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đường dẫn: http://shalumi.com.vn
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Thương hiệu Hàng Sáu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Việt Trì, ngày ỹ. thảng 05 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP
(V/v Đại hội đồng cổ đỏng thường niên Công ty CP Nhỏm Sông H ồng năm 2019)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng

Hội đồng Quản trị Công ty CP Nhôm Sông Hồng trân trọng thông báo đến 
Quý Cô đông về việc họp Đại hội đồng c ổ  đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thòi gian và địa điểm tổ chức Đại hội:
- Thời gian: 8h00 ngày 30 tháng 5 năm 2019
- Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà Hành chính Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng 
Phố Hồng Hà - Phường Bến gót- Việt Trì- Phú Thọ.
2. Thành phần tham dự:
Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty CP Nhôm Sông Hồng (Mã chứng khoán 
NSH) theo danh sách người sở hữu chứng khoán của trung tâm Lưu ký Chứng khoán 
Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 02/05/2019.

3. Tài liệu Đại hội gửi cổ đông:

Các Tài liệu khác được cập nhật trên website Công ty tại địa chỉ www.shalumi.com.vn 
từ ngày 09/05/2019.
4. Đăng ký tham dự và ủy quyền:
Quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại hoặc fax/email về phòng Tổ 
chức Công ty. Trường hợp không thể đến tham dự Đại hội, c ổ  đông có thể  ủy quyền 
cho người khác tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty trước 
ngày 25 tháng 5 năm 2019.

5. Thông tin liên hệ:
- Cổ đông vui lòng liên hệ đến Phòng TCLĐ Công ty: Địa chi: Phường Bến Gót -  

Thành Phố Việt Trì -  Tỉnh Phú Thọ.
- Điện thoại: (0210)3.862.644; fax 0210.3.862.708

- Email: Ngocchiensha@,gmail.com - Di động: 0912.400.818
Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị quý Cổ dông mang theo thư mời họp, giấy ủy 
quyền, CMND. Trân trọng thông báo.

QUẢN TRỊ

Nguyên M inh Ke

http://www.shalumi.com.vn
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CÔNG TY

CỒ PHẦN NHÔM SÔNG HÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 9 tháng 5 năm 2019

lị NỘI DƯNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH  

ĐẠI HỘI CỐ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: Lúc 8h00, thứ 5, ngày 30 tháng 5 năm 2019

Địa điểm: Hội trường tầng 2, nhà Hành chính, Công ty cổ phần nhôm Sông Hồng, phố Hồng Hà, 
phường Bến Gót, TP Việt Trì, Phú Thọ.

STT THỜI GIAN NỘI DUNG Chủ trì

1 7h30 -  8h00 Đón khách, phát thẻ, phiếu biểu quyết, tài liệu đại hội. Lê tân

2 8h00-8hl5

Kiểm danh

Thông qua chương trình Đại hội 

Bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn
Biêu quyêt = giơ thẻ

Bầu Ban kiểm phiếu

BTC

3 8hl5 - 8h20 Chào cờ ( Quốc ca) BTC

4 8h20-8h30 Khai mạc Đại hội BTC

5 8h30 - 8h40 Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.
Trưởng ban TT 
tư cách CĐ

6 8h40 - 8h45 Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội BTC

7 8h45 -  8h55 Báo cáo của Hội đồng quản trị
Chủ tịch 
HĐQT

8 8h55 -  9h05 Báo cáo của Ban Tổng giám đốc TGĐ

9 9h05 — 9 h l5 Báo cáo của Ban kiểm soát
Trưởng Ban 
KS

10 9hl5 - 9h45 Thông qua các tờ trình Đoàn CT

(1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chỉnh kiêm toán năm 
2018

(2) Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiếm 
toán BCTC năm 2019

(3) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
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(4) Tờ trình thông qua thù lao cho HĐQT và BKS năm 

2019

(5) Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tông 

Giám đốc

(6) Tờ trình liên doanh chuyến đối mục đích sử dụng, 
làm chủ đầu tư, Xây dựng và chuyển nhượng đát từ 

thuê 50 năm sang đất sử dụng lâu dài khu tập thê 
Công ty cổ phần nhôm Sông Hồng, phường Bến Gót, 
TP. Việt Trì, tinh Phủ Thọ

(7) Tờ trình thông qua ùy quyền cho HĐQT xây phương 

án phát hành cổ phiếu tăng von điều lệ

(8) Tờ trình miễh nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội 
đồng quản trị.

Đoàn CT

11

12

9h45 - lOhl 5
Đại hội thảo luận, giải đáp các ý kiến và biểu quyết ( 
giơ thẻ) thông qua các nội dung xin ý kiến

10hl5 -  10h30

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Đoàn chú tịch đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử

- Đoàn chủ tịch đề cử HĐQT (3 đ/c)

Đoàn CT

13

14

15

16

17

10h30 -  10h35 Bầu ban bầu cử - 5 người (biểu quyết giơ thẻ)

10h35 -  10h40 Hướng dẫn bầu cử (Thể lệ bầu cử)

10h40 - 10h50 Phát phiếu bầu cử và tiến hành bầu cử
't  ■ i . í

TB bầu cử

10h50 -  11h l5 Nghỉ giải lao và kiểm phiếu bầu cử

1lh l5 - llh 2 0 Công bố kết quả kiểm phiếu

18 1Ih20-llh25 HĐQT mới được bầu ra mắt HĐQT

19 1lh25 -  1lh35 Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội Thư ký đoàn

20

21

I lh 3 5 - l lh 4 5 Biểu quyết dự thảo nghị quyết Đoàn chủ tịch

1lh45 -  1lh50 Be mạc Đại hội

22 l l h 5 0 -  llh55 Chào cờ BanTC

BAN TÓ CHỨC ĐẠI HỘI
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Việt Trì, ngày 30 tháng 5 năm 2019

QUY CHÉ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐÒNG CỐ ĐÔNG THƯƠNG NIEN c ô n g  t y  c ố  p h ầ n  

NHÔM SÔNG HÒNG NĂM 2019

Căn cứ thông báo của HĐQT công ty ngày 8/5/2019 về việc tổ chức Đại hội 
đồng cổ đông.

Đê đại hội làm việc đạt kết qủa cao, thực hiện theo chương trình kể hoạch và 
những quy định của Điều lệ hoạt động của Công ty CP Nhôm Sông Hồng. Hội đồng 
quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể sau: 
Mục tiêu:

- Đảm dảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG  

Điều 1, Phạm vi áp dụng:

1.1. Quy chế này dược sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2019 của Công ty CP Nhôm Sông Hồng (sau đây gọi tắt là “Công ty”)

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội, 
điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế 
này.

CHƯƠNG II
QUYÈN VÀ NGHĨA v ụ  CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự đại hội đồng cồ đông thường niêm 2019:

Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 02/05/2019 

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cố đông:

4.1 Quyền của các cố đông khi tham dự đại hội:

- Tất cả các cổ đông của công ty điều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề 
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác 
tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này 
phải được thành văn bản theo mẫu đính kèm thư mời họp Đại hội đồng cô đông của 
Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:



+ Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải cỏ chữ ký của cổ 
đông đó và được người ủy quyền dự họp.

+ Trường họp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tố chức là người ủy 
quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo 
pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

- Ngoài các tài liệu được phát trong đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ 
đông còn được phát 01 thẻ biểu quyết, trên đó có ghi sổ cổ phần có quyền biểu 
quyết mà cô đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử 
dụng khi chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vẩn đề đã được thảo luận và/hoặc 
xin ý kiến của đại hội.

- Cô đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký và sau đó có quyền 
tham gia và biểu quyết Đại hội, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội 
cho cổ đông đen muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành 
trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự đại hội:

- Trang phục của cổ dông đến dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. 
Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo 
đúng quy định;

- Các cô đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục 
đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;

- Nghiêm chỉnh chấp hành Quy chể làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 
2019, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của chủ tọa Đại hội:

5.1. Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội 
động quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 
Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Điều kiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách họp lệ, có trật tự.

