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I. TÌNH HÌNH VÀ ��C �I�M C�A CÔNG TY ��I CHÚNG 

1. Tóm t�t quá trình hình thành và phát tri�n c�a công ty 

1.1. Tên, ��a ch� c�a Công ty ��i chúng 

- Tên t� ch�c : CÔNG TY C� PH�N B.C.H 

- Tr� s� chính : Km 77 + 500, xã Kim Liên, huy�n Kim Thành, t�nh H�i 

D��ng, Vi�t Nam. 

- �i�n tho�i : 022 0356 0641              Fax: 022 0356 0642 

- Website : www.bch.com.vn  

- Email : bch@gmail.com.vn 

- Bi�u t��ng c�a Công ty: 

 

- V�n �i�u l�:  190.000.000.000 ��ng (M�t tr�m chín m��i t� ��ng ch�n) 

1.2. Ngành ngh� kinh doanh chính 

Ngành ngh� kinh doanh: C�n c� Gi�y ch�ng nh�n ��ng ký doanh nghi�p s� 

0800286887 do S� K� ho�ch và ��u t� thành ph� H�i D��ng c�p ��ng ký l�n ��u ngày 

10/03/2004, ��ng ký thay ��i l�n th� 07 ngày 05/03/2020, ngành ngh� kinh doanh c�a Công 

ty bao g�m: 

STT Ngành ngh� Mã s� 

1 

Bán buôn kim lo�i và qu�ng kim lo�i 

Chi ti�t: bán buôn s�t, phôi thép, qu�ng s�t, qu�ng mangan, bô xít 

nhôm, �ôlômít, hu�nh th�ch, fero silic và các nguyên li�u khác 

ph�c vu ngành luy�n kim 

4662 (Chính) 

2 
S�n xu�t s�t, thép, gang 

Chi ti�t: s�n xu�t, gia Công kim lo�i và các s�n ph�m v� thép 
2410 

3 
S�n xu�t kim lo�i màu và kim lo�i quý 

Chi ti�t: s�n xu�t, gia Công kim lo�i và các s�n ph�m t� kim lo�i  
2420 

4 
Khai thác qu�ng kim lo�i khác không ch�a s�t 

Chi ti�t: khai thác, ch� bi�n qu�ng mangan, bô xít nhôm, fero  
0722 

5 Khai thác qu�ng s�t  0710 

6 
Khai thác và thu gom than bùn 

Chi ti�t: khai thác và ch� bi�n than c�c, than �i�n c�c 
0892 

7 Kho bãi và l�u gi� hàng hóa  5210 
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8 
Ho�t ��ng d�ch v� h� tr� khác liên quan ��n vân t�i 

Chi ti�t: d�ch v� cân hàng hóa  
5229 

9 Bán buôn ô tô và xe có ��ng c� khác  4511 

10 Bán l� ô tô con (lo�i 12 ch� ng�i tr� xu�ng)  4512 

11 Bán mô tô, xe máy  4541 

12 Bán buôn máy móc, thi�t b� và ph� tùng máy khác  4659 

13 S�n xu�t v�t li�u xây d�ng t� ��t sét  2392 

14 
Bán buôn v�t li�u, thi�t b� l�p ��t khác trong xây d�ng 

Chi ti�t: bán buôn vôi, v�t li�u xây d�ng, s�n ph�m ch�u l�a 
4663 

15 
Xây d�ng Công trình k� thu�t dân d�ng khác 

Chi ti�t: xây d�ng Công trình Công nghi�p và dân d�ng  
4290 

16 S�n xu�t giày dép  1520 

17 
Bán buôn v�i, hàng may s�n, giày dép 

Chi ti�t: bán buôn giày dép và nguyên li�u giày dép  
4641 

18 

Bán l� hàng may m�c, giày dép, hàng da và gi� da trong các c�a 

hàng chuyên doanh 

Chi ti�t: bán l� giày dép và nguyên li�u giày dép  

4771 

19 Khai thác g�  0221 

20 Khai thác lâm s�n khác tr� g� 0222 

21 Khai thác th�y s�n n�i ��a 0312 

22 Ch� bi�n, b�o qu�n th�t và các s�n ph�m t� th�t 1010 

23 Ch� bi�n, b�o qu�n th�y s�n và các s�n ph�m t� th�y s�n  1020 

24 Ch� bi�n và b�o qu�n rau qu�  1030 

25 
Bán buôn nông, lâm s�n nguyên li�u (tr� g�, tre, n�a) và ��ng v�t 

s�ng  
4620 

26 Bán buôn th�c ph�m  4632 

27 S�n xu�t s�n ph�m ch�u l�a   2391 

28 V�n t�i hàng hóa b�ng ���ng b�  4933 

29 

Cho thuê máy móc, thi�t b� và �� dùng h�u hình khác 

Chi ti�t: cho thuê máy móc, thi�t b�, ph��ng ti�n v�n chuy�n x�p 

d� hàng hóa 

7730 

30 

Bán buôn nhiên li�u r�n, l�ng, khí và các s�n ph�m liên quan 

Chi ti�t: bán buôn x�ng, d�u, than �á, than c�c, than �i�n c�c và 

các nhiên li�u r�n khác  

4661 
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1.3. L�ch s� hình thành và phát tri�n 

Công ty C� ph�n B.C.H ���c thành l�p vào ngày 10 tháng 03 n�m 2004 v�i s� v�n 

�i�u l� ban ��u là 8 t� ��ng v�i ho�t ��ng chính là s�n xu�t, th��ng m�i hàng tiêu dùng; s�n 

xu�t mua bán v�t li�u xây d�ng. Qua quá trình phát tri�n, Công ty �ã ��nh h��ng và t�p trung 

m�i nh�n vào ngành ngh� s�n xu�t, th��ng m�i các s�n ph�m phôi thép, thép xây d�ng và s�n 

ph�m v� than. 

Trong giai �o�n n�m 2007 - 2008, Công ty th�c hi�n t�ng quy mô v�n �i�u l� lên 120 

t� ��ng và th�c hi�n ��u t� xây d�ng nhà máy s�n xu�t phôi thép quy mô g�n 600 t� ��ng. 

Nhà máy �i vào s�n xu�t �n ��nh t� n�m 2009. ��n n�m 2012, Công ty ti�p t�c nâng v�n �i�u 

l� lên 190 t� ��ng �� nâng cao n�ng l�c tài chính Công ty. Nhà máy s�n xu�t thép c�a Công 

ty sau 06 n�m ho�t ��ng, t�i n�m 2014 v�i s� phát tri�n m�nh m� c�a khoa h�c k� thu�t trong 

s�n xu�t phôi thép, h� th�ng dây chuy�n s�n xu�t c�a Công ty �ã c� và không �áp �ng ���c 

kh� n�ng c�nh tranh v� giá thành s�n xu�t. Do �ó, ngày 01 tháng 8 n�m 2014, ��i h�i ��ng c� 

�ông thông qua Ngh� quy�t s�: 02/2014/BCH/NQ-�H�C� b�t th��ng v� vi�c t�m d�ng toàn 

b� dây chuy�n s�n xu�t phôi thép �� th�c hi�n c�i t�o nhà máy và nâng c�p công ngh� s�n 

xu�t. ��i h�i ��ng c� �ông �y quy�n cho H�i ��ng qu�n tr� xây d�ng ph��ng án c�i t�o, nâng 

c�p nhà máy c�ng nh� thu x�p ngu�n v�n �� th�c hi�n, xây d�ng ph��ng án s� d�ng tài s�n 

phù h�p v�i hi�n tr�ng nh�m t�o ngu�n thu cho công ty. Do �ó, b�t ��u t� n�m 2015 Công ty 

�ã t�m d�ng ho�t ��ng s�n xu�t và t�p trung phát tri�n h� th�ng phân ph�i, th��ng m�i các 

s�n ph�m thép.  

Xét v� th�i gian, Công ty C� ph�n B.C.H �ã thành l�p ���c h�n 16 n�m, ho�t ��ng 

trong ngành s�n xu�t, th��ng m�i phôi thép và các s�n ph�m t� thép. Qua quá trình thành l�p 

và phát tri�n, Công ty �ã gây d�ng ���c ��i ng� cán b�, Công nhiên viên g�n bó lâu n�m. Ban 

lãnh ��o Công ty, các thành viên H�QT ��u là nh�ng thành viên có n�ng l�c chuyên môn cao 

và có t�m nhìn chi�n l��c dài h�n. V�i chi�n l��c t�p trung vào con ng��i, Công ty luôn chú 

tr�ng ��n vi�c �ào t�o phát tri�n qu�n tr� ngu�n nhân l�c chi�n l��c, ch�m lo ��n vi�c nâng 

cao ��i s�ng v�t ch�t và tinh th�n cho ng��i lao ��ng, xây d�ng môi tr��ng làm vi�c chuyên 

nghi�p, thân thi�n và Công b�ng. �ây chính là giá tr� c�t lõi giúp Công ty phát tri�n nh� ngày 

hôm nay, �ã giúp Công ty luôn gi� ���c v� th�, hình �nh trong m�t khách hàng và ��i tác. 

1.4. Quá trình t�ng v�n t� th�i �i�m thành l�p 

Ngày 10/03/2004, Công ty C� ph�n B.C.H ���c thành l�p v�i v�n �i�u l� ban ��u là 8 

t� ��ng. T� khi thành l�p ��n nay Công ty �ã th�c hi�n 03 l�n t�ng v�n (s� v�n �i�u l� hi�n 

nay là 190 t� ��ng). Chi ti�t quá trình t�ng v�n ���c trình bày trong b�ng d��i �ây: 
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B�ng 1: Báo cáo các ��t t�ng v�n c�a Công ty 

TT 
Th�i �i�m Giá tr� phát hành 

(��ng) 

V�n �i�u l� 

(��ng) 
Hình th�c phát hành 

1 08/2007 37.000.000.000 45.000.000.000 Phát hành cho c� �ông hi�n h�u 

2 04/2008 75.000.000.000 120.000.000.000 Phát hành cho c� �ông hi�n h�u 

3 01/2012 70.000.000.000 190.000.000.000 Phát hành cho c� �ông hi�n h�u 

Ngu�n: Công ty c� ph�n B.C.H 

Ø L�n 1: Phát hành t�ng v�n t� 8.000.000.000 ��ng lên 45.000.000.000 ��ng 

· C� s� pháp lý: 

+ Ngh� quy�t ��i h�i ��ng c� �ông th��ng niên n�m 2007 s�: 02/2007/BCH/NQ-

�H�C� ngày 15/08/2007 thông qua Ph��ng án phát hành c� phi�u cho c� �ông hi�n h�u 

t� 8 t� ��ng lên 45 t� ��ng.  

+ Ngh� quy�t H�QT s� 08/2007/BCH/NQ-H�QT ngày 22/08/2007 v� th�c hi�n 

ph��ng án t�ng v�n �i�u l� t� 8 t� ��ng lên 45 t� ��ng b�ng hình th�c phát hành cho c� 

�ông hi�n h�u. 

+ Gi�y ch�ng nh�n ��ng ký doanh nghi�p Công ty c� ph�n - MSDN 0403000138, ��ng 

ký thay ��i l�n th� 1 ngày 05 tháng 09 n�m 2007 do Phòng ��ng ký kinh doanh - S� K� 

ho�ch và ��u t� t�nh H�i D��ng c�p. 

· Chi ti�t ��t phát hành: 

– V�n th�c góp tr��c khi phát hành : 8.000.000.000 ��ng  

– V�n th�c góp sau khi phát hành : 45.000.000.000 ��ng 

– ��i t��ng phát hành   : C� �ông hi�n h�u 

– Ngày phát hành   : 15/09/2007 

– T� l� phát hành   : 8:37 

– S� l��ng phát hành   : 3.700.000 c� ph�n 

– Giá phát hành    : 10.000 ��ng/c� ph�n 

– T�ng giá tr� phát hành   : 37.000.000.000 ��ng 

– Hình th�c góp v�n   : Ti�n m�t 

– T�ng giá tr� ngu�n v�n th�c t� thu ���c: 37.000.000.000 ��ng 
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– S� l��ng ng��i tham gia ��t phát hành: 05 c� �ông 

– Ph��ng án s� d�ng v�n: B� sung v�n l�u ��ng. 

Ø L�n 2: Phát hành t�ng v�n t� 45.000.000.000 ��ng lên 120.000.000.000 ��ng 

· C� s� pháp lý: 

+ Ngh� quy�t ��i h�i ��ng c� �ông b�t th��ng n�m 2008 s�: 01/2008/BCH/NQ-

�H�C� ngày 12/04/2008 thông qua ph��ng án phát hành t�ng v�n cho c� �ông hi�n h�u 

t� 45 t� ��ng lên 120 t� ��ng; 

+ Ngh� quy�t H�i ��ng qu�n tr� s�: 03/2008/BCH/NQ-H�QT ngày 15/04/2008 thông 

qua th�c hi�n ph��ng án t�ng v�n �i�u l� t� 45 t� ��ng lên 120 t� ��ng b�ng hình th�c 

phát hành cho c� �ông hi�n h�u; 

+ Gi�y ch�ng nh�n ��ng ký kinh doanh và ��ng ký thu� CTCP - MSDN 0800286887, 

��ng ký thay ��i l�n th� 2 ngày 26 tháng 09 n�m 2008 do Phòng ��ng ký kinh doanh - S� 

K� ho�ch và ��u t� t�nh H�i D��ng c�p. 

· Chi ti�t ��t phát hành: 

– V�n th�c góp tr��c khi phát hành : 45.000.000.000 ��ng  

– V�n th�c góp sau khi phát hành : 120.000.000.000 ��ng 

– Hình th�c phát hành   : Phát hành cho c� �ông hi�n h�u 

– ��i t��ng phát hành   : C� �ông hi�n h�u 

– Ngày phát hành   : 18/04/2008 

– T� l� phát hành   : 3:5 

– S� l��ng phát hành   : 7.500.000 c� ph�n 

– Giá phát hành    : 10.000 ��ng/c� ph�n 

– T�ng giá tr� phát hành   : 75.000.000.000 ��ng 

– Hình th�c góp v�n   : Ti�n m�t 

– T�ng giá tr� ngu�n v�n th�c t� thu ���c: 75.000.000.000 ��ng 

– S� l��ng c� �ông tham gia ��t phát hành: 04 c� �ông (trong 05 c� �ông hi�n h�u có 1 

c� �ông không ��ng ký mua và �ã phân ph�i cho 04 c� �ông hi�n h�u còn l�i) 

– Ph��ng án s� d�ng v�n: B� sung v�n l�u ��ng. 

Ø L�n 3: Phát hành t�ng v�n t� 120.000.000.000 ��ng lên 190.000.000.000 ��ng 
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· C� s� pháp lý: 

+ Ngh� quy�t ��i h�i ��ng c� �ông b�t th��ng n�m 2012 s�: 01/2012/BCH/NQ-

�H�C� ngày 25/01/2012 ph��ng án phát hành t�ng v�n cho c� �ông hi�n h�u t� 120 t� 

��ng lên 190 t� ��ng; 

+ Ngh� quy�t H�i ��ng qu�n tr� s�: 01/2012/BCH/NQ-H�QT ngày 05/02/2012 thông 

qua th�c hi�n ph��ng án t�ng v�n �i�u l� t� 120 t� ��ng lên 190 t� ��ng b�ng hình th�c 

phát hành cho c� �ông hi�n h�u; 

+ Gi�y ch�ng nh�n ��ng ký doanh nghi�p CTCP - MSDN 0800286887, ��ng ký thay 

��i l�n th� 4 ngày 27 tháng 12 n�m 2012 do Phòng ��ng ký kinh doanh - S� K� ho�ch và 

��u t� t�nh H�i D��ng c�p. 

· Chi ti�t ��t phát hành: 

– V�n th�c góp tr��c khi phát hành : 120.000.000.000 ��ng  

– V�n th�c góp sau khi phát hành : 190.000.000.000 ��ng 

– Hình th�c phát hành   : Phát hành cho c� �ông hi�n h�u 

– ��i t��ng phát hành   : C� �ông hi�n h�u 

– Ngày phát hành   : 10/02/2012 

– T� l� phát hành   : 12:7 

– S� l��ng phát hành   : 7.000.000 c� ph�n 

– Giá phát hành    : 10.000 ��ng/c� ph�n 

– T�ng giá tr� phát hành   : 70.000.000.000 ��ng 

– Hình th�c góp v�n: Ti�n m�t (55.150.000.000 ��ng) và bù tr� Công n� (14.850.000.000 

��ng). 

– T�ng giá tr� ngu�n v�n th�c t� thu ���c: 55.150.000.000 ��ng. 

– S� l��ng c� �ông tham gia ��t phát hành: 04 c� �ông hi�n h�u và 4 c� �ông ngoài. 

(Trong 05 c� �ông hi�n h�u có 1 c� �ông không ��ng ký mua và �ã phân ph�i cho 04 

c� �ông hi�n h�u còn l�i và c� �ông ngoài). 

– Ph��ng án s� d�ng v�n: B� sung v�n l�u ��ng. 

1.5. Ngày công ty �áp �ng �i�u ki�n công ty ��i chúng 

Công ty c� ph�n BCH �áp �ng �i�u ki�n là công ty ��i chúng ngày: 20/06/2020. Thông tin 

c� c�u c� �ông t�i ngày công ty �áp �ng �i�u ki�n là công ty ��i chúng nh� sau: 
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- S� l��ng c� �ông không ph�i là c� �ông l�n: 108 ng��i 

- T�ng s� l��ng c� phi�u có quy�n bi�u quy�t c�a t�t c� c� �ông không ph�i c� �ông l�n 

là: 11.951.000 chi�m t� l� 62,9% t�ng s� c� ph�n công ty 

2. C� c�u t� ch�c Công ty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Công ty c� ph�n B.C.H 

��ng ký doanh nghi�p s� 0800286887 do S� K� ho�ch và ��u t� thành ph� H�i D��ng 

c�p ��ng ký l�n ��u ngày 10/03/2004, ��ng ký thay ��i l�n th� 07 ngày 05/03/2020 

��a ch�: Km 77 + 500, xã Kim Liên, huy�n Kim Thành, t�nh H�i D��ng, Vi�t Nam. 

§ Kh�i v�n phòng: ph� trách các công vi�c hành chính nhân s�, tài chính k� toán và 

công vi�c phát tri�n kinh doanh c�a công ty 

§ Kh�i nhà máy: Ph� trách các công vi�c liên quan ��n nhà máy s�n xu�t c�a công ty. 

§ Kh�i ph� tr�: Ph� trách các công vi�c b� tr� cho kh�i v�n phòng và kh�i nhà máy. 

Kh�i ph� tr� có vai trò quan tr�ng giúp công ty có th� v�n hành chuyên nghi�p và t�i 

�u, nâng cao n�ng su�t ho�t ��ng c�a công ty. 

3. C� c�u b� máy qu�n lý c�a Công ty 

3.1. S� �� b� máy qu�n lý 

Hi�n t�i, Công ty C� ph�n B.C.H �ang áp d�ng theo mô hình t� ch�c c�a Công ty C� 

ph�n. Mô hình qu�n tr� này ���c xây d�ng d�a trên m�c tiêu phát tri�n chi�n l��c kinh doanh 

c�a Công ty, tuân th� theo các quy ��nh c�a Pháp lu�t Vi�t Nam và các quy ��nh t�i �i�u l� 

Công ty. S� �� b� máy qu�n lý c�a Công ty nh� sau: 

CÔNG TY C� PH�N 
B.C.H 

KH�I PH� 
TR� 

KH�I V�N 
PHÒNG 

KH�I NHÀ 
MÁY 
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S� �� 2: C� c�u b� máy qu�n lý Công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Di�n gi�i s� �� 

3.2.1. ��i H�i ��ng c� �ông 

��i h�i ��ng c� �ông là c� quan có th�m quy�n cao nh�t c�a Công ty, quy�t ��nh nh�ng 

v�n �� thu�c nhi�m v� và quy�n h�n ���c �i�u l� Công ty và Pháp lu�t liên quan quy ��nh. 

