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N(1MANG 	 PHAN1 

KET QUA HOAT BONG KINH DOANH NAM 2016 

I. DAC DIEM TINH HINH CHUNG: 

1. Thuãn lo'i: 
- TInh hInh kinh te cüa Viêt Nam trong närn 2016 tuo'ng dôi on djnh, GDP 

tang 6,21%, trong do 1mb vrc cong nghip tang 7,57%, lam phát 4,74%. 

- Von du tr toàn xã hi tang 8,7%, bng 33% GDP. 

- Tiêu dung xi rnäng Ca nuc näm 2016 tang 9,8% so vó'i närn 2015, trong do 
san 1uçng tiêu thii xi mãng cUa Vicem có rnirc tang truâng cao nhât 11,2%. 

- Vicern tip tic s.p xp, cu true 1i he^ thng phân phi a mt so don vi 
(Hoàng Thch, But San), qua do dã to diêu kin thu.n 1çi hon cho Cong ty trong 
vic phân chia dja bàn. 

2. Khó khãn: 

Thi, tru'ông trong nuóc van có si.r cnh tranh quyt 1it do tOng cung vugt xa 
tong câu, dc bit là sir cnh tranh ye giá gitra các 1oi xi rnäng và giüa các dja bàn 
tiêu 

II. KET QUA HOAT DONG SAN XUAT KINH DOANH: 

1. San Iu'çrng xi mãng mua vào, ban ra 2016: 
Dan vi tInh: Tdn 

Chun Iou g 
Hang rnua 2016 Cüng k' 2015 Hang ban 2016 Cñng k' 2015 

xi rnänu Muc Thtrc % so Thuc T lê Muc Thu'c % so Thu'c T lê 
tiêu hiên MT hiên % tiêu hiên MT hiên % 

Ungs6 1.050.000 1.210.532 115,3 1.008.628 120,0 1.050.000 1.220.200 116,2 1.003.134 121,6 

XMHoangThch 700.000 779.169 111,3 661.803 117,7 700.000 784.475 112,1 656.166 119,6 

XMBirn Son 10.000 2.714 27,1 10.018 27,4 10.000 2.714 27,1 10.011 27,1 

XM But Son 300.000 258.303 86,1 305.797 84,5 300.000 262.645 87,5 305.947 85,8 

XMHãiPhong 15.000 125.181 834,5 6.968 1.796,5 15.000 125.181 834,5 6.968 1,796,5 

XM Tam Dip 25.000 45.165 180,7 24.042 187,9 25.000 45.185 180,7 24.042 187,9 

Tong san luç'ngtiêu thii närn 2016 tang so vó'i rnic tiêu 16,2% và tang 21,6% 
so vói nàrn 2015; Két qua dat du'gc dã khäng djnh co chê cüa Cong ty ban hành 
dung xu huóng và nhu câu cüa thj truO'ng trong giai don hin nay, vai các chInh 
sách ban hang hp'p 1, 1mb hot, khuyên khIch các di 1, nba phânphOi, khách 
hang, cing nhu dng viên kip thOi dOi vai cac dOi tác 4n tâi, bOc xêp. Ben cnh 
do khàng di,nh cong tác phôi hap thj tru'ang vói các nhà may co' hiu qua hon. 
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thuê kho, bãi, trV s('Y Cong ty, van phông dai diên tai  các tinh. Doanh thu thu duqc 
tir cong tác kinh doanh cho thuê kho, cho thuê tài san và các djch vi khác nàm 
2016 dat  8 t dOng. 

III. DANH GIA MOT SO MAT HOAT DONG NAM 2016: 

1. Vê cong tác tiêu thi: 

a) Gong tác t/zj tru'&ng: 
- Giü' vü'ng dia bàn bang cách ban hành các co che^ chinh sách phü hgp vOi 

ting vüng, khuyên kbIch các NPP và các khách hang. 

- Hang tháng, qu, can cir vào tInh hInh th tnthng, Cong ty xây drng ké 
hoach san luQng cu the, chi tiêt cho tüng khu vrc, tüng dia bàn sat vói nhu câu 
tiêu thu cüa tiirng dia bàn và miic tiêu cüa Cong ty. 

- Phi hap vói các Cong ty san xut xi màng và các doiri vi 4n tài dê dam 
bão lu'çmg hang dáp irng nhu câu lieu thii xi rnãng tai  các dia bàn. 