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ 
tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), 
hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại h ộ i ) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy 
nhiên trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa 
sẽ mang tính quyết định;

c) Có quyên thực hiện các biện pháp cần thiết để điều kiển cuộc họp một cách họp lý, 
có trật tự theo đúng chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của 
đa số người dự họp;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thòi điểm khác và tại một 
địa diêm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội, nếu nhận thay ràng:



- Địa điểm không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp 
không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

- Thời gian trì hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa:

6.1. Đoàn chủ tọa: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc của Đại hội;

- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung 
chương trình trong Đại hội,;

- Điều hành và chủ trì việc biếu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong Đại hội 
theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội:

7.1 Thư ký Đại hội là cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi 
nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2019;

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm 
nghỉ;

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập có ưách nhiệm:

a) Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

b) Thu và kiểm tra các giấy mời, giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.

d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước Đại hội.

e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông 
qua. Ban Kiêm phiêu có 3 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu đê Đại hội bâu trong 
sô những đại biêu dự Đại hội. Những người tham gia ban kiêm phiêu không đông thời 
là thư ký Đại hội. Ban kiêm phiêu có trách nhiệm hướng dân thê lệ bâu cừ, kiêm tra 
giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm 
phiếu trước Đại hội sau đó nộp biên bản cho Chủ tọa đại hội;

8.3. Ban Kiểm phiểu phải có trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả 
kiểm phiếu.



CHƯƠNG IH

TRÌNH T ự  TIÉN HÀNH ĐẠI HỘI 

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cố đông dự họp đại diện ít 
nhất 51% tổng số cổ phần có biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp 
khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội:

10.1. Đại hội dự kiến diễn ra x/i  ngày.

10.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại 
hội đồng cổ đông.

10.3. Trình tự tiến hành Đại hội (theo chương trình Đ ại hội)

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2017.

11.1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và 
đại diện sở hữu từ 51% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông 
dự họp tán thành.

11.2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và 
tổng sô cổ phẩn của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ 
cấu tổ chức quản lý Công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 
35% tong giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, tổ chức 
lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 61% trờ lên trên tổng số cổ phần 
biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.3. Đổi với việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS, phải được thực hiện theo 
phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định 
theo số phiếu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất 
cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trong trường họp có 02 ứng 
cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT 
hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong các ứng cử viên có số phiếu bầu bằng nhau 
hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế hoặc Điều lệ công ty.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành.

12.1 Trường họp trong vòng 30 phút kể từ khi thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà 
không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì Đại 
hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
lần thứ nhất không thanh.

12.2 Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông ít 
nhất 33% sổ cổ phần có biểu quyết của Công ty. Trường họp đại hội lần thứ 2 không có 
đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ khi thời điểm ấn định khai mạc cuộc 
họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội 
đồng cổ đông lần thứ hai không thành.

12.3 Trong đại hội lần thứ ba, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều họp lệ và 
đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2019.



Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tất cả các nội dung lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 
phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông 
qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu trữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV 
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác:

14.1. Cô đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại 
hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung họng tâm cần trao đổi, 
phù họp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp 
cho cổ đông phát biểu ý kiến theon thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ 
đông;

14.2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi 
cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, các hành vi gây rối, làm mất trật tự 
hoặc có hành động gây ảnh hường trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH  

Điều 15. Hiệu lực của quy chế:

Quy chế này bao gồm 5 chương 15 Điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ 
Phân Nhôm Sông Hông áp dụng cho cuộc họp Đại hội đông cô đông thường niên năm 
2019 của Công ty Cô Phần Nhôm Sông Hồng diễn ra vào ngày 30/5/2019 và có hiệu 
lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỌNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Minh Kế



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đỏc lâp - Tư do - Hanh phúc

Việt Trì, ngàyỹ  tháng 5 năm 2019

BÁ O  CÁO
CỦA BAN TỔNG GIÁM  Đ ố c  CÔNG TY c ổ  PH ẦN NHÔM  SÔNG HỔNG  

TAI ĐAI HÔI ĐỔNG c ổ  ĐỔNG THƯỜNG NIÊN 2019

PHẦN TH Ứ  NHẤT
BÁO CÁO KẾT Q UẢ THỰC HIỆN KÊ HOẠCH  NẢM  2018

1- ĐẢC ĐIỂM  TÌNH HÌNH:

Năm 2018 là năm thứ ba của kế hoạch 5 năm nhiệm kỳ in (2015 - 2020) và là năm

Công ty CP Nhôm Sồng Hổng tiếp tục triển khai việc đầu tư chiều sâu có trọng điểm điềi 

đó đã khẳng định được những cố gắng vượt bậc của tập thể CB.CNY trong đơn vị.

Thuận lợi cơ bản của Cổng ty là: Nội bộ luôn đoàn kết thống nhất, cán bộ c ô n g \^  

nhân viên đã nâng cao tinh thần trách nhiệm một cách rõ rệt. CB.CNV đã được trưởng

thành qủa rèn luyện và công tác thực tế, người lao động cơ bản đã nắm vững được 

kỹ thuật sản xuất, làm chủ dây chuyền công nghệ, sản phẩm nhôm định hình đã có 

chỗ đứng vũng trên thị trường, sản phẩm đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý đã được 

đông đảo khách hàng chấp nhận.

Khó khăn: Năm 2018 Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. 

Sản phẩm của Công ty vẫn tiếp tục phải đương đầu với sự cạnh tranh gay gắt với rất 

nhiều các Nhà máy nhôm trên thị trường và đặc biệt là nhôm thanh nhập khẩu từ 

Trung Quốc có giá bán rẻ hơn trung bình từ 5.000 đ đến 7.000 đ/kg do thuế nhập 

khẩu giảm xuống còn 0% từ 01/01/2018. Giá nguyên liệu đầu vào luôn không ổn 

định. Vốn sản xuất kinh doanh của đơn vị phần lớn là vốn vay, một số máy móc 

thiết bị, nhà xưởng đã xuống cấp.

Trước những thuận lợi, khó khăn trên, bằng những nỗ lực của mình, Công ty đã 

cố gắng phấn đấu để đạt được các kết quả SXKD như sau:



II- NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ DAT ĐƯƠC:

1) Kết quả SXKD năm 2018:

ST T C h ỉ tiêu Đ V T Thực hiện
So với năm  

2 0 1 7 (% )

So V Ớ ÌK H  

2018  (% )

1 Doanh thu Tỷ đồng 1.236,09 113,21% 98,88%

2 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 1.184,48 7,11% 3,7%

3 Lcd nhuận sau thuế Triệu đồng 797,85 6,03% 3,19%

4 Tiền lương 
bq/người/tháng

Ng.đồng 4.681 80,70% 78,01%

5 Cổ tức của các cổ đông Triệu đồng 0

2) Công tác đầu tư:

- Trong năm qua Công ty đã đầu tư sửa chữa và nâng cấp 01 dầy chuyền sơn 
tĩnh điện với vốn đầu tư 6,8 tỷ đồng, 01 máy hút sắt cho lò đúc nhôm vái vốn đầu tư 
0,34 tỷ và các thiết bị khác trị giá: 0,525 tỷ. Tổng vốn đầu tư cho thiết bị và máy 
móc trong năm 2018 là: 7,665 tỷ đồng

- Về việc đầu tư tài chính vào Công ty CP Sông Hồng 26, Công ty CP Đầu tư 
KD & Dịch vụ Sông Hổng vẫn được bảo toàn về vốn. Hiện tại Công ty CP 26 đã 
được UBND Tỉnh Phú Thọ quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 
thương mại, dịch vụ sang đất ở tại đô thị và đất giao thông.

3) Công tác tổ  chức đời sống và thực hiện các chế độ, chính sách đối với người LĐ:

Công ty luôn coi trọng việc chăm lo đời sống và thực hiện các chế độ, chính 
sách đối với CB.CNV:

- Tổ chức tốt bữa ăn giữa ca cho CB.CNV, với mức 15.000đ/bữa ăn tổng chi phí 
ăn ca năm 2018 là: 705.846.000 đồng, phục vụ tốt nước uống tại các phân xưởng, 
những ngày nắng nóng Công ty tổ chức cho công nhân viên uống nước chanh đường 
mỗi suất 2.500đ/người.