��i h�i ��ng c� �ông có các quy�n và nhi�m v� sau: 

- Thông qua, s�a ��i, b� sung �i�u l� Công ty; 

- Thông qua k� ho�ch phát tri�n Công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng n�m, báo cáo c�a 

H�QT, Ban ki�m soát và c�a Ki�m toán viên; 

- Quy�t ��nh giao d�ch bán tài s�n Công ty ho�c chi nhánh ho�c giao d�ch mua có giá tr� t� 

35% tr� lên giá tr� tài s�n c�a Công ty và các chi nhánh c�a Công ty ���c ghi trong báo cáo 

tài chính g�n nh�t ���c ki�m toán; 

- Quy�t ��nh m�c c� t�c thanh toán hàng n�m cho m�i lo�i c� ph�n phù h�p v�i Lu�t Doanh 

nghi�p và các quy�n g�n li�n v�i lo�i c� ph�n �ó; 

- Quy�t ��nh s� ti�n thù lao c�a các thành viên H�i ��ng qu�n tr� và Báo cáo ti�n thù lao c�a 

H�i ��ng qu�n tr�;  

- Quy�t ��nh t� ch�c l�i và gi�i th� Công ty; 

- B�u, mi�n nhi�m, bãi nhi�m Thành viên H�QT, Ban ki�m soát; 

BAN KI�M SOÁT 

��I H�I ��NG C� �ÔNG 

H�I ��NG QU�N TR� 

BAN GIÁM ��C 

PHÒNG 
TÀI CHÍNH 
K� TOÁN 

PHÒNG 
HÀNH CHÍNH 

NHÂN S� 

PHÒNG 
KINH 

DOANH 

PHÒNG 
MARKETING 

PHÒNG 
��U T� 
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- Quy�t ��nh s� thành viên H�QT; 

- Các quy�n khác ���c quy ��nh t�i �i�u l� Công ty. 

3.2.2. H�i ��ng qu�n tr�  

H�QT là c� quan qu�n tr� c�a Công ty, do �H�C� b�u ra g�m 03 thành viên, có toàn 

quy�n nhân danh Công ty �� quy�t ��nh các v�n �� liên quan ��n m�c �ích, quy�n l�i c�a Công 

ty, tr� nh�ng v�n �� thu�c th�m quy�n ��i h�i ��ng c� �ông. H�QT có các quy�n sau: 

- Quy�t ��nh c� c�u t� ch�c, b� máy c�a Công ty; 

- Quy�t ��nh chi�n l��c ��u t�, phát tri�n c�a Công ty trên c� s� các m�c �ích chi�n l��c do 

�H�C� thông qua; 

- B� nhi�m, mi�n nhi�m, cách ch�c, giám sát ho�t ��ng c�a Ban Giám ��c; 

- Ki�n ngh� s�a ��i b� sung �i�u l�, báo cáo tình hình kinh doanh hàng n�m, Báo cáo tài chính, 

quy�t toán n�m, ph��ng án phân ph�i l�i nhu�n và ph��ng h��ng phát tri�n, k� ho�ch phát 

tri�n s�n xu�t kinh doanh và ngân sách hàng n�m trình �H�C�; 

- Ki�n ngh� vi�c t� ch�c l�i, gi�i th� ho�c yêu c�u phá s�n Công ty; 

- Tri�u t�p, ch� ��o chu�n b� n�i dung và ch��ng trình cho các cu�c h�p �H�C�; 

- �� xu�t vi�c tái c� c�u l�i ho�c gi�i th� Công ty; 

- Các quy�n khác ���c quy ��nh t�i �i�u l�. 

- C� c�u H�i ��ng qu�n tr� c�a Công ty hi�n nay nh� sau: 

o Ông Nguy�n Duy Luân   Ch� t�ch H�QT 

o Ông ��ng Ng�c H�ng   Thành viên H�QT 

o Ông Nguy�n Phú S�n   Thành viên H�QT ��c l�p 

3.2.3. Ban Ki�m soát  

Ban ki�m soát do �H�C� b�u ra g�m 03 thành viên, thay m�t c� �ông �� ki�m soát 

m�i ho�t ��ng qu�n tr� và �i�u hành kinh doanh c�a Công ty. BKS ch�u trách nhi�m tr��c 

�H�C� và pháp lu�t v� nh�ng Công vi�c th�c hi�n theo quy�n và ngh�a v� nh�: 

- Ki�m tra s� sách k� toán và các Báo cáo tài chính c�a Công ty, ki�m tra tính h�p lý, h�p pháp 

c�a các ho�t ��ng kinh doanh và tài chính Công ty, ki�m tra vi�c th�c hi�n các ngh� quy�t, 

quy�t ��nh c�a H�QT; 

- Trình �H�C� báo cáo th�m tra các báo cáo tài chính c�a Công ty, ��ng th�i có quy�n trình 

bày ý ki�n ��c l�p c�a mình v� k�t qu� th�m tra các v�n �� liên quan t�i ho�t ��ng kinh doanh, 

ho�t ��ng c�a H�QT và Ban T�ng Giám ��c; 
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- Yêu c�u H�QT tri�u t�p �H�C� b�t th��ng trong tr��ng h�p xét th�y c�n thi�t; 

- Các quy�n khác ���c quy ��nh t�i �i�u l�; 

- C� c�u Ban Ki�m soát c�a Công ty hi�n nay nh� sau: 

o Ông Tr�n Ng�c Hân   Tr��ng ban 

o Bà Nguy�n Th� Linh   Thành viên 

o Ông V� V�n D��ng   Thành viên 

3.2.4. Ban T�ng Giám ��c  

Ban Giám ��c Công ty do H�i ��ng qu�n tr� b� nhi�m, ch�u s� giám sát c�a H�i ��ng 

qu�n tr� và ch�u trách nhi�m tr��c ��i h�i ��ng c� �ông, H�i ��ng qu�n tr� và tr��c pháp lu�t 

v� vi�c th�c hi�n các quy�n và nhi�m v� ���c giao.  Giám ��c có nhi�m v�: 

- T� ch�c �i�u hành, qu�n lý m�i ho�t ��ng kinh doanh c�a Công ty theo ngh� quy�t c�a 

�H�C�, quy�t ��nh c�a H�QT, �i�u l� Công ty và tuân th� pháp lu�t; 

- Xây d�ng và trình H�QT các quy ch� qu�n lý �i�u hành n�i b�, k� ho�ch kinh doanh, k� 

ho�ch tài chính hàng n�m và dài h�n c�a Công ty; 

- Báo cáo H�QT v� tình hình ho�t ��ng, k�t qu� kinh doanh, ch�u trách nhi�m tr��c �H�C�, 

H�QT và Pháp lu�t v� nh�ng sai ph�m gây t�n th�t cho Công ty; 

- �� ngh� H�QT quy�t ��nh b� nhi�m, mi�n nhi�m, khen th��ng, k� lu�t ��i v�i Phó T�ng 

Giám ��c, K� toán tr��ng; 

- Ký k�t, th�c hi�n các h�p ��ng theo quy ��nh c�a pháp lu�t; 

- Th�c hi�n các ngh� quy�t c�a H�QT và �H�C�, k� ho�ch kinh doanh và k� ho�ch ��u t� 

c�a Công ty �ã ���c H�QT và �H�C� thông qua; 

- Các quy�n khác ���c quy ��nh t�i �i�u l� Công ty. 

- C� c�u Ban Giám ��c c�a Công ty hi�n nay nh� sau: 

o Ông ��ng Ng�c H�ng  T�ng Giám ��c  

o Bà Nguy�n Th� Dung  Phó T�ng Giám ��c 

3.2.5. Các phòng ban khác: 

· Phòng Tài chính - K� toán 

Là phòng chuyên môn có ch�c n�ng tham m�u, giúp vi�c cho H�QT, BG� v� Công 

tác tài chính k� toán, c� th� là: 
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- Theo dõi, ph�n ánh s� l�u chuy�n ngu�n v�n kinh doanh c�a Công ty và tham m�u cho Ban 

lãnh ��o các v�n �� liên quan ��m b�o vi�c luân chuy�n v�n, s� d�ng v�n c�a Công ty hi�u 

qu� nh�t; 

- Ki�m tra, tính toán phân tích tài chính các h�p ��ng, d� án c�a Công ty; 

- Ch�u trách nhi�m v� s� li�u báo cáo tài chính k� toán tr��c H�i ��ng qu�n tr�, Ban Giám ��c 

và các C� quan liên quan. Theo dõi ph�n ánh �úng tình hình tài chính c�a Công ty; 

- Xây d�ng k� ho�ch tài chính n�m, k� ho�ch trung h�n, dài h�n c�a Công ty trình BG�, H�QT 

phê duy�t; 

- Tham m�u cho Ban Giám ��c v� ch� �� k� toán và nh�ng thay ��i c�a ch� �� qua t�ng th�i 

k� trong ho�t ��ng kinh doanh. T� ch�c Công tác k� toán, th�ng kê và b� máy k� toán phù 

h�p v�i Công tác t� ch�c kinh doanh theo yêu c�u c�a Công ty; 

- T� ch�c ghi chép tính toán và ph�n ánh chính xác, trung th�c, k�p th�i, ��y �� toàn b� tài 

s�n và phân tích k�t qu� kinh doanh c�a Công ty; 

- Xác ��nh và ph�n ánh chính xác, k�p th�i, �úng ch� ��, k�t qu� ki�m kê tài s�n hàng k�. �� 

xu�t x� lý các kho�n hao h�t, m�t mát, h� h�ng (n�u có); 

- Xét duy�t các báo cáo k� toán, th�ng kê và báo cáo tài chính c�a ��n v� tr�c thu�c. L�p, t�ng 

h�p ��y �� và g�i �úng h�n báo cáo k� toán, th�ng kê và quy�t toán tài chính c�a Công ty theo 

ch� �� qui ��nh; 

- T� ch�c ki�m tra k� toán trong n�i b� Công ty; 

- Nghiên c�u các ch� �� chính sách trong l�nh v�c thu�, tài chính, th�ng kê, lu�t doanh nghi�p 

… c�a Nhà n��c liên quan ��n ho�t ��ng c�a Công ty nh�m ��a ra cách th�c hi�n phù h�p; 

- T� ch�c ph� bi�n và h��ng d�n k�p th�i các ch� ��, th� l� tài chính, k� toán, th�ng kê hi�n 

hành cho n�i b� b� ph�n c�ng nh� các b� ph�n liên quan; 

- Qu�n lý vi�c chuy�n nh��ng c� ph�n, c� phi�u c�a Công ty; phát hành s� c� �ông Công ty; 

- T� ch�c b�o qu�n, l�u tr� các tài li�u k� toán, gi� bí m�t các tài li�u và s� li�u k� toán c�a 

Công ty. 

· Phòng Hành chính - Nhân s� 

Là phòng có ch�c n�ng tham m�u giúp vi�c cho H�QT/BG� �� qu�n lý, �i�u hành 

Công ty trong l�nh v�c nhân s�. Phòng nhân s� có các ch�c n�ng, nhi�m v� c� th� nh� sau: 

- �� xu�t, tham m�u cho H�QT/BG� xây d�ng chi�n l��c phát tri�n nhân s�  �áp �ng chi�n 

l��c kinh doanh c�a Công ty; 

- Nghiên c�u, �� xu�t xây d�ng mô hình t� ch�c b� máy �i�u hành c�a Công ty; 
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- Xây d�ng chính sách nhân s� và ch� �� �ãi ng� h�p lý trong n�i b� Công ty. Ch� ��ng �� 

xu�t, tr�c ti�p xây d�ng các quy ��nh, quy ch� n�i b� liên quan ��n Công tác hành chính và 

nhân s� c�a Công ty; 

- ��m b�o ngu�n nhân l�c cho các phòng/ban thành viên; �i�u ph�i, �ánh giá Công vi�c, giám 

sát hi�u qu� s� d�ng nhân l�c c�a các phòng/ban thành viên; 

- T� ch�c th�c hi�n, giám sát vi�c th�c hi�n k� lu�t lao ��ng, các quy ch� qu�n lý n�i b�. �� 

xu�t khen th��ng, k� lu�t ��i v�i CBCNV; 

- Ch�u trách nhi�m truy�n thông n�i b� các v�n �� liên quan ��n nhân s� �� phát tri�n v�n hóa 

doanh nghi�p; 

- H� tr� các b� ph�n khác trong vi�c qu�n lý nhân s�, Công tác �ào t�o nhân viên, cách th�c 

tuy�n d�ng nhân s�… ; 

· Phòng Kinh doanh  

 �ây là b� ph�n h�t s�c quan tr�ng, �óng vai trò ch� ch�t trong Công ty, giúp vi�c cho 

H�QT/BG� ra quy�t ��nh các v�n �� thu�c l�nh v�c kinh doanh, nhi�m v� c� th�:  

- ��m b�o ��u vào và ��u ra c�a Công ty, ti�p c�n và nghiên c�u th� tr��ng, gi�i thi�u s�n 

ph�m và m� r�ng th� tr��ng c�ng nh� thu hút khách hàng m�i; 

- T� ch�c th�c hi�n k� ho�ch kinh doanh, tính giá và l�p h�p ��ng v�i khách hàng; 

- Theo dõi, �ôn ��c ti�n �� th�c hi�n c�a các phòng ban/��n v�, ��m b�o giao hàng �úng th�i 

h�n theo ��n hàng �ã cam k�t v�i khách hàng và k�p th�i �� xu�t nh�ng ph��ng án kinh doanh 

hi�u qu� nh�t; 

- Qu�n lý ��i xe và ch�u trách nhi�m v�n chuy�n s�n ph�m cho khách hàng; 

- L�p và phân b� k� ho�ch kinh doanh hàng n�m cho Công ty, hàng quý và hàng tháng cho các 

��n v�; 

· Phòng Marketing 

 Là phòng có ch�c n�ng tham m�u giúp vi�c cho H�QT/Ban Giám ��c ra quy�t ��nh 

các v�n �� thu�c l�nh v�c Marketing, chu�n b� k� ho�ch Marketing, xây d�ng th��ng hi�u và 

k�t n�i các kênh truy�n thông khác nhau bao g�m trang web, các ph��ng ti�n truy�n thông 

digital, các kênh truy�n thông truy�n th�ng và các kênh khác... Phòng marketing th�c hi�n các 

nhi�m v� sau: 

- ��nh v�, xây d�ng duy trì, phát tri�n các ho�t ��ng Marketing, qu�ng bá th��ng hi�u, qu�n 

lý nh�t quán thông �i�p c�a Công ty trong các chi�n d�ch marketing, qu�ng cáo, truy�n thông... 
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trên các ph��ng ti�n thông tin ��i chúng, các ho�t ��ng quan h� Công chúng, ��i ngo�i và ��i 

n�i. 

– Th�c hi�n thi�t k�, qu�n lý hình �nh c�a Công ty, c�a các s�n ph�m d�ch v�, các hình th�c 

th� hi�n logo th��ng hi�u th�ng nh�t t�i các tr� s� ��a �i�m làm vi�c và kinh doanh c�a Công 

ty. 

– Tri�n khai th�c hi�n các k� ho�ch, ho�t ��ng qu�ng cáo, ti�p th� cho các m�ng d�ch v� c�a 

phòng kinh doanh. 

– Xây d�ng k� ho�ch, qu�n lý chi phí ho�t ��ng marketing theo t�ng th�i k� , phù h�p v�i k� 

ho�ch kinh doanh c�a Công ty. 

– Ph�i h�p, h� tr� các phòng ban khác trong Công ty �� th�c hi�n các Công vi�c liên quan ��n 

chi�n d�ch marketing. Ph�i h�p v�i các b� ph�n khác �� ��m b�o ch�t l��ng ph�c v� khách 

hàng c�ng nh� ��m b�o th�c hi�n �úng quy ��nh c�a pháp lu�t và c�a Công ty. 

· Phòng ��u t� 

 Là phòng có ch�c n�ng tham m�u, giúp vi�c cho H�i ��ng qu�n tr� và T�ng giám ��c 

Công ty trong các l�nh v�c: 

- Tham m�u Công tác chi�n l��c ��u t� tài chính, ��u t� kinh doanh ch�ng khoán; ��m b�o 

b�o toàn, �n ��nh và phát tri�n v�n; phát huy cao nh�t hi�u qu� ngu�n v�n và tài s�n hi�n có 

c�a Công ty. 

- Tham m�u trong vi�c qu�n lý v�n Công ty �ã ��u t�, �a d�ng hóa các hình th�c ��u t�, ch� 

��ng n�m c� h�i m�i có kh� n�ng sinh l�i và các ho�t ��ng ��u t� có tính �n ��nh, an toàn 

cao. 

- Tr�c ti�p qu�n lý v�n ��u t� c�a Công ty. 

- Tham m�u và t� ch�c th�c hi�n các d� án ��u t�, ��a ra các �� xu�t ��u t� phù h�p v�i tình 

hình th�c t� �� ��t ���c hi�u qu� kinh doanh t�t nh�t. 

- Th�c hi�n các Công vi�c do lãnh ��o Công ty giao phó. 

