩm, loại bỏ sản phẩm không có hiệu quả và không còn khả năng cải tiến đồng thời 

cân đối đảm bảo sản lượng cho các nhà máy. Phát triển nhóm sản phẩm phụ tùng ô tô và các sản 

phẩm khác  để thay thế dần sản phẩm xe máy kém hiệu quả. 

3. Tổ chức và quản lý tốt hệ thống nhà cung cấp, cơ cấu nguồn mua, chuyển đổi vật liệu phù hợp 

từng sản phẩm để giảm ảnh hưởng của tăng giá nguyên liệu. Tăng cường hợp tác với tập đoàn 

lớn trong nước như Hoà Phát để ổn định nguồn cung nguyên liệu và tăng khả năng cạnh tranh. 

Dự báo và đề xuất biện pháp đối ứng với các diễn biến của thị trường nguyên liệu, phối hợp chặt 

chẽ kế hoạch mua với kế hoạch bán hàng và kế hoạch nguồn vốn để đảm bảo hiệu quả và khả 

thi. 

4. Tăng cường kiểm soát kiểm chứng định mức vật tư chính phụ – công đoạn sản xuất đảm bảo 

lượng và chi phí sử dụng thực tế đạt mục tiêu. Phối hợp chặt chẽ với các nhà máy để xác định 

và triển khai các giải pháp giảm chi phí sản xuất cho đạt mục tiêu. Tập trung cải tiến để nâng 

năng suất lao động tại các công đoạn không thể tự động hoá, tìm giải pháp để đồng thời đảm bảo 

mục tiêu an toàn và tăng năng suất, giảm chi phí.  

5. Tiếp tục cải tiến qui chế tiền lương theo nguyên lý 3P, cải tiến qui chế thi đua khen thưởng … 

đảm bảo khuyến khích trực tiếp những người có thái độ, kỹ năng làm việc tốt, NSLĐ cao. Các 

đơn vị sử dụng các cơ chế hợp lý để khuyến khích tăng NSLĐ, xây dựng kế hoạch chi phí, đảm 

bảo mục tiêu hiệu quả đồng thời tăng thu nhập cho người lao động. 

6. Duy trì và nâng cấp và bổ sung các hệ thống quản lý, đảm bảo phối hợp tốt trong toàn hệ thống, 

có sự phân công, đặc biệt tăng cường sự phối hợp trong các đơn vị và giữa các phòng ban với 

các nhà máy để thực hiện các mục tiêu tiến độ, chi phí, nâng trình độ công nghệ … 

7. Thực hiện đầu tư có trọng điểm để nâng cao năng lực sản xuất một số công nghệ như sơn, lốc 

tạo hình, hàn … phù hợp với việc dịch chuyển kết cấu sản phẩm, bên cạnh đó  tăng cường hợp 

tác với các doanh nghiệp khác  thông qua hoạt động đặt hàng, thuê gia công … để nâng khả năng 

đáp ứng yêu cầu khách hàng. Ngân sách cho đầu tư phục vụ sản xuất tại các Nhà máy hiện có 

của năm 2022 dự kiến  50 tỷ đồng. 

8. Giao ban điều hành tiếp nhận mặt bằng tại KCN Minh quang và hoàn thành các hạng mục chuẩn 

bị đầu tư, xác định phương án ngân sách đầu tư và nguồn vốn của dự án,  phê duyệt theo qui 

định.  

9. Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt giá khởi điểm và Giao ban điều hành triển khai thực hiện 

thủ tục, trình tự đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê, thiết bị và tài sản gắn liền với 

đất tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ 

đạo của UBND Thành phố Hà nội, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

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 
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