- Khai thác các cong trInh xây dirng dan dung, cong nghip. Cong trInh giao 
thong và các tram trn si:r dung xi màng thi, nhäm tang san 1ung tiêu thu xi mäng 
thi trên các dia ban Cong ty quàn 1. 

b) H thong p/ian phi, ban hàng. 
- Diu chinh linh boat mO hInh to^ chirc tiêu thu; ma rng, khai thác them 

khách hang, tiêp quän và ma rông môt so dia bàn, các NPP rnói theo chinh sách 
phân chia, On djnh dia bàn cüa các Cong ty san xuât xi mäng. 

- To chirc sp xp 'ai  vic quãn 1 ban hang, phân công, giao nhim vii cu the 
cho can b quãn 1 vâ NVBH theo tirng kbu virc, dia bàn; To chüc riêng b o^ phn 
khai thác, bàn hang vào các cOng trInh, tram trn và bo^ ph.n xuât khâu xi mäng. 

c) Vmn tái, bc xêp: 
- Lãnh dao  COng ty dã chi dao  các phông ban chü dngtrong Cong tác diu 

, 	 o 	ô vphOi, phi hgâc d vi 	tâi, 	T 	 dthO 	áo 	 c 	r  
các phuo'ng tin vn chuyên thüy trong nhü'ng thai diem thirc hin chiên djch ye 
san luçmg hoc khi diêu kin thôi tiêt kho' khãn. 

- Luang phu'oirig tin luân chuyn tai  các bn on djnh, dáp irng du' nhu cu 
tieu thu trên dia ban. 

d,) Chi'izh sad, tiêu thy: 
Kip thè'i diu chinh co ch, chinh sách ban hang 1mb boat, phü hop vai dien 

biên thj truO'ng, din biên tirng khu vu'c, dia bàn trng nba phân phOi, khách hang 
qua do dã day manh vic tiêu thu, hoàn thành vuot rnirc miic lieu. 

2. Vê quail 1 tài chinh, quãn ly cong nq, xii' 1 nq kho' dôi: 
- Ngay th du nãrn Ban thu hM cOng nçi dã phi h9p vói các phông ban lien 

quan tiêp tic rà soát cOng np' cüa khách hang, giárn sat cOng nci nhärn không dê 
cOng np tang cao. Buó'c dâu các khách hang dä thrc hin báo lãnh ngân hang dung 
quy di,nh; trng buóc dua vic di chiu, xác nhn cOng ng di vào né nép. Ngoài ra, 
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PHAN 2 

MVC TIEU, NHIM VU NAM 2017 

1. Dánh giá chung tInh hInh th1 tru'ô'ng näm 2017: 

- Kinh te trong nuOc dr doán tang truóng o^n dinh, GDP u'âc tang 6,7%, 1m 
phát dugc kiêrn chê a imrc 4%. Riêng nhu câu tiêu thu xi mãng toàn xä hi ithc 
tang ffi6% - 7%, nhu câu tiêu thii xi mãng tai Ha Ni thc tang 7% - 8%. 

- Thj tri.thng xi rnãng trong ntthc vin clang a giai do?n cung vl.rçTt cãu, áp 1irc 
phãi day rntnh xuât khâu, nên imrc dô  cnh tranh vn gay gät và quyêt lit. 

2. Sãnlu'9'ng xi mãng mua vào, ban ra näm 2017: 
Dan vi tInh: Tan 

Chñng 1oti xi mäng Th'c hin 2016 Mic tiêu 2017 % so vôi 2016 

Tng s05  1.220.200 1.300.000 10695 

-HoãngThch 784.475 910.000 10956 

- Birn Son 2.7 14 10.000 368,5 

-BiitSon 262.645 250.000 123,7 

-HãiPhông 125.181 95.000 55,9 

-Tarn Dip 45.185 35.000 779 5 

3. Các chi' tiêu ve tãi chinh nàm 2017: 
Dan vi tmnh: Triu dng 

Chitiêu Thu'c hiên 2016 Muc tiêu 2017 % so v&i 2016 

Tngdoanhthu  - 

 