4. C� c�u c� �ông 

4.1. C� c�u c� �ông c�a Công ty tính ��n th�i �i�m 01/01/2021 
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B�ng 2: C� c�u c� �ông c�a Công ty tính ��n th�i �i�m 01/01/2021  

STT C� �ông 
S� l��ng c� 

�ông 
S� l��ng c� 

phi�u 

Giá tr� 

(VND) 

T� tr�ng 

(%) 

I 
C� �ông trong n��c, 

n��c ngoài 
    

1 C� �ông trong n��c 114 19.000.000 190.000.000.000 100 

1.1 Nhà n��c 0 0 0 0 

1.2 T� ch�c 0 0 0 0 

1.3 Cá nhân (*) 114 19.000.000 190.000.000.000 100 

2 C� �ông n��c ngoài 0 0 0 0 

2.1 T� ch�c 0 0 0 0 

2.2 Cá nhân 0 0 0 0 

 T�ng c�ng 114 19.000.000 190.000.000.000 100 

II 
C� �ông l�n, c� �ông 

khác 
    

1 C� �ông l�n 06 7.049.000 70.490.000 37,1 

2 C� �ông khác 108 11.951.000 119.510.000 62,9 

 T�ng c�ng 114 19.000.000 190.000.000.000 100 

(Ngu�n: Công ty c� ph�n B.C.H) 

4.2. Danh sách c� �ông n�m gi� t� 5% tr� lên v�n c� ph�n c�a Công ty 

B�ng 3: Danh sách c� �ông n�m gi� t� trên 5%  

v�n c� ph�n c�a Công ty t�i ngày 01/01/2021 

STT C� �ông ��a ch� 
S� CMND / 

�KKD  

S� l��ng 

CP 

s� h�u 

T� l� 

(%) 
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1 
Nguy�n Duy 

Luân 

T� 21, Ph��ng Phan �ình 
Phùng - Thành ph� Thái 

Nguyên 
090700426 1.668.000 8,78 

2 Lê Thu Ph��ng TT. Phú Thái - Kim Thành 
H�i D��ng 

019183000706 1.343.000 7,07 

3 
��ng Ng�c 

H�ng 
SN 214, ���ng Nguy�n Trãi, 

Thành ph� B�c Ninh 
125202383 1.126.000 5,93 

4 
Tr�n Nguyên 

H�ng 
S� nhà 53, T� 11, P. Gia 
Sàng, TP Thái Nguyên 

091878805 968.000 5,09 

5 Ph�m Bá Phú T� 14, P. Gia Sàng, TP Thái 
Nguyên 

091627548 976.000 5,14 

6 Tr�n V�n Hi�u 
t� 15, ph��ng H��ng S�n, 
TP Thái Nguyên, t�nh Thái 

Nguyên 
090913440 968.000 5,09 

T�ng c�ng 7.049.000 37,1 

(Ngu�n: Công ty C� ph�n B.C.H) 

4.3. Danh sách c� �ông sáng l�p  

Công ty c� ph�n B.C.H ���c thành l�p vào ngày 10/03/2004 v�i các c� �ông sáng l�p 

nh� sau: 

B�ng 4: Danh sách c� �ông sáng l�p và t� l� c� ph�n n�m gi� t�i th�i �i�m ngày 

01/01/2021  

 

STT C� �ông ��a ch� 
S� CMND / 

�KKD  

S� l��ng 

CP 

s� h�u 

T� l� 

(%) 

1 
Nguy�n Thành 

V�n 

S� 59 L�ch Tray, qu�n H�ng 

Bàng, thành ph� H�i Phòng 
031242895 0 0 

2 
Nguy�n Th� 

Ki�u Dung 

S� 176A, Quang Trung, Ph�m 

H�ng Thái, qu�n H�ng Bàng, 

TP H�i Phòng 

030762968 0 0 

3 
Nguy�n Ng�c 

Hi�u 

S� 38 H� Xuân H��ng, 
ph��ng Minh Khai, qu�n 

H�ng Bàng, TP H�i Phòng 

030933999 0 0 

4 
Nguy�n Thành 

Long 

S� 1B, lô 7, ���ng An 

D��ng, ph��ng An D��ng, 

qu�n Lê Chân, TP H�i Phòng 

030891052 0 0 

5 Lê V�n C��ng 
S� 23, ngõ 244, ���ng �à 

N�ng, ph��ng L�c Viên, qu�n 

Ngô Quy�n, TP H�i Phòng 

030098234 0 0 
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6 Bùi Xuân L�c 
Thôn H� L�ng, xã ��ng H�i, 

huy�n An H�i, TP H�i Phòng 
030704524 0 0 

T�ng c�ng 0 0 

(Ngu�n: Công ty c� ph�n B.C.H) 

Theo quy ��nh kho�n 3, �i�u 120, Lu�t Doanh Nghi�p 2020 tính ��n th�i �i�m hi�n 

t�i, c� phi�u c�a c� �ông sáng l�p �ã h�t th�i gian h�n ch� chuy�n nh��ng.    

5. Danh sách nh�ng Công ty m� và Công ty con c�a Công ty ��i chúng, nh�ng Công 

ty mà Công ty �ang n�m gi� quy�n ki�m soát ho�c c� ph�n chi ph�i, nh�ng Công 

ty n�m quy�n ki�m soát ho�c c� ph�n chi ph�i ��i v�i Công ty ��i chúng. 

5.1. Công ty m� 

Công ty không có Công ty m�. 

5.2. Công ty con 

Công ty không có Công ty con. 

5.3. Danh sách Công ty liên k�t 

Công ty không có Công ty liên k�t. 

6. Ho�t ��ng kinh doanh 

6.1. Ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh, s�n ph�m chính c�a Công ty  

���c thành l�p t� n�m 2004, hi�n t�i Công ty c� ph�n B.C.H ch� y�u ho�t ��ng trong 

nh�ng l�nh v�c sau: 

- S�n xu�t, mua bán, xu�t nh�p kh�u phôi thép và các s�n ph�m v� thép; 

- S�n xu�t, mua bán, gia Công kim lo�i, các s�n ph�m t� kim lo�i; 

- Khai thác, mua bán, ch� bi�n kho�ng s�n (qu�ng s�t, qu�ng mangan, bô xít nhôm, fero, 

than c�c, than �i�n c�c); 

- Kinh doanh d�ch v� kho bãi, d�ch v� cân thuê hàng hóa; 

- S�n xu�t, mua bán v�t li�u xây d�ng; 
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Hình �nh t�i nhà máy s�n xu�t phôi thép c�a CTCP B.C.H 

V�i m�c tiêu phát tri�n b�n v�ng, Công ty �ã và �ang t�ng b��c kh�ng ��nh th��ng hi�u 

và uy tín c�a mình trong ngành phân ph�i phôi thép và các s�n ph�m v� thép. Là m�t doanh 

nghi�p ho�t ��ng lâu ��i trong ngành, nhi�u kinh nghi�m trong s�n xu�t kinh doanh thép, 

Công ty �ã xây d�ng ���c m�t h� th�ng các ��i tác, khách hàng tin t��ng và ��ng hành lâu 

dài. 

Tuy nhiên ngày 01 tháng 8 n�m 2014, Công ty th�c hi�n ��i h�i ��ng c� �ông b�t th��ng v� 

vi�c t�m d�ng toàn b� dây chuy�n s�n xu�t phôi thép theo Ngh� quy�t ��i h�i ��ng c� �ông b�t 

th��ng s� 02/2014/BCH/NQ-�H�C�. Do công ngh� s�n xu�t �ã l�i th�i nên không ��m b�o 

���c tính c�nh tranh, ��i h�i ��ng c� �ông th�ng nh�t vi�c t�m d�ng toàn b� dây chuy�n s�n xu�t 

phôi thép �� th�c hi�n c�i t�o nhà máy và nâng c�p công ngh� s�n xu�t b�t ��u t� 01 tháng 01 n�m 
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2015. V� v�y, ho�t ��ng kinh doanh ch� y�u hi�n t�i c�a Công ty là t�p trung vào l�nh v�c phân 

ph�i và th��ng m�i các s�n ph�m v� thép.  

 

Phôi thép 

 

Thép xây d�ng 

 

Ph� li�u kim lo�i 

 

Than  

Hình �nh m�t s� s�n ph�m chính c�a Công ty c� ph�n B.C.H 

Ngoài các s�n ph�m v� thép, Công ty còn kinh doanh th��ng m�i các s�n ph�m v� than. 

Trong quá trình s�n xu�t thép, than ��t lò là m�t trong nh�ng nguyên li�u tiêu th� s�n l��ng 

l�n không th� thi�u. T�n d�ng nh�ng ngu�n l�c s�n có, Công ty th�c hi�n phân ph�i than cho 

các doanh nghi�p có nhu c�u s� d�ng than th��ng xuyên, �em l�i thêm ngu�n doanh thu cho 

Công ty trong th�i gian qua. 

6.2. C� c�u doanh thu thu�n, l�i nhu�n g�p  

V�i th� m�nh kinh doanh lâu ��i trong ngành s�n xu�t và th��ng m�i thép, ho�t ��ng 

kinh doanh c�a Công ty �ã ��t ���c k�t qu� nh� sau: 
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B�ng 5: C� c�u doanh thu thu�n bán hàng và cung c�p d�ch v�  

STT Ch� tiêu 

N�m 2018 N�m 2019 

Giá tr� (��ng) 

T� 

tr�ng 

(%) 

Giá tr� (��ng) 

T� 

tr�ng 

(%) 

1 Doanh thu thu�n bán hàng  899.970.263.911 98,17 2.084.017.918.132 99,41 

2 
Doanh thu thu�n cung c�p 

d�ch v� 
16.768.048.650 1,83 12.283.419.155 0,59 

Doanh thu thu�n v� bán hàng và 

cung c�p d�ch v� 
916.738.312.561 100 2.096.301.337.287 100 

(Ngu�n: BCTC 2019 �ã ki�m toán c�a Công ty C� ph�n B.C.H) 

Doanh thu thu�n v� bán hàng và cung c�p d�ch v� c�a Công ty n�m 2018 ��t h�n 916 

t� ��ng; n�m 2019 doanh thu ��t 2.096 t� ��ng, t�ng 1180 t� ��ng, t�ng g�p h�n 2 l�n so v�i 

n�m 2018. Vi�c doanh thu t�ng ��t bi�n n�m 2019 nh� vi�c Công ty �ã ký k�t ���c h�p ��ng 

có giá tr� l�n v� phân ph�i các s�n ph�m thép v�i CTCP Gang thép Thái Nguyên, Công ty c� 

ph�n th��ng m�i Thái H�ng... Doanh thu ho�t ��ng th��ng m�i c�a Công ty chi�m 98,17% 

n�m 2018 và 99,41% n�m 2019. Doanh thu cung c�p d�ch v� (ch� y�u là d�ch v� cho thuê tài 

s�n) c�a Công ty chi�m t� tr�ng không �áng k� trong c� c�u doanh thu. 

B�ng 6: L�i nhu�n g�p t� ho�t ��ng bán hàng và cung c�p d�ch v� 

STT Ch� tiêu 

N�m 2018 N�m 2019 

Giá tr� (��ng) 

T� l�/ 

DTT 

(%) 

Giá tr� (��ng) 

T� 

l�/ 

DTT 

(%) 

1 
L�i nhu�n g�p t� bán hàng 

hóa  
14.069.498.604 1,535 25.579.551.692 1,22 

2 
L�i nhu�n g�p t� cung c�p 

d�ch v� 
-2.705.510.583 -0,29 -10.851.677.596 -0,52 

L�i nhu�n g�p t� ho�t ��ng bán 

hàng và cung c�p d�ch v� 
11.363.988.021 1,244 14.727.874.096 0,7 

(Ngu�n: BCTC n�m 2019 �ã ki�m toán c�a Công ty C� ph�n B.C.H) 

L�i nhu�n g�p t� ho�t ��ng bán hàng và cung c�p d�ch v� c�a Công ty n�m 2019 ��t 

14,7 t� ��ng t�ng h�n 3,3 t� ��ng so v�i n�m 2018. N�m 2019, doanh thu bán hàng c�a Công 
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ty có s� t�ng tr��ng m�nh, d�n ��n l�i nhu�n g�p bán hàng c�ng t�ng t� 14,07 t� ��ng n�m 

2018 lên 25,58 t� ��ng n�m 2019. Doanh thu d�ch v� c�a Công ty ch� y�u t� ho�t ��ng cho 

thuê dây chuy�n s�n xu�t phôi thép (dây chuy�n �ã t�m d�ng ho�t ��ng, công ty quy�t ��nh 

cho thuê l�i �� t�ng thêm ngu�n thu) và m�t ph�n t� doanh thu cho thuê ph��ng ti�n v�n 

chuy�n hàng hóa. L�i nhu�n g�p t� cung c�p d�ch v� b� l� là do dây chuy�n s�n xu�t phôi thép 

c�a Công ty có giá tr� kh�u hao hàng n�m l�n, nh�ng giá thuê th�p không �� bù ��p chi phí 

kh�u hao (giá thuê c�n c� vào giá tr� ��nh giá tài s�n th� ch�p v�i t� l� th�a thu�n không quá 

3,5% giá tr� ��nh giá m�i n�m ���c ngân hàng ch�p thu�n). Do �ó l�i nhu�n g�p t� cung c�p 

d�ch v� n�m 2018 l� 2,7 t� ��ng và n�m 2019 là l� h�n 10,8 t� ��ng. 

6.3. Ngu�n cung c�p ��u vào 

Công ty c� ph�n B.C.H ho�t ��ng chính trong ngành th��ng m�i phôi thép và các s�n 

ph�m thép, ��u vào chính c�a Công ty là: phôi thép, ph� li�u, thép xây d�ng và than, qu�ng...  

S� �n ��nh c�a ngu�n cung c�p: 

��i v�i các s�n ph�m ��u vào c�a Công ty, Công ty �ã ký h�p ��ng mua tr�c ti�p t� 

các ��n v� s�n xu�t ho�c th��ng m�i, là các nhà cung c�p truy�n th�ng có uy tín và �ã h�p tác 

v�i Công ty lâu ��i, do v�y không nh�ng ��m b�o v� ch�t l��ng mà còn c�nh tranh v� giá c�. 

M�c dù có s� bi�n ��ng chung c�a th� tr��ng trong n��c nh�ng trong th�i gian qua, Công ty 

�ã tính toán d� tr� hàng t�n kho h�p lý, do �ó v�n duy trì ���c ngu�n nguyên li�u v�i m�c 

bi�n ��ng giá n�m trong ng��ng cho phép.  

B�ng 7: Danh sách m�t s� nhà cung c�p v�t t�, thi�t b� và nguyên v�t li�u ��u vào 

STT Tên nhà cung c�p ��a ch� 
S�n ph�m 

cung c�p 

1 
Công ty C� ph�n Th��ng m�i 
Thái H�ng 

T� 14 - P.Gia Sàng - TP.Thái Nguyên - 
T�nh Thái Nguyên 

Phôi, ph� li�u, 
thép XD … 

2 
Công ty C� Ph�n Th��ng M�i 
& khai thác Khoáng S�n 
D��ng Hi�u 

S� nhà 1309, ngõ 1581, ���ng 3/2, t� 20, 
Ph��ng Trùng Thành, TP Thái Nguyên, 
T�nh Thái Nguyên 

Phôi thép 

3 
CN Công ty CP thép Vi�t ý t�i 
H�i Phòng 

KCN �ông Nam C�u Ki�n, X.Hoàng 
��ng, H.Th�y Nguyên - H�i Phòng 

Phôi thép 

4 
Công ty c� ph�n Gang Thép 
Thái Nguyên 

Ph��ng Cam Giá, TP Thái Nguyên, T�nh 
Thái Nguyên 

Thép xây 
d�ng 

5 
Công ty TNHH Th��ng M�i 
D��ng Ti�n 

Thôn Thành Công + Thôn Quy�t Ti�n, Xã 
Ti�n Phong, Huy�n Yên D�ng, T�nh B�c 
Giang, Vi�t Nam 

Phôi thép 

6 
Công ty c� ph�n Matexim H�i 
Phòng 

Ph��ng L�c Viên - Q.Ngô Quy�n - TP 
H�i Phòng 

Phôi thép 
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7 Công ty CP C� Khí V�nh Phúc 
Khu HC S� 8, P.��ng �a,TP V�nh Yên, T 
V�nh Phúc 

Phôi thép 

8 Công ty TNHH V� H�i 
S� 30, t� 48 Khu 5, Quán Tr�, Ki�n An, 
H�i Phòng 

Thép ph� li�u 

9 
Công ty TNHH th��ng m�i 
B�o Minh 

T� 13 - ph��ng Trung Thành, TP Thái 
Nguyên, t�nh Thái Nguyên 

Phôi thép 

(Ngu�n: Công ty C� ph�n B.C.H) 

6.4.Chi phí ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh 

B�ng 8: C� c�u chi phí c�a Công ty giai �o�n 2018-2019 

STT Ch� tiêu 

N�m 2018 N�m 2019 

Giá tr� (��ng) 

T� l�/ 

DTT 

(%) 

Giá tr� (��ng) 

T� l�/ 

DTT 

(%) 

1 Giá v�n hàng bán 905.374.324.540 98,76 2.081.573.463.191 99,29 

2 Chi phí bán hàng 3.192.633.311 0,35 1.343.341.950 0,06 

3 Chi phí qu�n lý DN 4.406.120.999 0,48 3.304.857.080 0,16 

4 Chi phí tài chính 50.337.697.316 5,49 -7.000.228.642 -0,33 

T�ng chi phí 963.240.449.875 105,08 2.079.188.853.631 99,18 

(Ngu�n: BCTC n�m 2019 �ã ki�m toán c�a Công ty C� ph�n B.C.H) 

Hi�n t�i ho�t ��ng chính c�a Công ty là ho�t ��ng th��ng m�i, do �ó ��c thù giá v�n 

trên doanh thu thu�n luôn chi�m t� tr�ng cao nh�t. Trong n�m 2018 - 2019, giá v�n Công ty 

duy trì trong kho�ng 98% - 99% trên doanh thu thu�n. Chi phí bán hàng và chi phí qu�n lý 

doanh nghi�p c�a Công ty duy trì � m�c d��i 0,5% trên doanh thu thu�n m�i n�m. Chi phí tài 

chính c�a Công ty n�m 2018 có m�c phát sinh ��t bi�n h�n 50 t� ��ng là do Công ty có kho�n 

l� ch�ng khoán kinh doanh h�n 8 t� ��ng và kho�n trích l�p d� phòng gi�m giá ch�ng khoán 

kinh doanh h�n 30 t� ��ng (trích l�p d� phòng ��i v�i 2 mã ch�ng khoán DHM và TIS). N�m 

2019 do giá c� phi�u TIS t�ng tr� l�i nên Công ty th�c hi�n hoàn nh�p d� phòng gi�m giá 

ch�ng khoán kinh doanh h�n 26 t� ��ng giúp l�i nhu�n ho�t ��ng tài chính n�m 2019 c�a 

Công ty t�ng thêm 7 t� ��ng. 

Nhìn chung chi phí liên quan ��n ho�t ��ng kinh doanh th��ng m�i c�a Công ty �n 

��nh qua các n�m và ph�n ánh �úng ��c �i�m ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh, l�nh v�c mà 

Công ty �ang ho�t ��ng.  
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6.5. Trình �� Công ngh� 

Trong giai �o�n 2008-2014, Công ty s� d�ng công ngh� s�n xu�t thép lò �i�n cao t�ng 

do Trung Qu�c ch� t�o v�i nguyên li�u chính cho lò là thép ph� li�u. Quy trình s�n xu�t thép 

t�i B.C.H nh� sau: 

- Giai �o�n 1: X� lý ph� li�u thép. Thép ���c s�n xu�t t� ph� li�u, ph� li�u s� ���c k�t 

h�p v�i các nguyên li�u ph� gia khác �� ��a vào lò nung. Khi nung nóng t�i m�t nhi�t 

�� nh�t ��nh, h�n h�p này s� tr� thành dòng kim lo�i nóng ch�y. 

- Giai �o�n 2: T�o dòng nóng ch�y. Dòng kim lo�i nóng ch�y ���c hình thành t� giai 

�o�n x� lý bên trên s� ���c d�n t�i lò x� lý t�p ch�t. �ây chính là giai �o�n quan tr�ng 

và là c� s� �� quy�t ��nh ch�t l��ng thép. 

- Giai �o�n 3: Giai �o�n �úc phôi. Trong b��c này, thép nóng ch�y ���c �úc theo 

khuôn và làm ngu�i �� t�o thành phôi thép. 

V�i công ngh� trên, vi�c s�n xu�t phôi thép s� r�t t�n �i�n n�ng và không ��m b�o 

���c khí th�i môi tr��ng. Vì v�y, s�n ph�m phôi thép c�a Công ty s�n xu�t có giá thành cao, 

không ��m b�o kh� n�ng c�nh tranh. Do �ó, Công ty �ã t�m d�ng dây chuy�n s�n xu�t �� th�c 

hi�n c�i t�o nhà máy và nâng c�p công ngh� s�n xu�t. Hi�n t�i, Công ty d� ki�n s� nâng c�p 

công ngh� s�n xu�t thép sang công ngh� Lò chuy�n (Basic Oxygen Furnace – BOF) ���c ch� 

t�o t� ��c sau khi tìm ���c ��i tác cùng th�c hi�n d� án: “ C�i t�o nhà máy và nâng c�p công 

ngh� s�n xu�t phôi thép c�a Công ty B.C.H ”.  