- Nơi làm việc được đảm bảo thông gió, chiếu sáng, việc xử lý nước thải, khói, 
bụi được công ty quan tâm giải quyết tương đối triệt để.

- Cồng tác PCCC, phòng chông lụt bão được quan tâm thực hiện, trong năm 
qua toàn đơn vị không để xảy ra cháy nổ và hư hại do bão lụt.

- Công ty đã tổ chức cho gần 100% CB.CNV đi thăm quan nghỉ mát với tổng 
kinh phí: 991.000.000 đồng, đã góp phần động viên CB.CNV tích cực thi đua lao 
động  sản x u ấ t và công  tác;



- Công tác lao động nữ được quan tâm; Nữ CNVC được bố trí công việc phù hợp 
với sức khoẻ, tạo điều kiện thuận lọi để chị em phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ 
được giao. Các ngày lễ 8/3 và ngày 20/10 Lãnh đạo công ty tổ chức tặng quà, góp phần 
động viên chị em thêm phấn khởi, yên tâm sản xuất và công tác.

- Chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao 
động được thực hiện tốt:

+ Tổng số tiền nộp BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp năm 2018 là: 
8.680.306.288 đồng đạt 100% kế hoạch.

- Các trường hợp ốm đau, thai sản, được quan tâm, giải quyết kịp thời. Năm 
2018 Công ty đã được BHXH duyệt chi với số tiền là: 335.434.688 đồng.

- 100% CB.CNV đều được ký kết hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc Công 
ty theo đúng quy định của Luật lao động, tiền lương hàng tháng được trả tận tay 
người lao động đầy đủ và kịp thời.

- CB.CNV và gia đình gặp khó khăn đột xuất đều được Công ty xét trợ cấp kịp 
thời, tổng số người được trợ cấp là 38 lượt người với số tiền là 15.200.000đ, các đối 
tượng chính sách như: Thương binh, gia đình liệt sỹ, bộ đội chuyển ngành về công 
tác tại đơn vị được quan tâm thăm hỏi tặng quà nhân các ngày 27/7, 22/12 và ngày 
Tết nguyên đán.

- Công tác AT-VSLĐ được thực hiện tốt, người lao động được'học tập, huân 
luyện an toàn, trang bị BHLĐ được cấp phát tương đối đầy đủ. Trong năm qua 
không để xảy ra tai nạn lao động nặng, tổng chi phí cho công tác BHLĐ, PCCC là 
278.044.569 đồng.

- Công tác an ninh trật tự, trong Công ty được duy trì nghiêm túc, cả năm 
không để xảy ra trộm cắp tài sản và các vụ việc tiêu cực.

- Công tác xã hội từ thiện được quan tâm thực hiện, mỗi Cán bộ CNV tiết kiệm 
đóng góp 1 ngày lương để ủng hộ các quỹ....

III- DƯ KIẾN PHẢN PHỔI LƠI NHUÂN: ĐVT: Triệu đồng

* Lợi nhuận (Trước thuế) 1.184

* Lợi nhuận sau thuế: 798

* Phân phối lợi nhuận dự kiến như sau: <

+ Trích quỹ dự phòng tài chính 300

+ Quỹ đầu tư phát triển 478

+ Cổ tức chia cho các cổ đông. 0



ĨV- ĐẢNH GIÁ TỔNG QUẮT:

Năm 2018, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn song với nỗ lực cao của tập thể lãnh 

đạo và CB CNV, Công ty CP Nhôm Sông Hồng vẫn thu được những kết quả nhất 

định.

Công tác đầu tư chiều sâu đảm bảo có chọn lọc, đúng hướng và phát huy được 

hiệu quả, sản phẩm nhôm định hình của Công ty luôn duy trì được sức cạnh tranh 

trên thị trường.

Người lao động trong công ty luôn có việc làm và thu nhập ổn định. Vai trò 

làm chủ tập thể của người lao động trong doanh nghiệp được nâng lên.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu đạt được còn hạn chế như: Năng suất' lao động bình 

quân chưa cao, tỉ lệ phế liệu, hao hụt trong sản xuất ở một số bộ phận còn vượt hạn 

mức cho phép, đặc biệt là đối với sản xuất hàng xuất khẩu, hiệu quả sản xuất kinh 

doanh đạt được chưa tương xứng với tiềm năng hiện có của đơn vị.

PHẦN THỨ BA

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM v ụ  NĂM 2019

I- ĐẢC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHƯNG CỦA CỒNG TY NẰM 2019:

1- Những thuận lợi và khó khăn:

* Thuận lợi: Công ty luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy và Hội đồng quản 

trị Tổng công ty. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên đều là các cổ đỏng hầu hết đều có 

tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Trình độ chuyên môn, tay nghề của tập thể CB CNV đã được nâng lên rõ rệt, 

một số sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng vào quá trình sản xuất góp phần 

đáng kể để hạ giá thành sản phẩm.

* Khó khăn:

- Năm 2019 vẫn là năm có nhiều biến động về thị trường, giá nguyên, nhiên 
vật liệu đầu vào không ổn định, Phần lớn nguyên liệu đầu vào của Công ty đều phải 
nhập ngoại.



- Thị trường tiêu thụ sản phẩm nhôm thanh định hình tiếp tục chịu sự cạnh 
tranh gay gắt, đặc biệt là nhôm thanh nhập khẩu từ Trung Quốc.

- Về tài chính: Nguồn vốn hoạt động sx  kinh doanh chủ yếu bằng nguồn vốn 
vay của Ngấn hàng. Đây là nguyên nhân chính trong những nguyên nhân gây khó khăn 
trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

Những khó khăn trên dẫn đến giá thành sản phẩm còn khá cao, khả năng cạnh 
tranh bị hạn chế.

II- PHƯƠNG HƯỚNG NHIÊM v u  NẰM 2019:

1-K ế  hoạch sản x u ấ t k in h  doanh  

a) N hữ ng  m ục tiêu chủ yếu:

STT Chỉ tiêu ĐVT S ố  lượng Ghi
chú

1 Khối lượng SP chủ yếu: Tấn 13.000

Trong đó - Nhôm công nghiệp Ko Anod Tấn 1.400
- Nhôm Anod Tấn 700
- Nhôm ED Tấn . 350

- Nhôm Sơn tĩnh điện Tấn 6710

- Nhôm Vân gỗ Tấn 3500
- Nhôm Bóng xước Tấn 240
- Nhôm Xuất khẩu Tấn 100

2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 1.407

3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 15

4 Thu nhập bình quân/người/tháng đồng 5.500.000

5 Tỷ suất cổ tức chia cho các cổ đông/VĐL % 7.3

* Để đạt được các mục tiêu trên, toàn thể CBCNV là các cổ đông của Công ty 
theo chức năng nhiệm vụ của mình tiếp tục phấn đấu: Không ngừng nâng cao năng 
suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm định mức tiêu hao, vật tư và đảm 
bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất cụ thể là:

+ Phân xưởng Đúc phấn đấu:
- Tỷ lệ hao hụt nhôm dưới 1,5%.
- Phế liệu dưới 3,0%.
- Tiêu hao * Đúc: < 651ít dầu /tấn.

* ủ  đồng hoá : < 301ít dầu /tấn
+ Phân xưởng Cán ép Phấn đấu: tỷ lệ phế liệu dưới 20%.



+ Phân xưởng ôxy hoá phấn ẩấu: - Tỷ lệ hao hụt < 0,5%.

- Phế liệu < 0,5%
Các phòng ban chức năng, chi nhánh: phấn đấu nâng cao hiệu quả công tác, 

quản lý, sử dụng tốt và tiết kiệm các thiết bị văn phòng.

b) V ề  đầu tư  p h á t triển:
- Công ty đang tiếp tục đầu đầu tư một số phương tiện, nhà xứởng, máy móc 

thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Liên doanh với Công ty CP Hợp Phát để sản xuất khuôn mẫu đùn nhôm

c) C ông tác bán hàng:
Làm tốt công tác tiếp thị, mở rộng thị trường, sản xuất theo đơn đặt hàng là 

chủ yếu.
Có cơ chế bán hàng linh hoạt phù hợp với sở thích, thị hiếu, tâm lý người tiêu 

dùng đối với từng vùng, miền.
Phấn đấu đảm bảo kế hoạch tiêu thụ sản phẩm hàng tháng đạt 800 tấn trở lên, 

tăng tỷ trọng bán hàng sơn tĩnh điện và sơn vân gỗ.
Phòng Kinh doanh chủ trì, phối hợp với phòng TCKT và các chi nhánh, cửa 

hàng để làm tốt việc đối chiếu, thu hồi công nợ, kiên quyết không để phát sinh tình 
trạng nợ đọng kéo dài, có biện pháp tích cực để xử lý dứt điểm những khoản nợ tồn 
đọng.