1.272.648 1.294.985 10138 

-Npngânsách 10.137 8.100 7959 

 -LciinhuântruOcthu 11.621 9.059 7759 

- T 	lé co trc 5 % 5 % 100 

4. Các clii tiêu ye lao dng, tin hrong nãm 2017: 

A tieu Don vi tinh 
Thtrc hiên 	M uc 

2016 
so VOW 

 
tiêu % 

2017 2016 

- Lao dng bmnh quân ngu'äi 160 150 93,7 

- Tong qu 	tiên 1ung nghIn dng 19.114.000 19.114.000 100,0 

- Tien 1uong bInh quân dông/ng/tháng 9.955.000 10.618.000 10657 

- Thu nhtp bmnh quãn dng/ng/tháng 10.430.000 11.118.000 106,6 

5. Cong tác dãu tn xãy dirng: 
Di vói dir an khu nhâ ó,  kt hop djch vii thuo'ng rni tai Giáp Nhj: T6^ chi.'rc 

tIm, lua chpn dôi tác phü hçp, có näng luc dé triên khai di.r an theo phuang an dã 
du'çc TOng cOng ty thOa thun. 
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thong diánh giá thi dua, khen thuông, he^ théng dánh giá nhân viên gãn vâi näng 
suât và hiu qua cong vic (KPJ). 

- RA soát, kin toân di ngQ quân 1' các cp; xây dirng co chê phân cap, giao 
nhim vi, quyên han, trách nhiêrn rO rang, dc bit trong cong tác tiêu thu, ban 
hang. 

- Xây dung k hoch dâo tao, phát trin di ngü quân 1, di ngü ban hang vá 
nhân viên thj tru'èng dap irng yêu câu cong vic. 

- Thirc hin giäi quyt chê do^ nghi vic, châm dtrt HDLD theo dung các quy 
djnh cüa Pháp 1ut vá xern xét can dôi nguôn tài chInh dê ho trq giãi quyêt châm 
drt viêc làim 

6.3. Cong tac tai chin/i, quàn 1j ncr, xü' 1f no, khó ctbi: 
- Can di, sir diing ngun vn h9p 1, linh hot; kirn soát, quán 1 chi phi 

nhärn dern 1i hiu qua six dung von cao. 
- Tiêp tic tp trung trong cong tác quán 1 no, trên co th trng buâc hoàn 

thin các quy ché, quy djnh ye quán 1 no, quán 1 ban hang; xây dirng h thông, 
chê d báo cáo, dOi chiêu thuông xuyên, djnh kS'  nhãm theo dOi chi tiêt din biên 
tInh hInh cong no cüa khách hang... 

- Di vâi no khó dôi: Tip tuc rà soát, cüng c0^ ho so các khoán no khó dôi; 
thithng xuyên don dOc, dôi chiêu, näm bat tInh trng khách hang my dê có bin 
phap xir 1 ngay; phôi hap ch.t chë vó'i don vi tu van 1ut ciing nhix các co quan có 
thârn quyên trong xü' 1 my. 

6.4. COng tác cho t/iuê tài san, xü' lfl thanh 1j tài san: 
- Tip tuc khai thác, tan dung triêt de^ viêc cho thuê kho, bãi, các tâi san khác 

trên daft, darn báo hiu qua, to them nguOn thu cho Cong ty. 
- Tip tiic xern xét vic thanh l, ban môt so^ tãi san trén dat không có nhu câu 

sir dung, hoc siir ding không hiu qua. 
6.5. COng the k/zác. 
- Tp trung xây dung, hoàn thin các quy trinh, quy ch& quy djnh cüa Cong 

ty ye quán 1 ban hang, quân 1' cong flG, quân 1 tài chInh. Trong do can tp trung 
vào các Quy chê tai chInh; Quy che^ quãn ' nq; Quy djnh ye juan chuyên chüg 
tü', Quy djnh ye rnua sam tài san... 

- Hoan thin he^ thong báo cáo quãn trj trên co so kt hap ñng dung he^ thông 
CNTT nhärn quán 1 theo dOi kip thè'i vá thithng xuyên ye san lugng tiêu thu, 
doanh thu và kiêrn soát cong my; Dir báo nhanh két qua kinh doanh vá tInh hInh 
biên d5ng tai san - nguOn vOn. 

- Ch-6 dng lam tt cOng tác phOng chng lt bão, phông chông cháy n 65  va an 
ninh ni bo^ trong Cong ty./. 

GIAM IJOC 

Ngô JJ Lu'u 