6.6. Tình hình nghiên c�u và phát tri�n s�n ph�m m�i 

Ngoài ho�t ��ng kinh doanh th��ng m�i các s�n ph�m t� thép và than là các ho�t ��ng 

kinh doanh ch� y�u c�a Công ty. Công ty �ang nghiên c�u và d� ki�n s� kinh doanh thêm các 

m�t hàng m�i v� v�t li�u xây d�ng �� t�n d�ng t�i �a nh�ng ngu�n l�c c�a Công ty. 

6.7. Tình hình ki�m tra ch�t l��ng s�n ph�m 

�� ��m b�o vi�c kinh doanh và m�c tiêu phát tri�n b�n v�ng, vi�c ki�m tra ch�t l��ng 

s�n ph�m luôn ���c Công ty chú tr�ng ��t lên hàng ��u, thông qua vi�c th�c hi�n các quy 

trình ki�m tra: 

- Giám sát k� l��ng khâu nh�p hàng t� các ngu�n cung c�p ��u vào: Công ty t� ch�c các 

��i ki�m nghi�m s�n ph�m khác nhau ��i chi�u hàng hóa nh�p kho �úng v�i m�u mã, thông 

s� k� thu�t so v�i h�p ��ng gi�a Công ty và nhà cung c�p s�n ph�m. 
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- Lên k� ho�ch và th�c hi�n các bi�n pháp b�o qu�n hàng t�n kho �� tránh h� h�ng, gi�m 

ch�t l��ng s�n ph�m ��u ra. 

6.8. Ho�t ��ng Marketing 

Công ty ho�t ��ng ch� y�u trong l�nh v�c th��ng m�i phân ph�i cho các ��i tác doanh 

nghi�p khách hàng l�n. Do �ó ph��ng th�c marketing t�t nh�t c�a Công ty chính là � s� kh�ng 

��nh và cam k�t v� ch�t l��ng s�n ph�m c�ng nh� ti�n �� giao hàng. Ngoài ra, Công ty c�ng 

r�t chú tr�ng ��n các ho�t ��ng nh�: 

- T� ch�c �i�u tra, n�m b�t th� tr��ng tiêu th� chung, luôn theo sát nhu c�u c�a khách hàng 

�� có k� ho�ch hàng t�n kho h�p lý. 

- Qu�ng bá th��ng hi�u, hình �nh c�a Công ty ��n các ph��ng ti�n thông tin ��i chúng, 

xây d�ng website Công ty nh�m thu hút, tìm ki�m b�n hàng và ngu�n nhân l�c ch�t l��ng �áp 

�ng nhu c�u c�a Công ty ... 

- Th�c hi�n thi�t k�, qu�n lý hình �nh c�a Công ty, c�a các s�n ph�m d�ch v�, các hình 

th�c th� hi�n logo th��ng hi�u th�ng nh�t t�i các tr� s� ��a �i�m làm vi�c và kinh doanh c�a 

Công ty. 

6.9. Nhãn hi�u th��ng m�i, ��ng ký phát minh sáng ch� và b�n quy�n 

Logo và nhãn hi�u c�a Công ty C� ph�n B.C.H: 

 
Bi�u t��ng trên ���c Công ty th�ng nh�t dùng làm nhãn hi�u cho vi�c qu�ng bá hình 

�nh Công ty, s� d�ng trên các �n ph�m gi�i thi�u các s�n ph�m và d�ch v� Công ty tính ��n 

th�i �i�m hi�n t�i. Hi�n t�i Công ty ch�a ti�n hành ��ng ký b�n quy�n nhãn hi�u th��ng m�i, 

tuy nhiên trong th�i gian s�p t�i Công ty s� ti�n hành các th� t�c �� ��ng ký nhãn hi�u nh�m 

xây d�ng th��ng hi�u Công ty ngày m�t chuyên nghi�p. 

6.10. Các h�p ��ng l�n �ã và �ang th�c hi�n  

 Ho�t ��ng kinh doanh c�a Công ty hi�n nay t�p trung chính vào th��ng m�i phôi thép 

và các s�n ph�m thép. Trong quá trình phát tri�n, Công ty �ã gây d�ng ���c h� th�ng các 

khách hàng g�n bó lâu n�m c�ng nh� không ng�ng tìm ki�m các khách hàng m�i. C�n c� vào 

nhu c�u th�c t� khách hàng s� g�i ��n ��t hàng, trong �ó quy ��nh rõ s� l��ng, ch�ng lo�i, 

quy cách, tiêu chu�n ch�t l��ng, ti�n �� giao hàng, … Công ty s� lên k� ho�ch chu�n b� và 

giao hàng cho khách hàng theo �úng các n�i dung �ã th�ng nh�t t�i các ��n hàng. 

 D��i �ây là danh sách khách hàng l�n và th��ng xuyên c�a Công ty n�m 2019: 
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B�ng 9: Danh sách các khách hàng l�n và th��ng xuyên c�a Công ty 

STT Khách hàng l�n 
Giá tr� th�c hi�n n�m 2019 

(��n v�: tri�u ��ng) 

1 Công ty TNHH Metal One (Vi�t Nam) 136.866 

2 Công ty c� ph�n Gang Thép Thái Nguyên 566.861 

3 Công ty TNHH Tân Phát V��ng 337.230 

4 Công ty c� ph�n th��ng m�i  Hà Chung 99.541 

5 Công ty TNHH D��ng ��c Minh 7.170 

6 Công ty TNHH Metal One (Vi�t Nam) 136.867 

7 Công ty c� ph�n Nam H�i Minh 10.162 

8 
Công ty TNHH Th��ng M�i và Xây D�ng S�n 

Huy�n 
49.499 

9 Công ty TNHH Th��ng m�i Th�ng Yên 45.496 

10 Công ty TNHH Bách ��i Phát 24.450 

T�ng c�ng 1.314.142 

(Ngu�n: Công ty C� ph�n B.C.H) 

7. K�t qu� ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh c�a Công ty trong n�m g�n nh�t 

7.1. Tóm t�t m�t s� ch� tiêu v� ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh c�a Công ty: 

B�ng 10: K�t qu� ho�t ��ng kinh doanh c�a Công ty  

 

Ch� tiêu  31/12/2018 31/12/2019 
% T�ng/gi�m 

2019/2018 

T�ng tài s�n 952.307.662.956 734.091.956.689 -22,91 

V�n ch� s� h�u 174.078.892.636 208.077.597.866 19,53 

Doanh thu thu�n t� ho�t ��ng 

kinh doanh 
916.738.312.561 2.096.301.337.287 128,67 

L�i nhu�n t� ho�t ��ng kinh 

doanh 
11.363.988.021 14.727.874.096 29,6 
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L�i nhu�n khác 755.977.864 2.607.651.363 244,94 

T�ng l�i nhu�n tr��c thu� -19.357.864.768 36.935.817.414 - 

L�i nhu�n sau thu�  -19.357.864.768 33.998.705.230 - 

T� l� L�i nhu�n sau thu�/ 

V�n ch� s� h�u bình quân 

(%) 

-10,53 17,79 - 

T� l� tr� c� t�c (%) 0% 0% - 

(Ngu�n: BCTC �ã ki�m toán n�m 2019 c�a CTCP B.C.H) 

 T�ng tài s�n c�a Công ty trong n�m 2019 gi�m h�n 218 t� ��ng so v�i n�m 2018, do n�m 

2019 Công ty s� d�ng kho�n ti�n g�i �áo h�n �� thanh toán h�n 200 t� ��ng ti�n vay c�a ��i 

tác và ngân hàng. V�n ch� s� h�u c�a Công ty trong n�m 2019 t�ng h�n 33,7 t� ��ng t��ng 

�ng t�ng 19% so v�i n�m 2018, giá tr� gia t�ng ��n t� ngu�n L�i nhu�n sau thu� trong n�m. 

V� k�t qu� c�a ho�t ��ng kinh doanh: Trong n�m 2019 Công ty ký k�t ���c h�p ��ng 

phân ph�i l�n v�i các ��i tác nh� CTCP Gang thép Thái Nguyên, CTCP Th��ng m�i Thái 

H�ng...do �ó Doanh thu thu�n t� ho�t ��ng kinh doanh n�m 2019 t�ng h�n 128% so v�i n�m 

2018. L�i nhu�n t� ho�t ��ng kinh doanh c�a Công ty n�m 2019 c�ng t�ng h�n 3,4 t� ��ng, 

t��ng �ng m�c t�ng h�n 29% so v�i n�m 2018. ��c bi�t, trong n�m 2019, Công ty ghi nh�n 

h�n 7 t� ��ng l�i nhu�n tài chính t� vi�c hoàn nh�p d� phòng h�n 26 t� ��ng trích l�p n�m 

2018 giúp t�ng l�i nhu�n sau thu� c�a Công ty ��t g�n 34 t� ��ng. 

Ý ki�n ki�m toán Báo cáo tài chính n�m 2019: Ch�p thu�n toàn ph�n và có v�n �� c�n 

nh�n m�nh:  

+ Công ty t�m d�ng toàn b� dây chuy�n s�n xu�t phôi thép theo Ngh� quy�t ��i h�i 

��ng c� �ông b�t th��ng s� 02/2014/BCH-�H�C� ngày 01 tháng 8 n�m 2014. Toàn b� dây 

chuy�n s�n xu�t này Công ty C� ph�n B.C.H cho Công ty C� ph�n th��ng m�i Thái H�ng thuê 

�� làm tài s�n ��m b�o t�i ngân hàng v�i giá cho thuê th�a thu�n t�i �a b�ng 3,5% giá tr� tài 

s�n ��nh giá m�i n�m ���c ngân hàng ch�p thu�n. 

+ T�i th�i �i�m 31/12/2019, c� c�u n� ng�n h�n l�n h�n tài s�n ng�n h�n là 

71.134.746.428 VND; l�u chuy�n ti�n thu�n t� ho�t ��ng kinh doanh âm 60.606.824.850 VND. 

Các y�u t� này ch� ra s�  t�n t�i c�a y�u t� không ch�c ch�n tr�ng y�u có th� d�n ��n 

nghi ng� �áng k� v� kh� n�ng ho�t ��ng liên t�c c�a Công ty. Tuy nhiên t� lúc t�m d�ng dây 

chuy�n s�n xu�t phôi thép, Công ty �ã t�ng b��c ��y m�nh l�nh v�c kinh doanh th��ng m�i 

phôi thép giúp cho Công ty v�n ��ng v�ng trên th� tr��ng v�i doanh thu n�m 2018 và 2019 

l�n l��t ��t 916.738.312.561 VND và 2.096.301.337.287 VND. Bên c�nh �ó, do ch�ng minh 
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���c n�ng l�c tài chính và ��nh h��ng phát tri�n kinh doanh t�t, Công ty v�n ti�p t�c ���c 

các ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngo�i th��ng Vi�t Nam - CN H�i D��ng và Ngân hàng 

TMCP ��u t� và Phát tri�n Vi�t Nam - CN H�i D��ng cho vay trong giai �o�n 2018-2019. 

Do v�y, v�n ho�t ��ng c�a công ty luôn duy trì � m�c �� �n ��nh, t�o �i�u ki�n thu�n l�i cho 

s� phát tri�n b�n v�ng. Ban lãnh ��o công ty kh�ng ��nh không có b�t k� d� ��nh nào cho vi�c 

ng�ng ho�t ��ng c�a Công ty trong nhi�u n�m t�i. Do �ó, Báo cáo tài chính n�m 2019 v�n 

���c l�p trên c� s� gi� ��nh ho�t ��ng liên t�c. 

7.2. Các nhân t� �nh h��ng ��n ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh c�a Công ty trong n�m 

báo cáo 

7.2.1. Nh�ng nhân t� thu�n l�i 

- Là m�t doanh nghi�p kinh doanh lâu n�m trong ngành, Công ty �ã gây d�ng ���c h� 

th�ng khách hàng l�n và uy tín g�n bó ��ng hành cùng Công ty.   

- Hi�n nay th� tr��ng xây d�ng b�t ��ng s�n và h� t�ng �ang phát tri�n kh� quan, ngành 

thép t� �ó c�ng ���c h��ng l�i theo, do �ó ho�t ��ng kinh doanh c�a Công ty c�ng có s� t�ng 

tr��ng tích c�c . 

- ��i ng� nhân viên lâu n�m và giàu kinh nghi�m, ban lãnh ��o Công ty có nhi�u n�m 

kinh nghi�m qu�n lý các doanh nghi�p l�n khác trong ngành giúp Công ty có th� v��t qua các 

giai �o�n khó kh�n trong ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh. 

- Uy tín và th��ng hi�u: là m�t doanh nghi�p kinh doanh v� thép lâu n�m, Công ty �ã 

t�o d�ng cho mình ���c s� uy tín t�t trong ngành nói chung và trong ��a bàn nói riêng. 

7.2.2. Nh�ng nhân t� khó kh�n 

 N�n Công ngh� hi�n ��i ngày càng phát tri�n cho ra nh�ng c�i ti�n Công ngh� trong 

ngành thép và xây d�ng, do �ó r�i ro v� m�t Công ngh� c�ng �nh h��ng không nh� t�i ho�t 

��ng s�n xu�t kinh doanh m�i Công ty. V�i s� m� c�a n�n kinh t�, nh�ng doanh nghi�p n��c 

ngoài lâu ��i, ti�m l�c kinh t� m�nh tham gia vào th� tr��ng Vi�t Nam (có th� k� ��n nh� Nhà 

máy Gang Thép Formosa Hà T�nh) s� t�o ra s� c�nh tranh l�n ��i v�i các Công ty ngành thép 

trong n��c nói chung c�ng nh� B.C.H nói riêng.  

Hi�n nay v�i di�n bi�n ph�c t�p c�a d�ch Sars - CoV2 �ã �nh h��ng không nh� t�i n�n 

kinh t� toàn c�u, �ây là m�t trong nh�ng khó kh�n ��i v�i ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh c�a 

t�t c� các Công ty c�ng nh� B.C.H. 
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8. V� th� c�a Công ty so v�i các doanh nghi�p khác trong cùng ngành 

8.1. V� th� c�a Công ty trong ngành 

Công ty C� ph�n B.C.H có th�i gian ho�t ��ng h�n 16 n�m trong ngành, v�i kinh 

nghi�m và b� dày ho�t ��ng trên khu v�c Mi�n B�c và uy tín c�a mình, các s�n ph�m phôi 

thép và thép ���c các khách hàng l�a ch�n tin dùng nhi�u n�m nay. M�c dù quy mô Công ty 

trong ngành thép ch� � m�c trung bình nh�ng Công ty �ã t�o d�ng ���c m�ng l��i ��i tác, 

khách hàng th��ng xuyên trong khu v�c. Công ty �ã ký k�t nh�ng h�p ��ng mua bán dài h�n 

v�i các ��i tác l�n nh� CTCP Giang thép Thái Nguyên, CTCP Th��ng m�i Thái H�ng, Công 

ty TNHH Tân Phát V��ng… v�i t�ng giá tr� các h�p ��ng lên ��n h�n m�t nghìn t� ��ng. 

Ngu�n v�n c�a Công ty so v�i các doanh nghi�p trong ngành còn eo h�p, d�n ��n ch�a 

�� ngu�n v�n �� th�c hi�n vi�c c�i t�o nâng c�p nhà máy �� ho�t ��ng s�n xu�t phôi thép tr� 

l�i. Công ty d� ki�n s� phát hành t�ng v�n trong th�i gian s�p t�i �� có �� ngu�n v�n ph�c v� 

cho ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh c�a Công ty. 

8.2. Tri�n v�ng phát tri�n c�a ngành  

T�c �� và ti�m n�ng t�ng tr��ng t�t: Theo nh�n ��nh t� Hi�p h�i Thép Vi�t Nam 

(VSA), n�m 2020, d� báo t�ng tr��ng s�n xu�t thép Vi�t Nam s� ti�p t�c có t�ng tr��ng nh�, 

kho�ng 6-8%. C� th�, thép thô s� ��c ��t g�n 18 tri�u t�n; s�n l��ng thép cán nóng (thép cu�n 

cán nóng d�t và thép xây d�ng) ��c ��t kho�ng 17,1 tri�u t�n. N�m 2020, Vi�t Nam s� ph�i 

nh�p kh�u m�t s� nguyên li�u nh� qu�ng s�t (g�n 17 tri�u t�n), thép ph� (kho�ng 5 tri�u t�n), 

thép cu�n cán nóng ��c kho�ng 5 tri�u t�n. M�c t�ng tr��ng này ���c nh�n ��nh là s� th�p 

h�n m�t chút so v�i m�c t�ng tr��ng c�a ngành trong n�m 2019 v�a qua. 

Xu h��ng h�i nh�p qu�c t�: Vi�t Nam v�i xu h��ng h�i nh�p, tham gia các hi�p ��nh 

th��ng m�i t� do mà m�i �ây nh�t là Hi�p ��nh th��ng m�i t� do Vi�t Nam – Liên Minh Châu 

Âu (EVFTA) s� t�o �i�u ki�n cho ngành thép có th� h��ng l�i �� m� r�ng th� tr��ng xu�t 

kh�u sang các th� tr��ng khác ���c �u �ãi thu� quan. 

Thu�n l�i t� vi�c t�ng tr��ng kinh t�: N�n kinh t� c�a Vi�t Nam có s� t�ng tr��ng ��u 

��n, th� hi�n � vi�c t�ng tr��ng GDP duy trì trong m�c 6,5 – 7% qua các n�m. N�n kinh t� 

t�ng tr��ng t�t kéo theo s� phát tri�n c�a h� th�ng h� t�ng và b�t ��ng s�n. �i�u này giúp cho 

nhu c�u tiêu th� các s�n ph�m liên quan thép xây d�ng s� cao h�n, là �i�u ki�n thu�n l�i v�i 

ho�t ��ng kinh doanh c�a Công ty. 

8.3. �ánh giá v� s� phù h�p ��nh h��ng phát tri�n c�a Công ty v�i ��nh h��ng c�a 

ngành, chính sách c�a Nhà n��c, và xu th� chung trên th� gi�i 

8.3.1. ��nh h��ng phát tri�n c�a Công ty 

· V� qu�n tr� doanh nghi�p: 
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- Xây d�ng Công ty B.C.H tr� thành doanh nghi�p có c� c�u qu�n tr� �i�u hành, môi 

tr��ng làm vi�c chuyên nghi�p. 

- �ào t�o phát tri�n qu�n tr� ngu�n nhân l�c chi�n l��c; Nâng cao ch�t l��ng cu�c 

s�ng và phát tri�n tài n�ng c�a ng��i lao ��ng, có ch� �� �ãi ng� x�ng �áng c� v� 

v�t ch�t và tinh th�n cho toàn th� cán b� Công nhân viên. 

· V� Công tác qu�n lý tài chính: 

- Công tác qu�n lý tài chính g�n ch�t v�i ho�t ��ng bán hàng và thu h�i Công n� nên 

c�n ti�p t�c sàng l�c, l�a ch�n khách hàng, ��m b�o an toàn và t�ng vòng quay c�a 

��ng v�n; 

- Qu�n lý h� th�ng k� toán k�p th�i, minh b�ch. Các s� sách, ch�ng t� ���c phòng 

tài chính – k� toán l�u tr� và b�o qu�n c�n th�n. 