2- T ổ  chức đời sống và thực hiện các c h ế  độ ch ính  sách với người lao động:
- Tích cực cải thiện điều kiện lao động, giữ gìn vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ và 

thông thoáng. Trang bị đủ dụng cụ bảo hộ lao động, thường xuyên kiểm tra vệ sinh 
an toàn trong Công ty.

- Tổ chức tốt bữa ăn giữa ca đảm bảo về chất và lượng, chú trọng đối vổd công 
tác vệ sinh, an toàn thực phẩm. Duy trì thường xuyên chế độ bồi dưỡng độc hại, 
phục vụ ca 3, đảm bảo nước uống hiện trường.

- Duy trì và đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, cổng tác lao 
dộng nữ; Tổ chức cho các CB.CNV có thành tích đi thăm quan, nghỉ mát theo khả 
năng nguồn quỹ phúc lợi của Công ty.

- Trả lương đầy đủ và kịp thời cho người lao động, chậm nhất không quá ngày 
25 của tháng sau thanh toán xong lương tháng trước.

- Thực hiện tốt việc: ký kết hợp đồng lao động, chế độ BHXH, BHYT, BH 
thất nghiệp, nghỉ dưỡng sức đối với người lao động theo quy định của nhà nước.

- Duy trì việc huấn luyện AT,VSLĐ, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão 
lụt cho CBCNV trong toàn Công ty.



- Làm tốt công tác đào tạo, nâng lương, nâng bậc cho CBCNV dưới nhiều hình 
thức, từng bước nâng cao tay nghề cho CBCNY để nâng cao năng suất lao động.

- Giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực công ty, đảm bảo cho người lao động 
được yên tâm sản xuất và công tác.

- Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức quần chúng: Công đoàn, Đoàn thanh 
niên trong Công ty hoạt động đạt hiệu quả.

- Quan tâm đúng mức đến công tác xã hội, chính quyền phối hợp với công 
đoàn xét trợ cấp kịp thời cho các đối tượng gặp khó khăn, các gia đình thương binh, 
liệt sỹ; Động viên cán bộ CNV đóng góp ủng hộ các quỹ từ thiện, ủng hộ đồng bào 
bị thiên tai lũ lụt, nạn nhân chất độc màu da cam, quỹ vì người nghèo...

in- GIẢI PHÁP THƯC HIÊN:

Để Phấn đấu đạt được các chỉ tiêu trên, Công ty cần phải phát huy trí tuệ tập 
thể, dân chủ, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong bô máy lãnh đạo, quản lý, tạo sự gắn 
kết giữa công tác quản lý, điều hành với tập thể người lao động.

1- P h ấn  đấu  tăn g  n ăn g  su ấ t lao  đ ộ n g , n ân g  cao  ch ấ t lượng, h ạ  g iá  th àn h  sản  

p h ẩm .

+ Tăng cường trách nhiệm của cán bộ quản lý, đẩy mạnh công tác kiểm tra đảm 
bảo tính hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

+ Có kế hoạch cung cấp kịp thời và ổn định, đảm bảo chất lượng nhôm thỏi và 
các nguyên liệu khác với giá cả hợp lý theo từng thời điểm, phấn đấu luôn có lượng 
vật tư dự trữ hợp lý để chủ động sản xuất liên tục.

+ Thường xuyên rà soát lại các định mức khoán, đảm bảo công khai phù hợp 
sát với thực tế...

+ Động viên khuyến khích CB CNV phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

+Tăng cường kiểm tra bảo dưỡng, rà soát, các loại vật tư, máy móc thiết bị, để 
có kế hoạch mua dự phòng, đáp ứng kịp thời cho sản xuất. Thực hiện nghiêm ngặt 
quy trình công nghệ sản xuất.

2- Về đ ảm  b ảo  n gu ồn  v ố n  tro n g  sản  x u ấ t k in h  doanh:

+ Thực hiện lên sàn chứng khoán để huy động vốn giảm dư nợ vay ngân hàng 
và có kế hoạch vay hợp lý hạn mức tín dụng.

+ Huy động một số CB.CNV có khả năng tài chính, tài sản như nhà đất, xe ô tô 
con để hỗ trợ Công ty làm tốt việc bảo lãnh cho Công ty thế chấp vay vốn tại ngân 
h àn g  để  bổ sung  vốn cho  SX K D .



+ Có biện pháp tích cực nhất để thu hồi công nợ, giải quyết dứt điểm một số tồn 
tại cũ, để giảm bớt khó khăn về vốn.

3- Tăng cường công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh:
Tiếp tục sắp xếp, bố trí bộ máy quản lý của các phòng ban, phân xưởng đảm 

bảo gọn nhẹ phù hợp với nhiệm vụ công tác.

Duy trì, thực hiện nghiêm túc nội quy lao động và thoả ước lao động tập thể, 
xây dựng, duy trì tác phong công nghiệp, văn minh nơi công sở. Thưởng, phạt 
nghiêm minh, xử lý nghiêm các hiện tượng vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm quy 
trình công nghệ trong sản xuất.

Duy trì và thường xuyên cải tiến chế độ điều độ sản xuất hàng ngày, giải quyết 
dứt điểm những vướng mắc trong SXKD, kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ 
sản phẩm, không để xảy ra tình trạng tồn kho, ứ đọng vốn.

* Kính thưa đại hội!
Trên đây là những nội dung cơ bản về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh và các nhiệm vụ công tác khác trong năm 2018 của Công ty, kiểm điểm hoạt động 
của Ban TGĐ trong năm qua, dự kiến các mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp để thực \  
hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 của Công ty. Tại đại hội này, Cồng ty đề nghị các đại ^ 
biểu với tinh thần trách nhiêm cao nhất, hãy tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi vào cấợ *, 
nội dung đã được trình bầy trong bản báo cáo này để thống nhất nghị quỵết các mục tiêu/ 
và giải pháp thực hiện kế hoạch trong năm 2019 của Công ty.

Kính chúc sức khoẻ các đồng chí Đại biểu và toàn thể Đại hội; Chúc Đại hội 
thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

CHỦ TỊCH HỘI ĐồNG QUẢN TRỊ

yỵpupên, j0 )ln A
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Việt Trì, ngày ý  thảng 05 năm 2019
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V ê hoạt động và  công tác g iám  sát của H ội đông quản trị năm  2018 và
kế hoach năm  2019

K ính gửi: Đ ại hội đồng cổ đông th ư ờn g niên năm  2019

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động 
của Hội đồng quản tri năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 như sau:

I. K Ế T  Q U Ả  H O Ạ T  Đ Ộ N G  C Ủ A  H Ộ I Đ Ồ N G  Q U Ả N  T R Ị N Ă M  2018

1. Đ ánh giá chung về hoạt độn g của H ội đồn g quản trị

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tích cực phối họp, hỗ trợ công tác điều 
hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đã tổ 
chức nhiều phiên họp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ 
chức và hoạt động của Công ty để giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đển 
chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018, kiểm tra, đánh 
giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như chỉ đạo thực hiện hoạt động 
kinh doanh theo từng quý năm 2018. Các Nghị quyết được thông qua đều được 
Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo 
Hội đồng quản trị. Trong các trường họp khác, các quyết định của Hội đồng quản 
trị được lập thành Nghị quyết và giao cho các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm liên 
quan thực hiện.