- Qu�n tr� t�t nh�t ho�t ��ng cung �ng hàng hóa và d�ch v� ��u vào, phù h�p v�i s� 

bi�n ��ng c�a th� tr��ng ��u ra, d� tr� hàng hóa, nguyên v�t li�u � m�c �� h�p lý, 

tránh �� t�n kho � ��ng làm gi�m hi�u qu� s� d�ng v�n. 

· V� Công tác th� tr��ng, ho�t ��ng Marketing: 

- ��c bi�t quan tâm và làm t�t Công tác �i�u tra, n�m b�t th� tr��ng; T� ch�c m�ng 

l��i bám sát và n�m b�t th� tr��ng �� có các quy�t sách t�i �u trong ��nh h��ng 

kinh doanh;  

- Theo sát khách hàng, h�p tác gi�i quy�t tri�t �� nh�ng v�n �� v��ng m�c phát sinh 

sau bán hàng; bi�n ch�t l��ng d�ch v� tr��c, trong và sau bán hàng tr� thành ho�t 

��ng marketing thi�t th�c và sâu s�c nh�t; 

- ��m b�o cung c�p nh�ng s�n ph�m v�i ch�t l��ng t�t nh�t, giá c� h�p lý nh�t, cách 

th�c ph�c v� chuyên nghi�p nh�t nh�m th�a mãn và làm hài lòng cho các khách 

hàng, luôn ��ng hành và phát tri�n cùng v�i khách hàng. 

· V� Công tác kinh doanh tiêu th� s�n ph�m: 

- Giám sát ch�t ch� quy trình nh�p ��u vào hàng hóa; T�ng c��ng h�n n�a Công tác 

ki�m soát, qu�n lý ch�t l��ng s�n ph�m; 

- Coi Công tác tiêu th� s�n ph�m là nhi�m v� tr�ng tâm quy�t ��nh ��n s� t�n t�i và 

phát tri�n c�a Công ty; 

- Ti�p t�c c�ng c� và xây d�ng m�ng l��i tiêu th� trong ph�m vi khu v�c Mi�n B�c 

- �ào t�o nâng cao tính chuyên nghi�p cho ��i ng� bán hàng và b� ph�n làm Công 

tác th� tr��ng; 



CÔNG TY C� PH�N B.C.H            

 

 
 
THÔNG TIN TÓM T�T  Trang 33 

- Xây d�ng chính sách giá c�, chính sách bán hàng h�p lý, m�m d�o. ��c bi�t chú 

tr�ng vào nh�ng khách hàng truy�n th�ng, g�n bó lâu dài, gi� ���c uy tín trong 

thanh toán v�i Công ty. 

8.3.2. �ánh giá v� s� phù h�p v�i ��nh h��ng phát tri�n c�a ngành 

V�i tri�n v�ng l�c quan c�a ngành, cùng ��nh h��ng phát tri�n ngành th��ng m�i phôi 

thép và các s�n ph�m thép, c�ng nh� ti�n trình h�i nh�p kinh t� qu�c t� có th� th�y ��nh h��ng 

c�a Công ty t��ng ��i phù h�p v�i ��nh h��ng phát tri�n ngành và chính sách c�a Nhà n��c. 

N�u không có nh�ng di�n bi�n b�t th��ng gây �nh h��ng ��n ho�t ��ng c�a Công ty thì k� 

ho�ch l�i nhu�n, k� ho�ch phát tri�n mà Công ty �� ra là có tính kh� thi cao và có th� th�c 

hi�n ���c vi�c chi tr� c� t�c trong th�i gian. 

9. Chính sách ��i v�i ng��i lao ��ng 

9.1. C� c�u lao ��ng c�a Công ty 

Ch�t l��ng ngu�n nhân l�c là m�t trong nh�ng y�u t� quan tr�ng quy�t ��nh s� phát 

tri�n lâu dài và b�n v�ng c�a m�t doanh nghi�p, do v�y Công ty luôn ��t m�c tiêu xây d�ng 

và phát tri�n ��i ng� nhân viên làm vi�c hi�u qu�, chuyên nghi�p và n�ng ��ng. T�i th�i �i�m 

ngày 01/06/2020 s� l��ng cán b� nhân viên, công nhân c�a Công ty là 56 ng��i. Chi ti�t c� 

th� nh� sau: 

B�ng 14 : C� c�u lao ��ng c�a Công t�i th�i �i�m 20/06/2020 

Lo�i lao ��ng S� l��ng (ng��i) % (T� l�) 

Phân theo hình th�c làm vi�c 56 100% 

- Kh�i v�n phòng 25 44,6% 

- Kh�i nhân công th�i v� 31 55,4% 

Phân theo gi�i tính 56 100% 

- Nam  38 67,9% 

- N� 18 32,1% 

T�ng 56 100% 

(Ngu�n: Công ty c� ph�n B.C.H) 

9.2. Ch� �� làm vi�c 

- Th�i gian làm vi�c: Công ty t� ch�c làm vi�c 8h/ngày theo gi� hành chính. Tr��ng h�p 

có yêu c�u ��t xu�t v� nhân s� ph�c v� th�i �i�m kinh doanh mùa v� cao �i�m có th� huy 

��ng làm thêm gi� và Công ty ��m b�o quy�n l�i cho ng��i lao ��ng theo �úng quy ��nh t�i 
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N�i quy lao ��ng và Th�a ��c lao ��ng t�p th� �ã ban hành. Th�i gian ngh� phép, ngh� l�, T�t, 

ngh� �m, thai s�n ���c ��m b�o theo �úng quy ��nh c�a B� Lu�t lao ��ng. 

- �i�u ki�n làm vi�c: Ng��i lao ��ng ���c làm vi�c trong m�t môi tr��ng �n ��nh, chuyên 

nghi�p, ch� �� �ãi ng� x�ng �áng v�i n�ng l�c chuyên môn và hi�u qu� Công vi�c; m�c l��ng, 

th��ng c�nh tranh. V�n phòng làm vi�c khang trang, thoáng mát. Các nhà máy và v�n phòng 

Công ty ���c xây d�ng theo �úng tiêu chu�n ��m b�o �i�u ki�n an toàn lao ��ng và phòng 

cháy ch�a cháy.  

9.3. Chính sách tuy�n d�ng 

- Vi�c c� c�u t� ch�c, s�p x�p b� máy sao cho phù h�p v�i tình hình th�c t� ho�t ��ng 

kinh doanh c�a Công ty luôn ���c ban lãnh ��o quan tâm th�c hi�n. Công tác b� nhi�m, luân 

chuy�n cán b� qu�n lý ���c ti�n hành Công khai, th�n tr�ng và �úng quy trình; cán b� qu�n 

lý ���ng nhi�m và ���c b� nhi�m m�i trong n�m ��u có ph�m ch�t chính tr� và ��o ��c t�t, 

có n�ng l�c, có tinh th�n trách nhi�m cao, bi�t ��t l�i ích c�a t�p th� lên trên l�i ích c�a cá 

nhân. 

- Công tác tuy�n d�ng m�i lao ��ng c�ng ���c th�c hi�n Công khai và có tiêu chí tuy�n 

d�ng rõ ràng. Vi�c tuy�n d�ng d�a trên tình hình th�c t� nhu c�u s� d�ng lao ��ng c�a Công 

ty �� xác ��nh s� l��ng tuy�n d�ng cho phù h�p, t�n d�ng t�i �a ngu�n nhân l�c trong ho�t 

��ng kinh doanh. 

9.4. Chính sách �ào t�o 

- Công tác �ào t�o nh�m nâng cao n�ng l�c, trình �� chuyên môn cho các cán b�, nhân 

viên luôn ���c Công ty quan tâm th�c hi�n. C�n c� vào nhu c�u phát tri�n c�a Công ty, n�ng 

l�c, trình �� cán b�, m�c �� g�n bó, hàng n�m Công ty ��nh ra k� ho�ch �ào t�o d��i nhi�u 

hình th�c: �ào t�o t�i ch�, t� ch�c các seminar hu�n luy�n... 

- Công ty th��ng xuyên ph�i h�p v�i các ��n v� ch�c n�ng t� ch�c hu�n luy�n, �ào t�o 

v� an toàn lao ��ng, v� sinh lao ��ng, phòng ch�ng cháy n� cho cán b� Công nhân viên. 

9.5. Chính sách l��ng, th��ng, phúc l�i 

- Chính sách l��ng: Công ty th�c hi�n chi tr� l��ng cho nhân viên d�a vào v� trí Công 

vi�c, n�ng l�c, ch�c v�, b�ng c�p, thang b�ng l��ng và hi�u qu� kinh doanh trong tháng c�a 

Công ty. Vi�c nâng l��ng hàng n�m ���c th�c hi�n theo quy ��nh c�a Nhà n��c hi�n hành. 

- Chính sách th��ng: Nh�m khuy�n khích ��ng viên cán b� Công nhân viên trong Công 

ty gia t�ng hi�u qu� �óng góp, t�ng n�ng su�t ch�t l��ng hoàn thành Công vi�c, hàng quý, 

hàng n�m Công ty ��u t� ch�c bình b�u các cá nhân, nhóm làm vi�c tiêu bi�u, khen th��ng 

k�p th�i ��i v�i cá nhân và t�p th� có nhi�u �óng góp xây d�ng cho Công ty c�ng nh� các 
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sáng ki�n làm t�ng hi�u qu� Công vi�c. Vi�c xét th��ng c�n c� vào thành tích c�a các cá nhân 

ho�c t�p th� khi hoàn thành xu�t s�c nhi�m v� ���c giao, ��t ���c hi�u qu� cao trong kinh 

doanh, ch�ng lãng phí và ti�t ki�m cho Công ty. Bên c�nh �ó, Công ty c�ng x� lý, k� lu�t 

thích �áng nh�ng cá nhân có hành vi gây thi�t h�i ��n hình �nh và ho�t ��ng kinh doanh c�a 

Công ty. 

- B�o hi�m và phúc l�i: Công ty th�c hi�n trích n�p b�o hi�m xã h�i, b�o hi�m y t� và 

b�o hi�m th�t nghi�p cho ng��i lao ��ng theo �úng quy ��nh c�a Lu�t lao ��ng, N�i quy lao 

��ng �ã �� ra. Công ty luôn quan tâm ��n vi�c nâng cao ��i s�ng v�t ch�t và tinh th�n cho 

ng��i lao ��ng, ph�i h�p cùng v�i t� ch�c Công �oàn c�a Công ty th�c hi�n ��y �� các chính 

sách phúc l�i nh� �m �au, thai s�n, hi�u, h�...t� ch�c �i tham quan, ngh� mát ��nh k� cho Cán 

b� Công nhân viên. 

- Thu nh�p bình quân c�a CBNV Công ty nh� sau: 

   N�m 2018: 6.000.000 ��ng/ng��i/tháng. 

   N�m 2019: 6.300.000 ��ng/ng��i/tháng. 

10. Chính sách c� t�c 

C� t�c là m�i quan tâm hàng ��u c�a các nhà ��u t�, ng��i góp v�n vào Công ty. C�n 

c� theo �i�u l� T� ch�c và Ho�t ��ng c�a Công ty, chính sách phân ph�i c� t�c s� do H�i 

��ng qu�n tr� �� ngh� và ��i h�i ��ng c� �ông quy�t ��nh nh� sau: 

- Công ty ti�n hành tr� c� t�c cho các c� �ông khi Công ty kinh doanh có lãi và �ã hoàn 

thành ngh�a v� n�p thu� và ngh�a v� tài chính khác theo quy ��nh c�a pháp lu�t. Khi tr� c� t�c, 

Công ty v�n ph�i ��m b�o thanh toán �� các kho�n n� và các ngh�a v� tài s�n khác ��n h�n 

ph�i tr�. 

- C� �ông ���c chia c� t�c t��ng ���ng v�i ph�n v�n góp. 

- T� l� c� t�c s� ���c ��i h�i ��ng c� �ông quy�t ��nh d�a trên �� xu�t c�a H�i ��ng 

qu�n tr�, v�i c�n c� là k�t qu� ho�t ��ng kinh doanh c�a n�m ho�t ��ng và ph��ng án ho�t 

��ng kinh doanh c�a các n�m t�i. 

N�m 2019, Công ty không chi tr� c� t�c cho c� �ông. N�m 2020 Công ty ch�a có k� 

ho�ch chi tr� c� t�c nh�m t�p trung ngu�n l�c phát tri�n s�n xu�t kinh doanh. 

11. Tình hình ho�t ��ng tài chính n�m g�n nh�t 

11.1. Trích kh�u hao tài s�n c� ��nh 

Tài s�n c� ��nh h�u hình, tài s�n c� ��nh vô hình c�a Công ty ���c ghi nh�n theo giá 

g�c theo quy ��nh t�i thông t� s� 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và trích kh�u hao theo 

ph��ng pháp ���ng th�ng. Th�i gian kh�u hao ���c ��c tính nh� sau: 
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B�ng 15 : Th�i gian kh�u khao tài s�n c� ��nh 

Tài s�n Th�i gian kh�u hao 

Nhà c�a, v�t ki�n trúc 05 – 30 n�m 

Máy móc và thi�t b� 02 – 25 n�m 

Ph��ng ti�n v�n t�i, truy�n d�n 03 – 07 n�m 

Thi�t b� d�ng c� qu�n lý 05 n�m 

(Ngu�n: Báo cáo tài chính n�m 2019 �ã ki�m toán c�a CTCP B.C.H) 

11.2. Thanh toán các kho�n n� ��n h�n 

Công ty thanh toán ��y ��, �úng h�n các kho�n n� và kho�n vay, không có n� quá h�n. 

Tính ��n th�i �i�m 31/12/2019, Công ty không có b�t k� kho�n n� quá h�n nào ��i v�i Ngân 

hàng, các nhà cung c�p.  

11.3. Các kho�n ph�i n�p theo lu�t ��nh  

Công ty c� ph�n B.C.H luôn tuân th� và th�c hi�n �úng các quy ��nh c�a pháp lu�t v� 

ngh�a v� thu�, ngh�a v� tài chính ��i v�i Nhà n��c. Công ty không có kho�n n� thu� hay các 

kho�n ph�i n�p nào quá h�n. Công ty có các ngh�a v� v� thu� nh� sau: 

- Thu� giá tr� gia t�ng: Công ty n�p thu� giá tr� gia t�ng theo ph��ng pháp kh�u tr�. 

- Thu� thu nh�p doanh nghi�p: N�p theo thu� su�t 20% theo quy ��nh c�a Nhà n��c. 

- Các lo�i thu� khác: N�p theo quy ��nh c�a nhà n��c. 

B�ng 16: Chi ti�t các kho�n Thu� và các kho�n ph�i n�p Nhà n��c 

(��n v�: VND) 

Ch� tiêu 
31/12/2018 31/12/2019 

Ph�i n�p Ph�i thu Ph�i n�p Ph�i thu 

+ Thu� GTGT hàng bán 

n�i ��a  
- 842.852.421 - 535.768.921 

+ Thu� thu nh�p doanh 

nghi�p  
- 1.163.849.557 273.379.783 - 

+ Thu� TNCN - - - - 

T�ng c�ng - 2.006.701.978 273.379.783 535.768.921 

(Ngu�n: Báo cáo tài chính n�m 2019 �ã ki�m toán c�a CTCP B.C.H) 
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N�m 2019, Công ty �ã th�c hi�n ngh�a v� n�p thu� thu nh�p doanh nghi�p v�i s� ti�n 

t�m n�p: 1,5 t� ��ng. ��n th�i �i�m hi�n t�i, Công ty �ã n�p ��y �� s� thu� còn ph�i �óng v�i 

c� quan qu�n lý thu� t�i ��a ph��ng. 

11.4. Trích l�p các Qu� theo lu�t ��nh 

Theo quy ��nh t�i �i�u l� t� ch�c và ho�t ��ng c�a Công ty, tr��c khi phân chia c� 

t�c cho c� �ông, Công ty ph�i trích l�p các Qu� theo quy ��nh. Vi�c trích l�p và s� d�ng các 

qu� hàng n�m do �H�C� quy�t ��nh. Tính ��n 31/12/2019, tình hình trích l�p các qu� c�a 

Công ty nh� sau: 

B�ng 17: Chi ti�t các qu� c�a Công ty 

��n v�: VND 

Các qu� 31/12/2018 31/12/2019 

+ Qu� ��u t� phát tri�n - - 

+ Qu� khen th��ng, phúc l�i  93.107.965 25.107.965 

T�ng c�ng 93.107.965 25.107.965 

( Ngu�n: Báo cáo tài chính n�m 2019 �ã ki�m toán c�a CTCP B.C.H) 

Trong n�m 2019, Công ty �ã trích 68 tri�u ��ng �� chi tr� các ho�t ��ng phúc l�i cho 

ng��i lao ��ng.   

11.5. T�ng d� n� vay  

B�ng 18: Chi ti�t s� d� các kho�n vay và n� thuê tài chính c�a Công ty  

��n v�: VND 

STT Ch� tiêu 31/12/2018 31/12/2019 

1 
Vay và n� thuê tài chính ng�n h�n ph�i 

tr� các bên liên quan 
150.809.000.000 - 

 
Vay Công ty c� ph�n Th��ng m�i Thái 

H�ng 
150.809.000.000 - 

2 
Vay và n� thuê tài chính ng�n h�n ph�i 

tr� các t� ch�c và cá nhân khác 
149.912.918.028 99.488.730.000 

 
Vay ng�n h�n ngân hàng TMCP Ngo�i 

Th��ng VN – CN H�i D��ng 
50.000.000.000 - 
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Vay ng�n h�n ngân hàng TMCP ��u t� 

và Phát tri�n VN – CN H�i D��ng (*) 
99.912.918.028 99.488.730.000 

3 Vay và n� thuê tài chính dài h�n 0 0 

4 T�ng 300.721.918.028 99.488.730.000 

 (Ngu�n: Báo cáo tài chính n�m 2019 �ã ki�m toán c�a CTCP B.C.H) 

N�m 2019, Công ty �ã s� d�ng kho�n ti�n ��u t� n�m gi� ��n ngày �áo h�n h�n 200 

t� ��ng �� tr� b�t 150 t� ��ng ti�n vay c�a Công ty TNHH Thái H�ng và 50 t� ��ng ti�n vay 

Ngân hàng TMCP Ngo�i th��ng chi nhánh H�i D��ng, do �ó kho�n vay và n� thuê tài chính 

c�a Công ty n�m 2019 gi�m h�n 200 t� ��ng so v�i n�m 2018. 

(*): Là kho�n vay Ngân hàng TMCP ��u t� và Phát tri�n VN- CN H�i D��ng theo h�p 

��ng h�n m�c tín d�ng s� 01/2019/1949269/H�TD ngày 15/8/2019, theo �ó t�ng h�n m�c tín 

d�ng là 100.000.000.000 VND; m�c �ích b� sung v�n l�u ��ng, b�o lãnh, m� L/C, th�i h�n 

c�p h�n m�c là 01 n�m. Tài s�n ��m b�o ���c quy ��nh theo các h�p ��ng c�m c�, th� ch�p 

sau: 

+ H�p ��ng c�m c� ti�n g�i s� 01/2018/1949269 ngày 27/6/2018, tài s�n ��m b�o là 

H�p ��ng ti�n g�i có k� h�n s� 01/2018/H�TG-BCH ký ngày 27/6/2018, t�ng giá tr� 

10.000.0000.000 VND. 

+ H�p ��ng c�m c� ti�n g�i s� 02/2017/H�B� ngày 28/8/2017, tài s�n ��m b�o là H�p 

��ng ti�n g�i có k� h�n s� 02/2017/1949269 ký ngày 28/8/2017, t�ng giá tr� 1.000.0000.000 

VND. 