Bên cạch các cuộc họp HĐQT, Chủ tịch HĐQT cũng tiến hành lẩy ý kiến của các 
thành viên HĐQT bằng văn bản, để thong nhất ý kiến chỉ đạo, giải quyết các vấn đề 
liên quan đến quản trị doanh nghiệp; đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của 
Ban điều hành trong việc thực thi các nghi quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Do đó, HĐQT luôn nắm bắt sát sao tĩnh hình hoạt động của Công ty trong năm 
2018, kịp thời chỉ đạo và đôn đổc các hoạt động của Ban Tống giám đốc.

2. K et quả công tác ch ỉ đạo và  giám  sát Ban T ống giám  đốc thực hiện kế 
hoạch sản xu ất kinh doan h  năm  2018:

Năm 2018, trước những biến động phức tạp của kinh tế thế giới tác động ảnh 
hưởng trực tiếp đến kinh tế Việt Nam nói chung và Công ty nói riêng'; Hội đồng



quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã 
được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty thông qua để triển 
khai thực hiện. Kết quả thực hiện trong năm 2018 cụ thể như sau:

STT Chỉ tiêu ĐVT Thưc hiên • » So với năm 
2017 (%)

Sovớ iK H  
2018 (%)

1 Doanh thu Tỷ đồng 1.236,09 113,21% 98,88%

2 Lợi nhuận trước 
thuế

r-|-i » ATriệu
đồng

1.184,48 7,11% 3,7%

3 Lợi nhuận sau thuế r-r-' • ATriệu
đồng

797,85 6,03%. 3,19%

4 Tiền lưcmg 
bq/người/tháng

Ng.đồng 4.681 80,70% 78,01%

5 Cổ tức Triệu 0

• Trong năm qua hầu hết các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đề ra. Doanh thu đạt 
mức tăng trưởng khá.

• Trong năm 2018, Công ty đã bảo toàn được nguồn vốn chủ sở hữu của 
Công ty. Bên cạnh đó, các hoạt động đầu tư vốn vào hoạt động sản xuất 
kinh doanh và mua sắm máy móc thiết bị của Công ty vẫn đảm bảo hiệu quả 
sinh lời.

• Tình hình các khoản nợ phải thu: tính đến thời điểm 31/12/2018, Công ty 
không có khoản nợ nào khó đòi, có khả năng mất vốn

• Tình hình và khả năng thanh toán nợ: tính đến thời điểm 31/12/2018, các 
khoản vay ngân hàng của Công ty đều có khả năng trả nợ.

• Tình hình quản lý chi phí: chi phí của Công ty chủ yếu là giá vổn hàng bán, 
các khoản chi phí còn lại là chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp và chi 
phí tài chính chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng chi phỉ của Công ty. Trong năm 
2018, Công ty đã quản lý tốt chi phí bán hàng và chi phí lãi vay.

• về  việc đầu tư tài chính vào Công ty CP Sông Hồng 26, Công ty CP Đầu tư 
KD & Dịch vụ Sông Hồng vẫn được bảo toàn về vốn. Hiện tại Công ty CP 
26 đã được UBND Tỉnh Phú Thọ quyết định cho phép chuyển mục đích sử 
dụng đất thưong mại, dịch vụ sang đất ở tại đô thị và đất giao thông và 
Công ty là chủ đầu tư liên doanh liên kết đã được các cấp của ƯBND tỉnh 
Phú Thọ thông qua



3. K ết quả giám  sát đối vớ i T ổng G iám  đốc và  các cán bộ quản lý  :

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát Tổng Giám đốc và cán 
bộ quản lý trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 'ty. Ban lãnh 
đạo đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 
theo đúng các định hướng và chỉ đạo của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

• Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng 
cổ đông thông qua và Hội đồng quản trị phê duyệt;

• Hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
• Chủ động tiếp cận và vận hành những quy trình quản lý, thiết bị mới nhằm 

tăng năng suất, tạo lợi thể cạnh tranh;
• Xây dựng cơ chế tiền lương, tiền thưởng gắn với năng suất lao động và hiệu 

quả công việc, quan tâm tạo động lực cho người lao động phát huy tổi đa 
khả năng trong công việc;

• Xây dựng chính sách kinh doanh linh hoạt, nghiên cứu và nắm bắt các thông 
tin kinh tế - xã hội để kịp thời có những giải pháp hiệu quả;

• Tiêp tục củng cố quan hệ với các khách hàng truyền thống, đồng thời phát 
triển khách hàng mới, đẩy mạnh xúc tiển thương mại;

• Đảm bảo an toàn, lành mạnh tài chính, quản lý chặt chẽ dòng tiền, cân đối 
chủ động với vốn đầu tư phát triển.

Trong quá trình điều hành, mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa 
HĐQT và Tống giám đốc Công ty luôn phổi họp chặt chẽ và thực hiện theo đúng 
quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.

4. Thù lao và chi ph í hoạt động của H ội đồng quản trị trong năm  2018: 

về thù lao của H ỏi đồn g quản tri trong năm  2018:

- Thù lao của các thành viên HĐQT là: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát là: 1.600.000 đồng/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT là: 1.000.000 đồng/tháng.

về chi phí hoat đông của H ôi đồng quản tri năm  2018:

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 tuân thủ theo đúng quy 
định của Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty. Trong năm 2018, không có 
phát sinh khoản chi phí nào liên quan đến hoạt động của HĐQT.

II. K É H O Ạ C H  H O Ạ T  Đ Ộ N G  C Ủ A  H Ọ I Đ O N G  Q U A N  TR Ị N Ă M  2019

Năm 2019, dự kiến kinh tể Việt Nam ngày càng hội nhập sâu và rộng với quốc 
tế thông qua các hiệp định thương mại, hiệp ước quốc tế. Đây là điều kiện thúc 
đẩy sự phát triển của Công ty, tuy nhiên đây cũng là những khó khărí thách thức 
mới, đặt biệt là năng lực cạnh tranh của Công ty. Do vậy, với việc tiếp tục phát 
huy kết quả hoạt động kinh doanh đạt được trong năm 2018, tiếp tục triển khai tái 
cơ cấu toàn diện các mặt hoạt động để nâng cao năng lực cạnh tranh; Hội đồng



quản trị cùng Ban Tổng giám đốc xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng yếu cho 
kê hoạch năm 2019 với các chỉ tiêu chính cụ thê như sau:

1. Chỉ tiêu tài chính kế hoạch năm 2019

STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch thực 
hiện năm 2019

1 Sản phẩm sản xuất và tiêu thụ Tấn 13.000

2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 1.407

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 18

4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 15

5 Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến % 5

6 Vốn điều lệ (dự kiến tăng thêm) tỷ đồng 100

2. M ục tiêu  và  nhiệm  vụ  trọng tâm  của H ội đồn g quản trị:
2.1 Mục tiêu:

•  H oàn  thành  nh iệm  vụ hoạ t động sản xuất k inh  doanh năm  2019;
•  H oàn  tấ t thủ  tục  liên  doanh  đầu tư  chuyển  đổi m ục đ ích  sử dụng  đất 50 năm  

sang đất sử dụng  lâu dài kh u  đất tạ i công ty  cổ phần  số 26 V iệt Trì - Phú 
Thọ và  khu tập  thể công ty  cổ phần  N hôm  Sông H ồng  tạ i Phố H ồng Hà, 
B ến gó t V iệt T rì -  P hú Thọ;

•  X ây dựng và đ iều  hành  quản lý C ông ty  theo  m ô h ìn h  C ông ty  cổ phần 
thông  qua các Q uy chế quản  trị; tiếp  cận học hỏi k inh  nghiệm  các doanh 
nghiệp  có trình  độ công nghệ và quản  trị cao nhằm  đáp  ứng và  tận  dụng tối 
đa  cơ  hội hội nhập  quốc tế. N âng  cao chất lượng sản phẩm  và d ịch  vụ, tăng  
cường khả  năng hội nhập  k inh  tế;

•  T iếp  tục bám  sát m ục tiêu  phát triển  công ty  là  doanh nghiệp  có th ị phần  lớn 
trong lĩnh  vực nhôm  thanh  đ ịnh  hình, thông  qua ch ính  sách  tiếp  tục giữ  
vững th ị phận  h iện  tại, tiếp  tục tập  trung  ngh iên  cứu sản phẩm  m ới để m ở 
rộng  th ị trường;

•  Tập trung  các g iải pháp nâng  cao năng  suất lao động  của C ông ty  nhằm  tăng  
thu  nhập cho ngườ i lao động, tăng  năng  lực cạnh tranh  so với các doanh 
nghiệp  khác cùng ngành.