+ H�p ��ng c�m c� ti�n g�i s� 01/2017/H�B� ngày 14/8/2017, tài s�n ��m b�o là H�p 

��ng ti�n g�i có k� h�n s� 01/2017/1949269 ký ngày 14/8/2017, t�ng giá tr� 5.000.0000.000 

VND. 

+ H�p ��ng th� ch�p tài s�n g�n li�n v�i ��t s� 04/2016/1949269/H�B� ngày 

27/9/2016, tài s�n ��m b�o là toàn b� tài s�n g�n li�n v�i ��t thu�c s� h�u c�a Công ty C� 

ph�n B.C.H t�i th�a ��t s� 462, t� b�n �� s� 09, thu�c xã Kim L��ng, huy�n Kim Thành, T�nh 

H�i D��ng theo gi�y ch�ng nh�n quy�n s� d�ng ��t, quy�n s� h�u nhà � và tài s�n khác g�n 

liên v�i ��t s� CD 447760 do �y ban nhân dân t�nh H�i D��ng c�p ngày 01/09/2016, s� vào 

s� c�p gi�y ch�ng nh�n CT 00188, t�ng giá tr� tài s�n th� ch�p là 18.691.000.000 VND. 

+ H�p ��ng c�m c� ti�n g�i s� 03/2016/1949269/H�B� ngày 23/6/2016, tài s�n ��m 

b�o là H�p ��ng ti�n g�i có k� h�n s� 03/2016/H�TG ký ngày 23/6/2016, t�ng giá tr� 

5.000.0000.000 VND. 
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+ H�p ��ng c�m c� ti�n g�i s� 02/2016/1949269/H�B� ngày 22/6/2016, tài s�n ��m 

b�o là H�p ��ng ti�n g�i có k� h�n s� 02/2016/H�TG ký ngày 22/6/2016, t�ng giá tr� 

15.000.0000.000 VND. 

+ H�p ��ng c�m c� ti�n g�i s� 01/2019/1949269/H�CC ngày 19/4/2019,tài s�n ��m 

b�o là H�p ��ng ti�n g�i có k� h�n s� 01/2019/1949268/H�TG ký ngày 19/4/2019, t�ng giá 

tr� 5.000.0000.000 VND. 

+ H�p ��ng th� ch�p tài s�n s� 1510/2008/H�TC-BCH ngày 16/10/2008, tài s�n th� 

ch�p là các ph��ng ti�n v�n t�i thu�c s� h�u c�a Công ty C� ph�n B.C,H, t�ng giá tr� tài s�n 

th� ch�p là 5.700.000.000 VND. 

+ H�p ��ng th� ch�p tài s�n s� 01/2013/H� ngày 31/05/2013, tài s�n th� ch�p là hàng 

hóa, thành ph�m t�n kho, nguyên nhiên v�t li�u,... luân chuy�n trong quá trình s�n xu�t và 

thu�c s� h�u c�a Công ty C� ph�n B.C.H. Giá tr� tài s�n th� ch�p t�i th�i �i�m ký k�t h�p ��ng 

là 80.000.000.000 VND. 

+ H�p ��ng th� ch�p tài s�n s� 01/2019/1949269/H�TC ngày 23/5/2019, tài s�n th� 

ch�p là Xe ô tô con Toyota bi�n s� 34A -175.36, s� khung: 3EM4G3700498, s� máy: 

1TRA200669, giá tr� tài s�n th� ch�p là 750.000.000 VND. 

11.6. Hàng t�n kho 

B�ng 19: Chi ti�t giá tr� hàng t�n kho 

 ��n v�: VND 

Ch� tiêu 31/12/2018 31/12/2019 

Nguyên li�u, v�t li�u 12.804.331.385 5.979.786.051 

Công c�, d�ng c� 9.525.001.886 9.068.462.677 

Hàng hóa 64.884.864.950 91.375.399.881 

D� phòng gi�m giá hàng 

t�n kho 
- (1.903.024.023) 

T�ng 87.214.198.221 104.520.624.586 

 (Ngu�n: Báo cáo tài chính n�m 2019 �ã ki�m toán c�a CTCP B.C.H) 

 Hàng t�n kho c�a Công ty c� ph�n B.C.H ch� y�u là hàng hóa cho ho�t ��ng th��ng 

m�i c�a Công ty. Trong �ó, t�n kho n�m 2019 là 104,5 t� ��ng, t�ng 17,3 t� ��ng t��ng ���ng 

19,8% so v�i cu�i n�m 2018. N�m 2019, công ty �ã th�c hi�n trích l�p d� phòng gi�m giá 

hàng t�n kho v�i m�t s� mã hàng v�i giá tr� trích l�p h�n 1,9 t� ��ng. N�m 2020, tùy vào m�c 

bi�n ��ng giá tr� th� tr��ng, công ty s� t�p trung x� lý các mã hàng trên. 

11.7. Tình hình Công n� hi�n nay 

11.7.1. Các kho�n ph�i thu 
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B�ng 20: Chi ti�t các kho�n ph�i thu 

         ��n v�: VND 

Ch� tiêu 31/12/2018 31/12/2019 

Ph�i thu ng�n h�n 156.396.138.461 154.180.715.513 

Ph�i thu ng�n h�n c�a khách hàng 141.685.644.860 145.127.837.023 

Tr� tr��c cho ng��i bán 4.659.270.393 1.543.236.558 

Ph�i thu ng�n h�n khác 10.051.223.208 7.509.641.932 

Ph�i thu dài h�n - - 

T�ng c�ng 156.396.138.461 154.180.715.513 

(Ngu�n: Báo cáo tài chính n�m 2019 �ã ki�m toán c�a CTCP B.C.H) 

- Ph�i thu ng�n h�n c�a khách hàng: Ph�i thu ng�n h�n khách hàng c�a Công ty t�i 

ngày 31/12/2019 là 145,1 t� ��ng, t�ng 3,5 t� ��ng so v�i 2018. ��i t��ng ���c Công ty 

ch�p nh�n cho thanh toán ch�m ��u là nh�ng khách hàng th��ng xuyên mua s�n ph�m c�a 

Công ty có uy tín, c�ng nh� th��ng hi�u trên th� tr��ng. M�t s� khách hàng có th� k� ��n 

nh� Công ty C� ph�n Gang thép Thái Nguyên, Công ty TNHH Th��ng m�i Thái H�ng... 

- Tr� tr��c cho ng��i bán ng�n h�n: Kho�n m�c này chi�m t� tr�ng nh� trong các 

kho�n ph�i thu c�a Công ty v�i giá tr� n�m 2018 là 4,6 t� ��ng và n�m 2019 là 1,5 t� ��ng. 

- Kho�n ph�i thu ng�n h�n khác: là kho�n lãi ti�n g�i ngân hàng và kho�n chi�t kh�u 

th��ng m�i.  

- Ph�i thu dài h�n: Công ty không có kho�n ph�i thu dài h�n nào, v�i ��c thù th��ng 

m�i hàng hóa, yêu c�u quay dòng v�n nhanh, nên ch� tr��ng công ty ch�a th�c hi�n ký k�t 

các h�p ��ng mà phát sinh ph�i thu dài h�n. 

11.7.2. Các kho�n ph�i tr� 

B�ng 21:  Các kho�n ph�i tr� c�a Công ty 

��n v�: VND. 

Ch� tiêu 31/12/2018 31/12/2019 

N� ng�n h�n  778.228.770.320 526.014.358.823 

Ph�i tr� ng��i bán ng�n h�n 297.907.481.730 368.420.183.666 

Ng��i mua tr� tr��c ti�n bán ng�n h�n 178.933.840.508 57.326.952.573 
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Thu� và các kho�n ph�i n�p Nhà n��c - 273.262.627 

Ph�i tr� ng��i lao ��ng 163.489.680 131.724.883 

Chi phí tr� ph�i tr� ng�n h�n 167.892.638 122.657.338 

Ph�i tr� ng�n h�n khác 241.039.771 225.739.771 

Vay và n� thuê tài chính ng�n h�n 300.721.918.028 99.488.730.000 

Qu� khen th��ng phúc l�i 93.107.965 25.107.965 

N� dài h�n - - 

Ph�i tr� dài h�n - - 

Vay và n� thuê tài chính dài h�n - - 

T�ng c�ng 778.228.770.320 526.014.358.823 

(Ngu�n: Báo cáo tài chính n�m 2019 �ã ki�m toán c�a CTCP B.C.H) 

- Ph�i tr� ng��i bán ng�n h�n: T�i th�i �i�m 31/12/2019, các kho�n ph�i tr� ng��i bán 

ng�n h�n là h�n 368 t� ��ng, trong �ó ph�i tr� bên liên quan là Công ty c� ph�n Th��ng m�i 

Thái H�ng 346 t� ��ng, Công ty TNHH Th��ng m�i Thái H�ng 22,3 t� ��ng. 

- Thu� và các kho�n ph�i n�p nhà n��c: N�m 2018 Công ty ghi nh�n l� h�n 19 t� ��ng 

do ph�i trích l�p d� phòng kho�n gi�m giá ch�ng khoán kinh doanh l�n nên không phát sinh 

thu� và các kho�n ph�i n�p nhà n��c. N�m 2019 Công ty ho�t ��ng có lãi và còn ph�i n�p 

h�n 273 tri�u ti�n thu� TNDN. 

- N� dài h�n: V�i ��c thù ho�t ��ng kinh doanh th��ng m�i c�a công ty, công ty ch� 

tr��ng ch�a th�c hi�n ký k�t các h�p ��ng mà phát sinh các kho�n n� dài h�n. 

11.8. ��u t� tài chính 

Ngoài ho�t ��ng th��ng m�i thép và các s�n ph�m thép, Công ty phát tri�n thêm ho�t 

��ng ��u t� tài chính thông qua s� tham m�u và t� v�n c�a phòng ��u t�. 

B�ng : Các kho�n ��u t� tài chính 

STT Kho�n m�c ��u t� 31/12/2018 31/12/2019 

1 Ch�ng khoán kinh doanh 128.009.838.146 128.009.838.146 
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CP CTCP Th��ng m�i và khai 

thác khoáng s�n D��ng Hi�u (mã 

ch�ng khoán DHM) 

9.734.580.000 9.734.580.000 

 
CTCP Gang thép Thái Nguyên 

(mã ch�ng khoán TIS) 
118.275.090.762 118.275.090.762 

 
CTCP thép Vi�t Ý (mã ch�ng 

khoán VIS) 
167.384 167.384 

 
D� phòng gi�m giá ch�ng khoán 

kinh doanh 
(30.177.670.762) (4.049.580.000) 

2 
��u t� n�m gi� ��n ngày �áo 

h�n 
309.727.000.831 71.000.000.000 

 Ti�n g�i có kì h�n 309.727.000.831 71.000.000.000 

3 T�ng 407.559.168.215 194.960.258.146 

(Ngu�n: Báo cáo tài chính n�m 2019 �ã ki�m toán c�a CTCP B.C.H) 

Danh m�c ch�ng khoán kinh doanh t�i  ngày 31/12/2019 c�a Công ty ch� y�u bao g�m: 

h�n 9 t� ��ng c� phi�u DHM c�a CTCP Th��ng m�i và khai thác khoáng s�n D��ng Hi�u và 

h�n 118 t� ��ng c� phi�u TIS c�a CTCP Gang thép Thái Nguyên. Tính t�i hi�n t�i, Công ty 

�ã bán toàn b� 9.003.200 c� phi�u TIS �� thu h�i kho�n ��u t�, kho�n ��u t� �ã giúp Công ty 

có lãi g�n 9 t� ��ng t� ho�t ��ng ��u t� ch�ng khoán trong n�m 2020. Giá c� phi�u c�a mã 

ch�ng khoán: DHM trên th� tr��ng �ang cao h�n giá mua vào, do �ó ti�m n�ng thu l�i t� ��u 

t� ch�ng khoán kinh doanh trong th�i gian t�i c�a Công ty là khá t�t. 

11.9. Các ch� tiêu tài chính ch� y�u 

B�ng 22: Các ch� tiêu tài chính ch� y�u 

Ch� tiêu ��n v� 31/12/2018 31/12/2019 

1. Ch� tiêu v� kh� n�ng thanh toán    

- H� s� thanh toán ng�n h�n 

(TS ng�n h�n/N� ng�n h�n) 
L�n 0,84 0,865 

- H� s� thanh toán nhanh 

(TS ng�n h�n – Hàng t�n kho)/N� ng�n h�n 
L�n 0,728 0,666 
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2. Ch� tiêu v� c� c�u v�n    

- H� s� N�/T�ng tài s�n % 81,72 71,65 

- H� s� N�/ V�n ch� s� h�u % 447,05 252,79 

3. Ch� tiêu v� n�ng l�c ho�t ��ng    

- Vòng quay hàng t�n kho 

(Giá v�n hàng bán/Hàng t�n kho bình quân) 
Vòng 11,58 21,71 

- Doanh thu thu�n/t�ng tài s�n bình quân Vòng 0,96 2,48 

4. Ch� tiêu v� kh� n�ng sinh l�i    

H� s� LNST/Doanh thu thu�n % -2,1 1,62 

H� s� LNST/V�n ch� s� h�u bình quân % -10,53 17,79 

H� s� LNST/ T�ng tài s�n bình quân % -2,04 4,03 

H� s� L�i nhu�n t� H�KD/DTT % -2,19 1,64 

 (Ngu�n: Báo cáo tài chính n�m 2019 �ã ki�m toán c�a CTCP B.C.H) 

Các ch� tiêu v� kh� n�ng thanh toán c�a Công ty các n�m ��u duy trì � m�c t��ng ��i 

�n ��nh, cho th�y Công ty không g�p nhi�u khó kh�n trong vi�c thanh toán các kho�n n� ng�n 

h�n. C� c�u v�n c�a Công ty có s� chuy�n d�ch sang vi�c dùng ít n� vay h�n do Công ty �ã 

th�c hi�n vi�c thanh toán b�t h�n 200 t� ��ng tiên vay trong n�m 2019. H� s� n� c�a Công ty 

n�m 2019 gi�m �áng k� so v�i n�m 2018. 

V�i nhóm ch� tiêu ho�t ��ng, Công ty có vòng quay hàng t�n kho cao do tính ch�t 

ngành th��ng m�i nên Công ty có doanh thu cao và không c�n duy trì l��ng hàng t�n kho l�n. 

Doanh thu thu�n c�a Công ty n�m 2019 t�ng m�nh so v�i n�m 2018 nên h� s� DTT/TTS bình 

quân c�ng t�ng m�nh t� 0,96 l�n lên 2,48 l�n. 

V�i nhóm ch� tiêu sinh l�i, do trong n�m 2018 Công ty b� l� do trích l�p d� phòng gi�m 

giá ch�ng khoán kinh doanh nên các h� s� v� kh� n�ng sinh l�i trong n�m này ��u âm. N�m 

2019, các ch� s� sinh l�i c�a Công ty ��u t�t lên nh� Công ty ho�t ��ng có lãi khi hoàn nh�p 

kho�n d� phòng gi�m giá ch�ng khoán kinh doanh. 

12. Tài s�n c�a Công ty  
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B�ng 23: Giá tr� tài s�n c� ��nh c�a Công ty  

(Ngu�n: Báo cáo tài chính ki�m toán n�m 2019 c�a CTCP B.C.H) 

Ngày 01 tháng 8 n�m 2014, Công ty th�c hi�n ��i h�i ��ng c� �ông b�t th��ng v� vi�c 

t�m d�ng toàn b� dây chuy�n s�n xu�t phôi thép theo ngh� quy�t ��i h�i ��ng c� �ông b�t 

th��ng s� 02/2014/BCH/NQ-�H�C� ngày 01 tháng 8 n�m 2014. ��i h�i ��ng c� �ông �y 

quy�n cho H�i ��ng qu�n tr� xây d�ng ph��ng án c�i t�o, nâng c�p nhà máy c�ng nh� thu x�p 

ngu�n v�n �� th�c hi�n, xây d�ng ph��ng án s� d�ng tài s�n phù h�p v�i hi�n tr�ng nh�m t�o 

ngu�n thu cho công ty. 

 Ngày 02 tháng 01 n�m 2016, Công ty th�c hi�n ký h�p ��ng s� 0201/H�2016/BCH-TH 

v�i Công ty C� ph�n th��ng m�i Thái H�ng. Theo �ó, Công ty C� ph�n B.C.H cho Công ty 

C� ph�n th��ng m�i Thái H�ng thuê tài s�n là dây chuy�n s�n xu�t phôi thép và m�t s� tài s�n 

khác �� làm tài s�n ��m b�o t�i ngân hàng. Giá thuê ���c xác ��nh c�n c� vào giá tr� ��nh giá 

tài s�n th� ch�p v�i t� l� th�a thu�n không quá 3,5% giá tr� ��nh giá m�i n�m ���c ngân hàng 

ch�p thu�n. C�n c� vào biên b�n ��nh giá c�a Ngân hàng TMCP Ngo�i th��ng Vi�t Nam - CN 

H�i D��ng t�i th�i �i�m tháng 03/2019 ��i v�i tài s�n là máy móc thi�t b�, ph��ng ti�n v�n 

t�i, hàng hóa t�ng giá tr� xác ��nh là 213.297.000.000 ��ng và các tài s�n còn l�i khác t�ng giá 

tr� xác ��nh là 39.847.000.000 ��ng. Hai bên th�ng nh�t giá thuê tài s�n là: 6.210.000.000 

��ng. 

13. K� ho�ch l�i nhu�n và c� t�c n�m ti�p theo 

13.1. K� ho�ch doanh thu - l�i nhu�n c�a Công ty giai �o�n n�m 2020 – 2022 

B�ng 24: K� ho�ch doanh thu - l�i nhu�n c�a Công ty giai �o�n n�m 2020 – 2022 

STT Danh m�c tài s�n 

31/12/2019 
% Giá tr� 

còn l�i 
Nguyên giá 

(��ng) 

Giá tr� còn l�i 

(��ng) 

I 
T�ng giá tr� tài s�n c� ��nh 

h�u hình 
523.157.119.973 279.212.344.294 53,37 

1 Nhà c�a v�t ki�n trúc 124.350.517.315 63.326.880.340 50,93 

2 Máy móc thi�t b�  380.243.751.189 215.319.515.902 56,63 

3 Ph��ng ti�n v�n t�i truy�n d�n 17.492.121.751 565.948.052 3,24 

4 Thi�t b�, d�ng c� qu�n lý 1.070.729.718 0 0 

II T�ng giá tr� tài s�n vô hình 159.462.000 0 0 

1 Ph�n m�m máy tính 159.462.000 0 0 

 T�ng c�ng 523.316.581.973 279.212.344.294 53,37 
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�VT: Tri�u ��ng 

STT K� ho�ch N�m 2020 N�m 2021 

% 

T�ng/ 

gi�m 

N�m 2022 

% 

T�ng/ 

gi�m 

1 V�n �i�u l� c�a Công ty 190.000 190.000 0 190.000 0 

2 Doanh thu thu�n  2.000.000 2.200.000 10% 2.500.000 13,64% 

3 L�i nhu�n sau thu�  12.000 15.000 25% 18.000 20% 

4 
T� l� LNST/ Doanh thu 

thu�n (%) 
0,6% 0,68% - 0,72% - 

5 
T� l� LNST/ V�n �i�u 

l� (%) 
6,32% 7,89% - 9,47% - 

(Ngu�n: Ngh� quy�t �H�C� th��ng niên n�m 2020 c�a Công ty c� ph�n B.C.H) 

13.2. C�n c� th�c hi�n k� ho�ch 

Trong th�i gian t�i, Công ty ti�p t�c th�c hi�n sát sao chi�n l��c, m�c tiêu và ��nh 

h��ng phát tri�n mà Ban lãnh ��o �ã �� ra. K� ho�ch doanh thu, l�i nhu�n và c� t�c 2020 – 

2022 ���c Công ty xây d�ng d�a trên các y�u t� sau: 

- T�ng tr��ng th� tr��ng xây d�ng h� t�ng, b�t ��ng s�n ti�p t�c phát tri�n và kh� quan 

s� thúc ��y nhu c�u thép xây d�ng trong n�m t�i 

- D�a trên s� t�ng tr��ng cung c�p thép và phôi thép �ã th�c hi�n n�m 2019, n�m 2020 

Công ty hoàn toàn có th� ��t ���c các ch� tiêu ��t ra. 