2.2 Nhiêm vụ trọng tâm:
•  C hỉ đạo C ông ty  bám  sát các m ục tiêu  kế hoạch  từ ng  tháng, từ n g  quý. Phối 

hợp chặt chẽ, ừ iể n  khai các b iện  pháp  quản trị đã  đề ra, k iểm  soát và  đánh 
g iá  các kết quả  hoạ t động  từ ng  tháng, từng  quý, chủ động triến  khai các giải 
pháp  đ iêu  hành  k ịp  thời, có h iệu  quả  đê đảm  bảo đạt được kê hoạch  đê ra;



Cơ cấu và xắp xếp lại tổ chức và lao động trong toàn công ty. Xây dựng đội 
ngũ lao động tinh, nhọn, gọn. Giảm bớt đầu mối, trung gian, xây dựng và 
duy trì kỷ luật lao động.
Xây dựng cơ chế tiền lương, tiền thưởng mới phù họp với đặc thù sản xuất 
và khuyến khích tăng năng suất lao động.
Tiếp tục xây dựng các chính sách mới để nâng cao chất lượng sản phâm 
đảm bảo giữ vững thị phần;
Thực hiện các giải pháp nhằm phát ừiển thêm thị phần của Công ty: Tập 
trung công tác tiến hành nghiên cứu sản phẩm mới; đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu nhân lực cao lâu dài của Công ty;
Chuẩn bị và đáp ứng đủ nguồn vốn cho nhu cầu vốn lưu động và đầu tư máy 
móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo về hoạt 
động năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019 của Hội đồng quản trị.
Kính chúc Quý cổ đông và Quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn!

TM . H Ộ I Đ Ồ N G  Q U Ả N  T

N guyễn  M inh K ế



CÔNG TY CP NHÔM
SÔNG HỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đỏc lâp - Tư do - Hanh phúc

Việt trì, ngày 16 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIẺM SOÁT

CÔNG TY CỞ PHẦN NHÔM SÔNG HÒNG  
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM  2019

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

-  Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
-  Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được qui định tại Điều 

lệ hoạt động của Công ty CP Nhôm Sông Hồng;
-  Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Nhôm Sông Hồng đã được kiểm toán 

bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng cổ  Đông thường niên năm 2019 về kết quả thẩm 
tra niên độ tài chính 2018 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2018

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2018 của Hội
Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các 
hoạt động kinh doanh trong năm 2018 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông 
năm 2018.

2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban
Điều hành. /

3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công 
tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo 
tài chính của Công ty năm 2018 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm 
toán TTP.

4. Trong năm 2018 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao 
gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị 
và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2018.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát

1. về tình hình tài chính, kế toán của Công ty

Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP làm công ty kiểm
toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh



nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, 
ke toan và lập các báo cáo tài chinh đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp 
pháp.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại 
hội đòng cổ đông, tình hình kế toàn tài chính hiện tại của Công ty và các công ty liên quan. 
Những số liệu chính về tình hình tài chính hợp nhất đên 31/12/2018:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu tài chính 31/12/2018 31/12/2017

I. Tổng tài sản 889.331.561.321 885.458.006.858

1. Tài sản ngắn hạn 693.597.091.912 677.249.573.951

2. Tài sản dài hạn 195.734.469.409 208.208.432.907

n . Tổng nguồn vốn 889.331.561.321 885.458.006.858

1. Nợ phải trả 653.785.387.763 649.327.163.317

2. Vốn chủ sở hữu 235.546.173.558 236.130.843.541

Với số liệu như trên, BKS có nhận xét như sau:
-  Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 889.331.561.321 

VNĐ, tăng 0.45% (tương đương 3.873.554.463 VNĐ) so với năm 2017.
-  Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 235.546.173.558 đồng, giảm 

0,25% (tương đương 584.669.983 VNĐ) so với năm 2017.

2. về  tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Trong năm 2018. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, 
Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính 

xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.
Bảng số liệu kết quả kinh doanh của một số chỉ tiêu đến ngày 31/12/18

Đơn vi: VNĐ
Chỉ tiêu kinh doanh 31/12/2018 31/12/2017
Doanh thu thuần 1.234.720.772.835 1.089.819.027.099

Lợi nhuận trước thuế 1.184.481.964 16.649.564.158

Lợi nhuận sau thuế 797.850.669 13.229.239.152

Công ty đã hoàn toàn tuân thù các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên 
thị trường chứng khoán.



III. Kết luận và kiến nghị

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 
khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyêt của Đại hội 
đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân 
thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yêt.
Trong năm 2019, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đôc điêu hành như 
sau:

■ Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;

■ Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;

■ Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các 
qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;

■ Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;

■ Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các họat động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, kính trình Đại hội đồng 
cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

NGUYỄN VĂN KHIÊM



CÔNG TY
CỐ PHẦN NHÔM SỒNG HỎNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độclập -  Tự do -  Hạnhphúc

Việt Trì, ngày 30 tháng 05 năm 2019

T Ờ  T R ÌN H
Đ Ạ I H Ộ I Đ Ò N G  C Ỏ  Đ Ô N G  T H Ư Ờ N G  N IÊ N  N Ă M  2019

V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Kính gửi: Đ ại hội đồng cổ đông C ôn g ty cổ phần nhôm  Sông H ồng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng kính trình Đại hội đồng cổ đông 
thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm 
toán TTP (Bảo cáo tài chỉnh kiếm toán đã được đăng tải trên vvebsite Công ty và gửi kèm tài 
liệu họp cho các cổ đông)

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán như sau:

Đơn vị: Đồng

STT Chỉ tiêu 31/12/2018

1 Tổng tài sản 889.331.561.321

2 Nợ phải trả 653.785.387.763

3 Nguồn vốn chủ sở hữu 235.546.173.558

4 Doanh thu thuần 1.234.720.772.835

5 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -3.376.343.542

6 Lợi nhuận sau thuế 780.0,00.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Noi nhân:
- Như trên; Web;
- Lưu TK HĐQT.

G QUẢN TRỊ

inh Kế



CÔNG TY
CỐ PHẦN NHÔM SÔNG HÒNG

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

Việt Trì, ngày 30 tháng 5 năm 2019

T Ờ  T R ÌN H
V/v úy quyền cho HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

K ính gửi: Đ ại hội đồng cổ đôn g C ông ty cổ phần nhôm  Sông H ồng

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điểu lệ to chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông 
ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Noi nhân:
- Như trên; Web.
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ

N guyễn  M inh K e



CÔNG TY
CỎ PHẦN NHÔM SÔNG HÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độclập -  Tự do -  Hạnhphúc

Việt Trì, ngày 30 tháng 5 năm 2019 

T Ò  T R ÌN H
V /v P h ư ơ n g án phân phối lợi nhuận và  trích  lập các qu ỹ năm  2018

Kính gửi: Đ ại hội đồng cỗ đông C ôn g ty cổ phần nhôm  Sông H ồng

•  Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
• Căn cứ Điều lệ tô chức và hoạt động của Công ty co phần Nhôm Sông 

Hồng;
• Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiếm toán;
• Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua 
Phương án phân phối lợi nhuận năm và trích lập các quỹ năm 2018 của Công ty 
cổ phần Nhôm Sông Hồng cụ thể như sau:

stt C hỉ tiêu T iêu  chí
G iá trị 

( đồng)

n L ợ i nhuận sau th uế được phân phối

1 Cổ tức bằng tiền mặt ( 5% X vốn điều lệ) 0

2 Quỹ đàu tư phát triển 498.000.000

3 Quỹ dự phòng tài chính 300.000.000

4 Quỹ khen thưởng phúc lợi 0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua 
Trân trọng!



CÔNG TY
CỐ PHẦN NHÔM SÔNG HÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đ ộc lập -  T ự  do -  H ạnh ph iic

Việt Trì, ngày 30 thảng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH
V/v Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư kỷ HĐOT năm 2019

Kinh gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần nhôm Sông Hồng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng kính trình Đại hội cổ đông xem 
xét biêu quyêt thông qua báo cáo mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 v.à dự kiến 
mức thù lao năm 2019 như sau:

I. Thù lao năm 2018 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT

HĐQT: 5 người X 2.000.000 X 12 tháng = 120.000.000 đồng.