- V�i chính sách h�i nh�p qu�c t� c�a Vi�t Nam ��c bi�t Vi�t Nam v�a thông qua Hi�p 

��nh th��ng m�i t� do Vi�t Nam – Liên Minh Châu Âu (EVFTA) s� t�o �i�u ki�n cho 

ngành thép có th� h��ng l�i �� m� r�ng th� tr��ng xu�t kh�u sang Châu Âu. 

13.3. Bi�n pháp �� th�c hi�n k� ho�ch: 

Ø Gi�i pháp trong qu�n lý ho�t ��ng kinh doanh: 

+ C�ng c� l�c l��ng làm Công tác th� tr��ng, th��ng xuyên bám sát và n�m b�t k�p 

th�i bi�n ��ng c�a th� tr��ng, nghiên c�u �� xu�t h��ng phát tri�n các m�ng ho�t ��ng kinh 

doanh m�i c�ng nh� các s�n ph�m m�i trên th� tr��ng. T�p trung th� tr��ng tr�ng �i�m là khu 

v�c Mi�n B�c; 

+ Ti�p t�c nâng cao uy tín v�i khách hàng, c�ng c� m�ng l��i khách hàng, m� r�ng th� 

tr��ng và sàng l�c khách hàng;  
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+ Th��ng xuyên bám sát khách hàng �� n�m b�t chính xác và k�p th�i nhu c�u v� s�n 

ph�m. C�ng c� h� th�ng bán hàng, giao hàng nhanh chóng �úng cam k�t; 

+ Xây d�ng chính sách ch�m sóc ��i v�i các khách hàng thân thu�c, và chính sách ��i 

v�i nh�ng nhà cung c�p lâu dài. 

14. Thông tin v� nh�ng cam k�t nh�ng ch�a th�c hi�n c�a Công ty ��i chúng 

Không có. 

15. Chi�n l��c phát tri�n ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh 

Trong th�i gian t�i, chi�n l��c phát tri�n c�a Công ty v�n t�p trung phát tri�n ho�t ��ng 

th��ng m�i thép và các s�n ph�m thép. 

- ��m b�o tính hi�u qu� phân ph�i, duy trì các khách hàng truy�n th�ng: 

+ Xây d�ng c� ch�, chính sách �n ��nh g�n quy�n l�i lâu dài c�a khách hàng v�i Công ty. 

+ Xây d�ng giá bán và c� ch� riêng phù h�p, �u �ãi ��i v�i các ��n v� tr�c ti�p s� d�ng 

thép �� xây d�ng, s�n xu�t; các ��n ��t hàng v�i s� l��ng l�n, hàng ��t theo quy cách riêng... 

- Thúc ��y, t�p trung tìm ki�m các khách hàng m�i: 

+ Xây d�ng các kênh Marketing nâng cao hình �nh, th��ng hi�u công ty 

+ Có chính sách bán hàng riêng cho khách hàng m�i 

+ T�p trung khai thác các ch� ��u t�, doanh nghi�p xây d�ng l�n �� phát tri�n m�ng l��i 

phân ph�i thép xây d�ng. 

+ Xây d�ng các h� th�ng ��i lý v�i chính sách chi�t kh�u phù h�p 

- Nâng cao ch�t l��ng d�ch v� ch�m sóc khách hàng: 

+ V�n chuy�n tiêu th� theo yêu c�u khách hàng, ��m b�o �úng ti�n �� và thông s� k� thu�t 

hàng hóa. 

+ Cam k�t ch�u trách nhi�m v� ch�t l��ng s�n ph�m. 

+ T�ng c��ng các hình th�c, d�ch v� ch�m sóc khách hàng. 

+ C�ng c� h� th�ng c�p bán hàng nhanh chóng, thu�n ti�n: vi�t hóa ��n �i�n t�, ��t hàng 

và giao d�ch mua bán thông qua các ph�n m�m tr�c tuy�n. 

- Tái kh�i ��ng ho�t ��ng s�n xu�t phôi thép: Ti�p t�c tìm ki�m và �àm phán v�i các ��i tác 

phù h�p �� th�c hi�n ho�t ��ng h�p tác kinh doanh d� án: “ C�i t�o nhà máy và nâng c�p 

công ngh� s�n xu�t phôi thép c�a Công ty B.C.H ”.  
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16. Các thông tin, các tranh ch�p ki�n t�ng liên quan t�i Công ty 

Không có 

 

  



CÔNG TY C� PH�N B.C.H            

 

 
 
THÔNG TIN TÓM T�T  Trang 48 

II. QU�N TR� CÔNG TY 

Danh sách H�QT, Ban  Giám ��c, Ban Ki�m soát, K� toán tr��ng 

STT H� và tên Ch�c v� 

H�i ��ng Qu�n Tr� 

1 Nguy�n Duy Luân Ch� t�ch H�QT không ��c l�p 

2 ��ng Ng�c H�ng Thành viên H�QT �i�u hành 

3 Nguy�n Phú S�n  Thành viên H�QT ��c l�p 

Ban Ki�m soát 

1 Tr�n Ng�c Hân  Tr��ng BKS 

2 Nguy�n Th� Linh Thành viên BKS 

3 V� V�n D��ng Thành viên BKS 

Ban Giám ��c 

1 ��ng Ng�c H�ng T�ng Giám ��c 

2 Nguy�n Th� Dung Phó T�ng Giám ��c 

K� toán tr��ng 

1 Lê Thu Ph��ng K� toán tr��ng 

 

1. C� c�u H�i ��ng qu�n tr� 

1.1. Ch� t�ch H�QT – Ông Nguy�n Duy Luân 

- H� và tên: Nguy�n Duy Luân 

- Gi�i tính: Nam 

- Ngày sinh: 17/06/1973 

- N�i sinh: ��ng L�c, Chí Linh, H�i D��ng 

- Qu�c t�ch: Vi�t Nam 

-  N�i ��ng ký h� kh�u th��ng trú hi�n nay: T� 21, Ph��ng Phan �ình Phùng - Thành 

ph� Thái Nguyên 

- Ch�ng minh th� nhân dân s�: 090700426 ngày c�p 01/07/2013 n�i c�p CA Thái Nguyên 

- �i�n tho�i liên h�: 0988.885.999 

- Trình �� chuyên môn: Th�c s� Qu�n tr� kinh doanh, c� nhân kinh t� 
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- Ch�c v� �ang n�m gi� t�i CTCP B.C.H: Ch� t�ch H�i ��ng Qu�n tr�  

- Ch�c v� �ang n�m gi� t�i các t� ch�c khác: Thành viên H�QT Công ty C� ph�n Thép 

vi�t Ý 

- Quá trình công tác 

N�m ��n v� công tác Ch�c v� 

T� 1993 - 2003 D�ch v� kim khí Thái H�ng Phòng kinh doanh, phòng t� 

ch�c, phòng k� toán tài chính 

T� 2003 - 2006 CTCP Th��ng m�i Thái H�ng Tr��ng phòng kinh doanh 

T� 2006 - 2010 CTCP luy�n cán thép Gia Sàng Phó T�ng Giám ��c 

T� 2010 - 2018 CTCP B.C.H Phó T�ng Giám ��c 

T� 2017 - nay CTCP thép Vi�t Ý Thành viên H�QT 

T� 2018 - nay CTCP B.C.H Ch� t�ch H�QT 

- Hành vi vi ph�m pháp lu�t: Không 

- S� h�u ch�ng khoán c�a cá nhân và  ng��i có liên quan:  

o S� h�u cá nhân:  1.668.000 c� ph�n 

o S� h�u ��i di�n: 0 c� ph�n 

o S� h�u c�a ng��i có liên quan:  

- Các kho�n n� ��i v�i công ty: Không 

- Thù lao và l�i ích khác nh�n ���c t� công ty: Theo quy ��nh c�a Công ty 

- L�i ích liên quan ��i v�i công ty: Không 

1.2. Thành viên H�QT – Ông ��ng Ng�c H�ng 

- H� và tên: ��ng Ng�c H�ng 

- Gi�i tính: Nam 

- Ngày sinh: 03/06/1979 

- N�i sinh: Xã Võ C��ng, Huy�n Tiên S�n, T�nh B�c Ninh 

- Qu�c t�ch: Vi�t Nam 

- N�i ��ng ký h� kh�u th��ng trú hi�n nay: S� nhà 214, ���ng Nguy�n Trãi, Tp B�c Ninh, 

T�nh B�c Ninh 

- Ch�ng minh th� nhân dân s�: 125202383 ngày c�p 31/03/2014 n�i c�p CA B�c Ninh  

- �i�n tho�i liên h�: 0903.297979 
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- Trình �� chuyên môn: C� nhân kinh t�, Th�c s� Qu�n tr� kinh doanh 

- Ch�c v� �ang n�m gi� t�i CTCP B.C.H: Thành viên H�QT kiêm T�ng giám ��c. 

- Ch�c v� �ang n�m gi� t�i các t� ch�c khác: Phó T�ng giám ��c Công ty C� ph�nThép 

vi�t Ý 

- Quá trình Công tác: 

N�m Công ty/T� ch�c Công tác Ch�c v� n�m gi� 

T� 2001 - 2003 

Trung tâm H� tr� DNNVV –

T�ng c�c Tiêu chu�n – �o 

L��ng - Ch�t L��ng Vi�t 

Nam 

- Nhân viên 

- Tr��ng phòng T� v�n – �ào 

t�o,  chuyên viên t� v�n H� 

th�ng qu�n lý ch�t l��ng. 

T� 2003 - 2008 
Ngân hàng TMCP Á Châu 

(ACB) 

- Chi nhánh ACB C�a Nam 

- TP Giaod�ch ACB N�i Bài 

- Chi nhánh ACB Phùng H�ng 

- ��i �i�n ch�t l��ng khu v�c 

mi�n B�c – Ban ch�t l��ng 

ngân hàng Á Châu 

T� 2008 - 2013 Công ty C� ph�n B.C.H - Giám ��c nhân s� 

T� 2013 - 2015 
Công ty CP luy�n gang V�n 

l�i 
- Phó T�ng giám ��c 

T� 2016 - 2018 Công ty C� ph�nThép Vi�t Ý - Thành viên H�QT 

T� 2018 - nay Công ty C� ph�n B.C.H 
- Thành viên H�QT kiêm T�ng 

Giám ��c 

T� 2019 - nay Công ty C� ph�n Thép Vi�t Ý - Phó T�ng giám ��c 

 

- Hành vi vi ph�m pháp lu�t: Không 

- S� h�u ch�ng khoán c�a cá nhân và  ng��i có liên quan:  

o S� h�u cá nhân: 1.126.000 c� ph�n 

o S� h�u ��i di�n: không 

o S� h�u c�a ng��i có liên quan: Không 

- Các kho�n n� ��i v�i Công ty: Không 
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- Thù lao và l�i ích khác nh�n ���c t� Công ty: Theo quy ��nh c�a Công ty 

- L�i ích liên quan ��i v�i Công ty: Không 

1.3. Thành viên H�QT – Ông Nguy�n Phú S�n  

- H� và tên: Nguy�n Phú S�n  

- Gi�i tính: Nam 

- Ngày sinh: 16/08/1980 

- N�i sinh: S�n Tây, Hà N�i 

- Qu�c t�ch: Vi�t Nam 

- N�i ��ng ký h� kh�u th��ng trú hi�n nay: s� 22, ngõ 65 ���ng Trung S�n Tr�m, S�n 

Tây, Hà N�i 

- Ch�ng minh th� nhân dân s�: 111732165 ngày c�p 16/03/2013 n�i c�p CA Hà N�i 

- �i�n tho�i liên h�: 0974 612 333    

- Trình �� chuyên môn: Th�c s� 

- Ch�c v� �ang n�m gi� t�i CTCP B.C.H: Thành viên H�QT 

- Ch�c v� �ang n�m gi� t�i các t� ch�c khác: không 

- Quá trình công tác 

N�m ��n v� công tác Ch�c v� 

T� 2003 – 2017 
Gi�ng viên tr��ng ��i h�c K� thu�t công 

nghi�p – ��i h�c Thái Nguyên 

Gi�ng viên 

T� 2010 – 2012 CTCP C� khí Nhân Chính 
Tr��ng phòng T� v�n 

khách hàng và K� thu�t 

T� 2016 – 2018 CTCP C� khí Thu�n Phát Tr� lý Giám ��c 

T� 2018 - nay CTCP B.C.H Thành viên H�QT 

 

- Hành vi vi ph�m pháp lu�t: Không 

- S� h�u ch�ng khoán c�a cá nhân và  ng��i có liên quan:  

o S� h�u cá nhân: 0 c� ph�n 

o S� h�u ��i di�n: 0 c� ph�n 

o S� h�u c�a ng��i có liên quan: 0 C� ph�n 

– Các kho�n n� ��i v�i công ty: Không 

– Thù lao và l�i ích khác nh�n ���c t� công ty: Theo quy ��nh c�a Công ty 

– L�i ích liên quan ��i v�i công ty: Không 
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2. Ban ki�m soát 

2.1. Tr��ng BKS – Ông Tr�n Ng�c Hân 

- H� và tên: Tr�n Ng�c Hân 

- Gi�i tính: Nam 

- Ngày sinh: 12/09/1987 

- N�i sinh: xã Kha S�n, huy�n Phú Bình, t�nh Thái Nguyên 

- Qu�c t�ch: Vi�t Nam 

- N�i ��ng ký h� kh�u th��ng trú hi�n nay: xóm Tân Thành, xã Kha S�n, huy�n Phú Bình, 

t�nh Thái Nguyên 

- Ch�ng minh th� nhân dân s�: 091013097 ngày c�p: 28/05/2009 n�i c�p CA Thái Nguyên. 

- �i�n tho�i liên h�: 0945 129 183 

- Trình �� chuyên môn: C� nhân k� toán 

- Ch�c v� �ang n�m gi� t�i CTCP B.C.H: Tr��ng ban Ban ki�m soát  

- Ch�c v� �ang n�m gi� t�i các t� ch�c khác: Không 

- Quá trình Công tác: 

N�m ��n v� Công tác Ch�c v� 

T� 2008 - 2011 Công ty TNHH Th��ng m�i Hoa D�ng Nhân viên k� toán 

T� 2011 - 2014 Công ty CP B.C.H Nhân viên k� toán 

T� 2014 - nay Công ty CP B.C.H Nhân viên Phòng Kinh doanh 

T� 2019 - nay Công ty CP B.C.H Tr��ng BKS 

- Hành vi vi ph�m pháp lu�t: Không 

- S� h�u ch�ng khoán c�a cá nhân và  ng��i có liên quan: 

o S� h�u cá nhân: 63.000 c� ph�n 

o S� h�u ��i di�n: 0 c� ph�n 

o S� h�u c�a ng��i có liên quan: 0 C� ph�n 

- Các kho�n n� ��i v�i Công ty: Không 

- Thù lao và l�i ích khác nh�n ���c t� Công ty: Theo quy ��nh c�a Công ty 

- L�i ích liên quan ��i v�i Công ty: Không 

2.2. Thành viên BKS – Bà Nguy�n Th� Linh 

- H� và tên: Nguy�n Th� Linh 

- Gi�i tính: N� 

- Ngày sinh: 19/04/1994 

- N�i sinh: Th� Chính, ��ng L�c, Chí Linh, H�i D��ng  

- Qu�c t�ch: Vi�t Nam 
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- N�i ��ng ký h� kh�u th��ng trú hi�n nay: Th� Chính, ��ng L�c, Chí Linh, H�i D��ng 

- Ch�ng minh th� nhân dân s�: 142656170 ngày c�p 26/03/2009 n�i c�p CA H�i D��ng 

- �i�n tho�i liên h�: 0372 980 194 

- Trình �� chuyên môn: C� nhân k� toán 

- Ch�c v� �ang n�m gi� t�i CTCP B.C.H: Thành viên BKS  

- Ch�c v� �ang n�m gi� t�i các t� ch�c khác: không 

- Quá trình Công tác:  

N�m ��n v� Công tác Ch�c v� 

T� 2016 - 2018 Công ty CP B.C.H Nhân viên phòng Kinh doanh 

T� 2019 - nay Công ty CP B.C.H Thành viên BKS 

- Hành vi vi ph�m pháp lu�t: Không 

- S� h�u ch�ng khoán c�a cá nhân và  ng��i có liên quan:  

o S� h�u cá nhân: 38.000 c� ph�n 

o S� h�u ��i di�n: 0 c� ph�n 

o S� h�u c�a ng��i có liên quan:  C� ph�n 

- Các kho�n n� ��i v�i Công ty: Không 

- Thù lao và l�i ích khác nh�n ���c t� Công ty: Theo quy ��nh c�a Công ty 

- L�i ích liên quan ��i v�i Công ty: Không 

2.3. Thành viên BKS – ông V� V�n D��ng 

- H� và tên: V� V�n D��ng 

- Gi�i tính: Nam 

- Ngày sinh: 02/01/1989 

- N�i sinh: Phong Châu, �ông H�ng, Thái Bình 

- Qu�c t�ch: Vi�t Nam 

- N�i ��ng ký h� kh�u th��ng trú hi�n nay: Phong Châu, �ông H�ng, Thái Bình 

- Ch�ng minh th� nhân dân s�: 151907258, c�p ngày: 11/04/2007 n�i c�p CA Thái Bình 

- �i�n tho�i liên h�: 0986 937 988 

- Trình �� chuyên môn: C� nhân K� toán 

- Ch�c v� �ang n�m gi� t�i CTCP B.C.H: Thành viên Ban ki�m soát 

- Ch�c v� �ang n�m gi� t�i các t� ch�c khác: không 

- Quá trình Công tác: 
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N�m ��n v� Công tác Ch�c v� 

T� 2012 - 2015 Công ty CP B.C.H Nhân viên k� toán 

T� 2016 - nay Công ty CP B.C.H Nhân viên Phòng Kinh doanh 

T� 2019 - nay Công ty CP B.C.H Thành viên BKS 

- Hành vi vi ph�m pháp lu�t: Không 

- S� h�u ch�ng khoán c�a cá nhân và  ng��i có liên quan: Không 

o S� h�u cá nhân: 63.000 c� ph�n 

o S� h�u ��i di�n: 0 c� ph�n 

o S� h�u c�a ng��i có liên quan: 0 C� ph�n 

- Các kho�n n� ��i v�i Công ty: Không 

- Thù lao và l�i ích khác nh�n ���c t� Công ty: Theo quy ��nh c�a Công ty 

- L�i ích liên quan ��i v�i Công ty: Không 

3. Ban Giám ��c 

3.1. T�ng Giám ��c – Ông ��ng Ng�c H�ng 

Ông ��ng Ng�c H�ng 

(Lý l�ch: Xem m�c lý l�ch Thành viên H�QT)  

3.2. Phó T�ng giám ��c – Bà Nguy�n Th� Dung 

- H� và tên: Nguy�n Th� Dung 

- Gi�i tính: N� 

- Ngày sinh: 16/03/1981 

- N�i sinh: ��ng L�c, Chí Linh, H�i D��ng 

- Qu�c t�ch: Vi�t Nam 

- N�i ��ng ký h� kh�u th��ng trú hi�n nay: Ph��ng Ngô B�, thành ph� H�i D��ng 

- Ch�ng minh th� nhân dân s�: 030181001143 ngày c�p 12/01/2016 n�i c�p C�c c�nh sát 

- �i�n tho�i liên h�: 0918.978.998 

- Trình �� chuyên môn: C� nhân kinh t� 

- Ch�c v� �ang n�m gi� t�i CTCP B.C.H: Phó T�ng Giám ��c  

- Ch�c v� �ang n�m gi� t�i các t� ch�c khác: Phó T�ng Giám ��c Công ty c� ph�n Th��ng 

m�i Thái H�ng 

- Quá trình công tác: 
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N�m ��n v� Công tác Ch�c v� 

T� 2007 - 2015 Công ty CP B.C.H Tr��ng ban tài chính 

T� 2018 - nay CTCP Th��ng m�i Thái H�ng Phó T�ng giám ��c 

T� 2015 - nay Công ty CP B.C.H Phó T�ng giám ��c 

 

- Hành vi vi ph�m pháp lu�t: Không 

- S� h�u ch�ng khoán c�a cá nhân và  ng��i có liên quan: 

o S� h�u cá nhân: 0 c� ph�n 

o S� h�u ��i di�n: 0 c� ph�n 

o S� h�u c�a ng��i có liên quan: 0 C� ph�n 

- Các kho�n n� ��i v�i Công ty: Không 

- Thù lao và l�i ích khác nh�n ���c t� Công ty: Theo quy ��nh c�a Công ty 

- L�i ích liên quan ��i v�i Công ty: Không 

4. K� toán tr��ng – Bà Lê Thu Ph��ng 

- H� và tên: Lê Thu Ph��ng 

- Gi�i tính: N� 

- Ngày sinh: 17/07/1983 

- N�i sinh: B�nh vi�n Gang Thép, T�nh Thái Nguyên 

- Qu�c t�ch: Vi�t Nam 

- N�i ��ng ký h� kh�u th��ng trú hi�n nay: s� nhà 6, ngách 2, ngõ 86 ph� H�ng Thái, th� 

tr�n Phú Thái, huy�n Kim Thành, t�nh H�i D��ng 

- Ch�ng minh th� nhân dân s�: 019183000706 ngày c�p 22/02/2017 n�i c�p C�c c�nh sát  

- �i�n tho�i liên h�: 0911 299 286 

- Trình �� chuyên môn: C� nhân K� toán 

- Ch�c v� �ang n�m gi� t�i CTCP B.C.H: K� toán tr��ng 

- Ch�c v� �ang n�m gi� t�i các t� ch�c khác: Không 

- Quá trình Công tác: 

N�m ��n v� Công tác Ch�c v� 

T� 2006 - 2007 Công ty C� ph�n Kim Tín Nhân viên k� toán 

T� 2008 - 2010 Công ty C� ph�n B.C.H Nhân viên k� toán 

T� 2010 - nay Công ty C� ph�n B.C.H K� toán tr��ng 
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- Hành vi vi ph�m pháp lu�t: Không 

- S� h�u ch�ng khoán c�a cá nhân và ng��i có liên quan:  

o S� h�u cá nhân: 1.343.000 c� ph�n 

o S� h�u ��i di�n: 0 c� ph�n 

o S� h�u c�a ng��i có liên quan: 0 C� ph�n 

- Các kho�n n� ��i v�i Công ty: Không 

- Thù lao và l�i ích khác nh�n ���c t� Công ty: Theo quy ��nh c�a Công ty 

- L�i ích liên quan ��i v�i Công ty: Không 

5. K� ho�ch t�ng c��ng qu�n tr� Công ty 

Ngày 05/04/2018, Công ty �ã ti�n hành h�p ��i h�i ��ng c� �ông th��ng niên, trong 

�ó thông qua k�t qu� b�u c� và danh sách thành viên H�QT c�a Công ty nhi�m k� 2018 – 

2022. Ngày 15/04/2019, Công ty �ã ti�n hành h�p ��i h�i ��ng c� �ông th��ng niên, trong 

�ó thông qua k�t qu� b�u c� và danh sách thành viên BKS c�a Công ty nhi�m k� 2019 – 2024. 

Ngày 28/04/2020, Công ty �ã ti�n hành h�p ��i h�i ��ng c� �ông, trong �ó thông qua thay 

��i m�u �i�u l� Công ty n�m 2020, các quy ch� qu�n tr� Công ty, quy ch� Công b� thông tin 

và k� ho�ch ��ng ký Công ty ��i chúng, ��ng ký giao d�ch trên sàn giao d�ch Upcom. 

�� t�ng c��ng k� ho�ch qu�n tr� Công ty, Công ty �ã xây d�ng quy ch� qu�n tr� c�ng 

là c� s� �� �ánh giá vi�c th�c hi�n qu�n tr� Công ty c�a Công ty C� ph�n B.C.H. Các nguyên 

t�c qu�n tr� Công ty ���c Công ty xây d�ng trong quy ch� qu�n tr� Công ty bao g�m: 

- ��m b�o m�t c� c�u qu�n tr� hi�u qu�; 

- ��m b�o quy�n l�i c�a c� �ông ; 

- ��i x� Công b�ng gi�a các c� �ông; 

- ��m b�o vai trò c�a nh�ng ng��i có quy�n l�i liên quan ��n Công ty; 

- Minh b�ch trong ho�t ��ng c�a Công ty; 

- H�i ��ng qu�n tr� và Ban ki�m soát lãnh ��o và ki�m soát Công ty có hi�u qu�. 

6. Danh sách ng��i n�i b� và ng��i có liên quan c�a ng��i n�i b� 

TT 
Tên t� ch�c/cá 

nhân 

Ch�c v� t�i 
công ty (n�u 

có) 

M�i quan h� 
v�i ng��i 

n�i b� 

��a ch� tr� s� chính/ ��a ch� liên 
h� 

I H�i ��ng qu�n tr� 

1  Nguy�n Duy Luân 
Ch� t�ch 
H�QT 

- 
T� 21, Ph��ng Phan �ình Phùng - 

Thành ph� Thái Nguyên 
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 Nguy�n Duy Hoát - B� 
Th� Chính, ph��ng ��ng L�c, Chí 

Linh, H�i D��ng 

 
Nông Th� Thu 

Huy�n 
- V� 

T� 21, Ph��ng Phan �ình Phùng - 
Thành ph� Thái Nguyên 

 Nguy�n Duy ��t - Anh 
Th� Chính, ph��ng ��ng L�c, Chí 

Linh, H�i D��ng 

 �ào Th� Sáu - Ch� 
Th� Chính, ph��ng ��ng L�c, Chí 

Linh, H�i D��ng 

 Nguy�n Th� Hu� - Ch� 
T� 4, ph��ng Phan �ình Phùng, TP 

Thái Nguyên, t�nh Thái Nguyên 

 
Nguy�n Tr�ng 

Ph��ng 
- Anh 

T� 4, ph��ng Phan �ình Phùng, TP 
Thái Nguyên, t�nh Thái Nguyên 

 Nguy�n Th� Loan - Ch� 
Th� Chính, ph��ng ��ng L�c, Chí 

Linh, H�i D��ng 

 
Nguy�n Tr�ng 

Xuyên 
- Anh 

Th� Chính, ph��ng ��ng L�c, Chí 
Linh, H�i D��ng 

 Nguy�n Th� Y�n - Em  
Th� Chính, ph��ng ��ng L�c, Chí 

Linh, H�i D��ng 

 Nguy�n V�n Mi�n - Em 
Th� Chính, ph��ng ��ng L�c, Chí 

Linh, H�i D��ng 

 
Công ty c� ph�n 

thép Vi�t ý 
- 

Thành viên 
H�QT 

Khu công Nghi�p Ph� N�i A, xã 
Giai Ph�m, Huy�n Yên M�, H�ng 

Yên 

2 ��ng Ng�c H�ng 
Thành viên 

H�QT 
- 

S� nhà 214, ���ng Nguy�n Trãi, 
Tp B�c Ninh, T�nh B�c Ninh 

 ��ng Ng�c H�i - B�  
S� 214, ���ng Nguy�n Trãi, Tp 

B�c Ninh, T�nh B�c Ninh 

 Nguy�n Th� Lê - M�  
S� 214, ���ng Nguy�n Trãi, Tp 

B�c Ninh, T�nh B�c Ninh 

 Nguy�n Th� Vân - V� 
S� 214, ���ng Nguy�n Trãi, Tp 

B�c Ninh, T�nh B�c Ninh 

 ��ng Minh Tu�n - Con trai 
S� 214, ���ng Nguy�n Trãi, Tp 

B�c Ninh, T�nh B�c Ninh 

 ��ng Khánh Chi - Con gái 
S� 214, ���ng Nguy�n Trãi, Tp 

B�c Ninh, T�nh B�c Ninh 

 ��ng Th� Hu� - Ch� gái 
���ng 53, Tp B�c Ninh, T�nh B�c 

Ninh 

 Doãn Ng�c Hà - Anh  
���ng 53, Tp B�c Ninh, T�nh B�c 

Ninh 
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 ��ng Th� H��ng - Ch�  
���ng Tr�n H�ng ��o, Tp B�c 

Ninh, T�nh B�c Ninh 

 
Nguy�n Qu�c 

C��ng 
- Anh  

���ng Tr�n H�ng ��o, Tp B�c 
Ninh, T�nh B�c Ninh 

 
Công ty c� ph�n 

thép Vi�t Ý 
- 

Phó T�ng 
giám ��c 

Khu công Nghi�p Ph� N�i A, xã 
Giai Ph�m, Huy�n Yên M�, H�ng 

Yên 

3 Nguy�n Phú S�n 
Thành viên 
H�QT ��c 

l�p 
- 

s� 22, ngõ 65 ���ng Trung S�n 

Tr�m, th� xã S�n Tây, Hà N�i 

 Nguy�n V�n Duy - B� �� 
1/22/65 ���ng Trung S�n Tr�m, 

S�n Tây, Hà N�i 

 Ki�u Th� M�  - M� �� 
1/22/65 ���ng Trung S�n Tr�m, 

S�n Tây, Hà N�i 

 Nguy�n Trà Giang - V� 
S� 48, khu dân c� s� 9, t� 7, P. Gia 

Sàng, tp. Thái Nguyên 

II Thành viên Ban ki�m soát 

1 Tr�n Ng�c Hân 
Tr��ng  Ban 

ki�m soát 
- 

Xóm Tân Thành, xã Kha S�n, 

huy�n Phú Bình, t�nh Thái 

Nguyên 

 Tr�n Duy H�ng - B� 
Xóm Tân Thành, xã Kha S�n, 

huy�n Phú Bình, t�nh Thái Nguyên 

 L��ng Th� H�ng - M� 
Xóm Tân Thành, xã Kha S�n, 

huy�n Phú Bình, t�nh Thái Nguyên 

 �ào Th� Tuy�n - V� 
Xóm Tân Thành, xã Kha S�n, 

huy�n Phú Bình, t�nh Thái Nguyên 

 Tr�n Tài - Em  
Xóm Tân Thành, xã Kha S�n, 

huy�n Phú Bình, t�nh Thái Nguyên 

 Tr�n Tu� Nhi - Con  
Xóm Tân Thành, xã Kha S�n, 

huy�n Phú Bình, t�nh Thái Nguyên 

 Tr�n Minh Khang - Con 
Xóm Tân Thành, xã Kha S�n, 

huy�n Phú Bình, t�nh Thái Nguyên 

 Tr�n Anh Th� - Con 
Xóm Tân Thành, xã Kha S�n, 

huy�n Phú Bình, t�nh Thái Nguyên 

2 V� V�n D��ng 
Thành viên 
Ban ki�m 

soát 
- Ph��ng Tân L�p, TP Thái 

Nguyên, t�nh Thái Nguyên 

  V� V�n Hà - B� Ph��ng Tân l�p, TP Thái Nguyên 
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  Nguy�n Th� Hu� - M�  Ph��ng Tân l�p, TP Thái Nguyên 

  Nguy�n Th� Dung - M� 
 Xuân D��ng, V�n Ninh, Gia Bình, 

B�c Ninh 

  Nguy�n V�n Ph�n - B�  
 Xuân D��ng, V�n Ninh, Gia Bình, 

B�c Ninh 

  V� Qu�c Thái - Anh  P tân l�p, TP Thái Nguyên 

  Nguy�n Th� Anh - V� 
 P tân l�p, TP Thái Nguyên, t�nh 

Thái Nguyên 

  V� Qu�nh nh� -  Con  
P tân l�p, TP Thái Nguyên, t�nh 

Thái Nguyên 

3 Nguy�n Th� Linh 
Thành viên 
Ban ki�m 

soát 
- Th� Chính, ��ng L�c, Chí Linh, 

H�i D��ng 

  Nguy�n Th� L��ng - M�   ��ng L�c, Chí Linh, H�i D��ng 

  Nguy�n Th� Bình - Em gái  ��ng L�c, Chí Linh, H�i D��ng 

  Nguy�n Duy Long - Em trai  ��ng L�c, Chí Linh, H�i D��ng 

III Ban giám ��c, k� toán tr��ng 

1 ��ng Ng�c H�ng 
T�ng giám 

��c 
(xem thông tin t�i ph�n 2 M�c I) 

2 Nguy�n Th� Dung 
Phó T�ng 
giám ��c 

- 
Ph��ng Ngô B�, Thành ph� H�i 

D��ng, t�nh H�i D��ng 

 Nguy�n �ình Trai - B�  
Ph��ng Ngô b�, TP H�i D��ng, 

t�nh H�i D��ng 

 Nguy�n Th� Duyên  - M� 
Ph��ng Ngô b�, TP H�i D��ng, 

t�nh H�i D��ng 

 Ph�m Xuân Th�nh - B� 
S�n C�m, Phú L��ng, Thái 

Nguyên 

 Tr�n Th� Bé - M� 
S�n C�m, Phú L��ng, Thái 

Nguyên 

 Ph�m Trí D�ng - Ch�ng 
Ph��ng Ngô b�, TP H�i D��ng, 

t�nh H�i D��ng 

 Ph�m Minh ��c - Con 
Ph��ng Ngô b�, TP H�i D��ng, 

t�nh H�i D��ng 

 Ph�m Bình Minh - Con 
Ph��ng Ngô b�, TP H�i D��ng, 

t�nh H�i D��ng 
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 Nguy�n �ình Huy - Em trai 
Ph��ng Ngô b�, TP H�i D��ng, 

t�nh H�i D��ng 

 Nguy�n Th� Huy�n - Em gái Ph��ng gang thép, TP Thái Nguyên 

 

Công ty c� ph�n 

th��ng m�i Thái 

H�ng 
- 

Phó T�ng 

giám ��c 

T� 14, ph��ng Gia Sàng, thành ph� 

Thái Nguyên, t�nh Thái Nguyên 

 

Công ty TNHH 

th��ng m�i Thái 

H�ng 
- 

CTCP 

th��ng m�i 

Thái H�ng s� 

h�u 100% 

v�n Công ty 

TNHH 

th��ng m�i 

Thái H�ng 

Thôn Yên Phú, xã Giai Ph�m, Yên 

M�, H�ng Yên 

3 Lê Thu Ph��ng 
K� toán 
tr��ng 

- 

S� nhà 6 ngách 2 ngõ 86 ph� 

H�ng Thái, Th� tr�n Phú Thái, 

huy�n Kim Thành, t�nh H�i 

D��ng 

 Ph�m Th� Hi�p - M�  
Ph��ng H��ng S�n, TP Thái 

Nguyên, t�nh Thái Nguyên 

 Nguy�n Duy Quang  - Ch�ng 
Th� Chính, P.��ng L�c, TP Chí 

Linh, t�nh H�i D��ng 

 Nguy�n Duy Vinh - Con trai 

S� nhà 6 ngách 2 ngõ 86 ph� H�ng 

Thái, Th� tr�n Phú Thái, huy�n Kim 

Thành, t�nh H�i D��ng 

 
Nguy�n Ph��ng 

Dung 
- Con gái 

S� nhà 6 ngách 2 ngõ 86 ph� H�ng 

Thái, Th� tr�n Phú Thái, huy�n Kim 

Thành, t�nh H�i D��ng 

 Lê H�ng Thanh - Anh 
Ph��ng H��ng S�n, TP Thái 

Nguyên, t�nh Thái Nguyên 

 Lê Th� Thanh Hòa - Ch� 
Ph��ng H��ng S�n, TP Thái 

Nguyên, t�nh Thái Nguyên 

7. Th�ng kê các giao d�ch gi�a công ty v�i ng��i có liên quan theo quy ��nh 

 N�m 2019  N�m 2018 
Công ty C� ph�n th��ng m�i Thái H�ng    
Ph�i thu ti�n thuê tài s�n 6.831.000.000  16.122.911.200 
Ph�i thu ti�n bán hàng 231.651.868.184  402.346.157.398 
Thu ti�n 104.342.422.983  720.280.618.800 
Bù tr� công n� -  246.340.736.078 



CÔNG TY C� PH�N B.C.H            

 

 
 
THÔNG TIN TÓM T�T  Trang 61 

 N�m 2019  N�m 2018 
Ph�i tr� ti�n mua hàng 986.795.898.096  101.875.132.150 
Ph�i tr� ti�n v�n chuy�n 6.345.452.553  2.186.246.612 
Tr� ti�n 647.123.422.983  112.380.000.000 
Vay ti�n -  268.709.000.000 
Tr� ti�n vay 150.809.000.000  117.900.000.000 
    
Công ty C� ph�n thép Vi�t Ý    
Ph�i thu ti�n bán hàng -  94.018.625.697 
Thu ti�n 3.472.016.837  98.469.061.360 
    
Chi nhánh Công ty C� ph�n thép Vi�t Ý t�i H�i 
Phòng    
Ph�i thu ti�n bán hàng -  77.125.433.445 
Ph�i thu ti�n thuê tài s�n -  337.920.000 
Thu ti�n 453.677.771  84.002.954.838 
Ph�i tr� ti�n mua hàng -  213.811.481.400 
Tr� l�i hàng -  45.727.466.400 
Tr� ti�n -  618.610.462.626 
Bù tr� công n� -  9.439.200.014 
    
Công ty TNHH Th��ng m�i Thái H�ng    
Ph�i thu ti�n bán hàng 250.412.988.408  24.689.765.100 
Thu ti�n 242.833.940.988  - 
Bù tr� công n� 25.973.866.380  - 
Ph�i tr� ti�n mua hàng 164.937.083.300  191.078.317.694 
Tr� ti�n 168.290.000.000  151.348.795.744 

(Theo BCTC n�m 2019 �ã ���c ki�m toán c�a CTCP BCH)