- Ban KS, thư ký HĐQT: 3người X 1.000.000 X 12 tháng = 36.000.000 đồng.

- Trưởng ban kiểm soát: 01 người X 1.600.000 đồng X 12 tháng =19.200.000 đồng

Tổng Cộng = 175.200.000 đồng

II. Thủ lao năm 2019 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT

.Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua thù lao năm 2019 
như sau:

Stt Chức danh Mức thù lao (đồng/tháng)

1 Thành viên HĐQT 2.000.000

2 Ban BKS, Thư ký HĐQT 1.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Noi nhân:
- Như trên; Web.
- Lưu TK HĐQT.



CÔNG TY
CỎ PHẦN NHÔM SÔNG HÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độclập -  Tự do -  Hạnhphủc

Việt Trì, ngày 30 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐÒNG CỒ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Kinh gửi: Đ ại hội đồng cỗ đông C ông ty cổ phần nhôm  Sông H ồng

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng.

- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và thống nhất trong công tác quản trị, điều hành các 

hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê 
chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của 

Công ty cho năm tài chính 2019; đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực 

hiện các công việc, trình tự thủ tục có liên quan đến việc trên.

Nơi nhân:
- Như trên; Web.
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ

, •  » Í-ÍI -  1

Nguyễn Minh Kế



CÔNG TY
CÓ PHẦN NHÔM SỐNG HỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

S ố :........ HĐQT-SHA
Việt Trì, ngày 30 tháng 5 năm 2019

T Ờ  T R ÌN H
về việc chuyển đổi mục đích sử  dụng, họp tác liên danh, làm chủ Đ ẩu tư, xây dựng, 

và chuyển nhượng khu đất của Công ty tại Tập thể Công ty cổ phần Nhôm Sông 
Hồng, phố Hồng Hà, Phường Bến gót, Việt Trì- Phú Thọ;

K ính  gửi: Đ ại hộ i cổ đông C ông  ty  cổ phần  N hôm  Sông H ồng.

H ội đồng Q uản trị Công ty cổ phần N hôm  Sông H ồng kính trình Đ ại hội đồng cổ 
đông Công ty thông qua và ủy quyền cho H Đ Q T Công ty thực hiện chuyển đổi m ục đích 
sử dụng, họp tác liên danh, làm  chủ Đ ầu tư, xây dựng, và chuyển nhượng các khu đất của 
Công ty như sau:

Khu đất Tập thể Công ty cổ phần Nhôm  Sông Hồng, phổ Hồng Hà, Phường 
Bến gót, Việt Trì- Phú Thọ;

Hội đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Nơi nhận:
Như kính gửi;

- Lưu VTCT, Tk HĐQT, Web.

N guyễn  M inh K ế



CÔNG TY
CỎ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG

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

Việt Trì, ngày 30 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH
V/v: Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ

K ính gửi: Đ ại hội đồng cổ đông
C ông ty cổ phần Nhôm  Sông H ồng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/Q H 11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
Căn cứ Luật số 62/2010/QH 12 sửa đỗi bổ sung một số điều của Luật Chứng 

khoán do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 
24/11/2010;

Căn cứ vào Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 20/07/2012 Quy 
định chỉ tiết một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bỏ sung một số điều 
của Luật Chứng khoán;

Căn cứ vào Nghị định sổ 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 về sửa 
đổi, bổ sung một so điều của Nghị định sổ 58/2012/NĐ-CP của Chỉnh Phủ ngày 
20/07/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoản và Luật sửa đổi bổ 
sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 26/10/2015 về hướng 
dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành 
thêm co phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cỏ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng.
N hằm  tăng cường năng lực tài chính phục vụ mở rộng quy mô và nâng cao hiệu 

quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn tới, Hội đồng quản trị kính 

trình Đ ại hội đồng cổ đông ủy quyền cho H Đ Q T xây dựng phương án phát hành cổ 

phiếu tăng vốn điều lệ theo đúng các quy định của pháp luật. Kính trình Đại hội đồng 

cổ đông Biểu quyết thông qua./.

N oi nhận:
- ĐHĐCĐ; BKS
- Lưu VT, TK HĐQT Công ty



CÔNG TY
CỎ PHẦN NHÔM SÔNG HÒNG

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

Việt Trì, ngày 30 tháng 05 năm 2019

T Ờ  T R ÌN H

V/v M iễn nhiệm và bầu bỗ sung thành viên H ội đồng quản trị Công ty

Kính sửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều 
của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản 
hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng;

Căn cứ Nghị quyết số 01/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 05/04/2019 về 
việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm 
Anh Tài.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đ 
thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:
I. M IỄN NHIỆM  TH ÀNH  VIÊN H Ộ I Đ Ò N G  QUẢN TRỊ:

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Anh Tài 
Ông Phạm Anh Tài đã làm đơn từ chức ngày /20 ¡¿ỳ /2019.

Căn cứ điểm c, khoản 1, Điều 156 Luật doanh nghiệp sổ 68/2014/QH13 và điều 
lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần nhôm Sông Hồng, Hội đồng quản trị đề 
nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Thành viên 
Hội đồng quản trị là Ông Phạm Anh Tài
II. BẦU BỞ SUNG TH ÀNH  VIÊN H Ộ I ĐỎ NG  QUẢN TRỊ:

Căn cứ khoản 3, Điều 156 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và điều lệ tổ 
chức và hoạt động của Công ty cổ phần nhôm Sôns Hồng kính trình Đại hội đồng cổ 
đông phê chuẩn việc bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Số lượng Thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị là 03 (ba) thành viên
2. Danh sách ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung làm Thành viên 

Hội đồng Quản trị được tập hợp theo danh sách dưới đây:
- Ông/Bà:.....

- Ông/Bà:.....

- Ông/Bà:.....

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 
Trân trọng



N ơ i nhân:



Q Ư Y C H É  B À U  C Ử  B Ỏ  SU N G

T H À N H  V IÊ N  H Ộ I Đ Ò N G  Q U Ả N  T R Ị, N H IỆ M  K Ỳ  (2015- 2020) C Ò N G  
T Y  C Ỏ  P H A N  N H Ô M  SÔ N G  H Ò N G

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ  phần SNhôm Sông 
Hồng (Điều lệ Công ty).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ  phần Nhôm 
Sông Hồng tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015
- 2020) với quy chế bầu cử như sau:
Đ iều  1: Đối tượng thực hiện bầu cử: cổ  đông sở hữu cổ phần có quyền 

biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền 
biểu quyết có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Đ iều  2. Số lượng Thành viên HĐQT được bầu bổ sung: số thành viên 
HĐQT được bầu bổ sung là 03 thành viên.

Đ iều 3. Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT: Danh sách 
ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015 - 2020) theo tiêu 
chuẩn và điều kiện được quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 
ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty.

Đ iều 4. T iêu chuẩn và  điều k iện  của T hành  viên  H Đ Q T :

I. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT: (theo điều 151 Luật doanh 
nghiệp 2014 và Điều ỉệ Công ty)

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đổi tượng không được quản 
lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty 

và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội 

đồng quản trị của công ty khác.
II. Đ ề cử, ứ ng cử  T hành viên  H Đ Q T: (theo điều 114 Luật doanh nghiệp 2014 
và Điều lệ to chức và hoạt động của Công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên 
tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại 
với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. cổ  đông hoặc nhóm cổ đông 
nắm giữ từ năm phần trăm (5%) đển dưới mười phần trăm (10%) tổng sổ cổ



phần có quyền biểu quyết được quyền đề cử một (01) ứng viên; từ mười phần 
trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng 
viên; Trang 2 từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bổn mươi phân trăm (40%) 
được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bổn mươi phần trăm (40%) đên dưới năm 
mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phân 
trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đê cử tôi đa năm (05) 
ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) 
được đê cử tôi đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi phân trăm (70%) đên dưới 
tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ tám mươi 
phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám 
(08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề 
cử thấp hơn sổ ứng viên mà họ được quyền đề cử như quy định trên thì sổ ứng 
viên còn lại do HĐQT đề cử.
Đ iều  5. H ồ sơ  th am  gia  ứng cử , đề cử

a. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử
- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu Công ty);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu Công ty);

- Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu liên tục trong sáu (06) tháng tính đến ngày 
chốt danh sách cổ đông hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi 
cổ đông mở tài khoản ;

- Giấy ủy quyền trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử;

- Bản sao hợp lệ:
+ Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu;
+ Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
- Các thông tin liên quan khác, các lợi ích liên quan tới Công ty (nếu có).
b. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Công ty trước ngày tổ chức họp 
ĐHĐCĐ được ghi trong thông báo mời họp. Toàn bộ những thông tin liên quan 
đến các ứng viên thành viên HĐQT sẽ được công bổ trên website Công ty trước 
ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ.
c. Đối với trường hợp đề cử, ứng cử ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ thì cổ đông 

hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ tại Khoản a 
Điều 5 và cung cấp ngay hồ sơ trước khi khai mạc phiên họp ĐHĐCĐ cho Chủ 
tọa cuộc họp để được xem xét.



d. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những 
ứng viên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên HĐQT mới được đưa 
vào danh sách ứng viên được công bổ tại cuộc họp.

Đ iều  6. Phiếu  bầu cử  và  ghi ph iếu  bầu cử:

D anh sách bầu bổ sung  T hành viên: Được sắp xếp theo thứ tự ABC 
theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.

- P h iếu  bầu cử  và  ghi ph iếu  bầu cử:

+ Phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số quyền bầu cử theo mã số 
tham dự.

+ Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát Phiếu bầu bổ sung Thành 
viên HĐQT theo mã số tham dự.

+ Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền bầu cử cho 
ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT vào ô trống của tên người đó trên 
phiếu bầu cử.

+ Trường họp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu cử
khác.
Điều 7. Phương thức bầu cử:

a. Bầu bổ sung Thành viên H Đ Q T được bỏ phiếu kín. Phiếu bầu cử bổ 
sung H Đ QT - Co đông ghi so co phần sở  hữu và so co phần đại diện theo ủy 
quyền của mình cho ứng viên mình chọn.

b. M ỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần  
có quyền bầu cử (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành 
viên được bầu bổ sung vào HĐQT;

c. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đại diện có thể bầu theo sự  tín 
nhiệm ai thi bầu người đỏ, không tin nhiệm thì gạch không bầu;

d. Phưcmg thức bầu: c ổ  đông hoặc người được ủy quyền

- Neu tín nhiệm cả 03 thành viên thì không gạch bất cứ  ai.

- Neu không tín nhiệm ai thì gạch tên người đó.

C ác trư ờ n g h ọp  phiếu bầu cử  kh ông họp  lệ:

- Phiếu bầu cử không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của 
Công ty;

- Phiếu bầu cử vượt quá số tối đa theo quy định tại Điều 2 của Quy che 
này (tức là bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiều hơn 03 người);



- Phiếu bầu cử tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc 
gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

- Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông;

Đ iều  8. N guyên  tắc trún g cử  T hành viên  H Đ Q T :

- Người trúng cử Thành viên HĐQT phải cỏ từ 65% trở lên tổng sổ 
quyền bầu cử của cổ đông tham dự họp bầu chọn, được xác định theo sô quyên 
bầu cử cao nhất tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên HĐQT.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần 
phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử Thành viên HĐQT theo quy định 
thì người nào sở hữu và đại diện sở hữu nhiều cổ phần hon sẽ được chọn. Neu 
sổ cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu ngang bằng nhau thì sẽ tổ chức bầu lại 
giữa các ứng viên này để chọn người có số phiếu bầu cao hon.

- Trường họp kết quả bầu cử chưa đủ sổ lượng thành viên HĐQT cần 
bầu thì sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử hoặc ứng cử 
không trúng cử đợt 1 còn lại. Việc bầu cử sẽ được tiến hành cho đến khi bầu đủ 
số thành viên HĐQT cần bầu.

Đ iều  9. Ban bầu cử, nguyên tắc kiểm  phiếu:

* B an bầu cử:

- Ban bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban bầu cử có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế bầu cử.
+ Giới thiệu phiếu bầu cử và phát phiếu bầu cử.
+ Tiến hành kiểm phiếu.

+ Công bổ kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.
- Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách ứng cử viên 

bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
* Nguyên tắc kiểm phiếu:
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết

thúc.
- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban 

bầu cử công bố toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông.



* Đổi phiếu bầu: Trường hợp có sự sai sót trong quá trình viết phiếu, cổ 
đông có thể liên hệ Ban bầu cử để được hướng dẫn và thay thể Phiếu bầu cử 
khác.
Đ iều  10. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ chỉ được xem xét 

ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ do Chủ tọa giải quyết và được ghi vào biên bản 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cổ  đông hoặc đại diện được ủy quyền không 
được phản đối tính cách hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng 
cổ đông để biểu quyết thông qua.



CÔNG TY

CỎ PHẦN NHÔM SÔNG HÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sổ: ÒLÙ /NQ-ĐHĐCĐ Việt Trì, ngày 08 tháng 5 năm 2019

D ự  THẢO

NGHỊ QƯYÉT

ĐẠI HỘI ĐÒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Luật doanh nghiệp được Ouốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 
ngày 08/12/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty co phần Nhôm Sông Hồng;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty co phần Nhôm Sông 
Hồng ngày 04/04/2019;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018'và kế hoạch 
hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 (Có báo cáo kèm theo)

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2018 và kể hoạch 
hoạt động năm 2019 (Có báo cáo kèm theo)

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 (Có báo cáo kèm theo)

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng 
đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP (Có tờ trình kèm theo).

5. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đon vị kiểm toán Báo 
cáo tài chính Công ty năm 2019 (Có tờ trình kèm theo).

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể:

Stt Chỉ tiêu
m *  ^Tiêu
chí

Giá .trị 
(đồng)

Lọi nhuận sau thuế được phân phối '

1 Cổ tức bằng tiền mặt 0

2 Quỹ đầu tư phát triển 480.000.000

3 Quỹ dự phòng tài chính 300.000.000

4 Quỹ khen thưởng phúc lợi 0



7. Thông qua mức chi trả thù lao cho H ội đồng quản trị và Ban kiểm soát của 

Công ty năm 2019 như sau:

stt Chức danh M ức thù lao (đồng/thảng)

1 Chủ tịch HĐQT 2.000.000

2 Thành viên HĐQT 2.000.000

3 Trưởng BKS 1.000.000

4 Thành viên BKS 1.000.000

5 Thư ký HĐQT 1.000.000

8. Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc (Có tờ trình kèm theo).

9. Thông qua việc liên doanh làm chủ đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ 
thuê 50 năm sang đất sử dụng lâu dài và chuyển nhượng khu tập thể Công ty cổ phần 
nhôm Sông Hồng, phường Bến Gót, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (thành khu đô thị nhà ở 
liền kề)

10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty

11. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 
Thành viên Hội đồng quản trị (Có tờ trình kèm theo).

- Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với:

Ông Phạm Anh Tài - Thành viên Hội đồng quản trị

- Bầu bổ sung 03 Thành viên Hội đồng quản trị là: (do Đại hội để cử tiến hành
Bầu cử theo quy định)

1. Ông/Bà:................................................................................................................

2. Ông/Bà:....................................................................................................................

3. Ông/Bà:....................................................................................................................

12. Nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm
kỳ 2015-2020

1. Ông/Bà:................................................................................................................

2. Ông/Bà:........................................................ ............................................................

3. Ông/Bà:....................................................................................................................

13. Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Nhôm Sông 
I lồng đã được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2019.



Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng, thành viên Hội đồng quản trị, 
thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có 
tránh nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

N ơ i n h â n :
- Cô đông Công ty; Web;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT. TK HĐQT;

T.M  ĐẠI Đ Ò NG  CỎ DÔNG  

ch

Nguyễn M inh Kế
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