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3NGNGHIEPXIMA14GVN CONG HOAXAHOICHUNGH1AV1ITNAM 
ORAM THUONGM1 XIMANG 	We lp - Tii do - Hinh phñc 

\ uHqJaNc3 MAI 
DrtI XMANG/ 

Ha N61, ngày tháng 4 nám 2017 

iAo HOST BONG NAM 20169  NHIM KY 2012-2017 

VA PHIIO'NG HIIONG NHI1M VU CONG TAC NAM 2017 

CUA HQI BONG QUAN TRJ 

CONG TY CO PHAN VICEM THIXQNG MI XI MANG 

Can cir Diu le^ tô  chüc và hoat dng cüa Cong ty co^ phn Vicem Thuang 
rnai xi rnäng, Hi dông quân tri báo cáo hot dng näm 2016, nhim kS'  2012- 
2017 và phuong hu'ng nhirn vii cong tác nàrn 2017 trInh Dti hi dOng cô dông 
thurng niên näm 2017 cüa Cong ty nhu sau: 

I. Bàc dim tInh hInh: 

1.1. Dac diem tinh hinh nam 2016: 

Cong ty co phn Vicem Thu'ang mti xi mãng trin khai thirc hin thim 
vi kinh doanh nàrn 2016 trong bôi cãnh có nhiêu thu.n igi. Do là, sir phiic hôi rO 
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	 net cüa nên kinh tê Vit Nam vâi nhiêu chi tiêu vi mô dêu khã quan: GDP tang 
truO'ng 6,21% so vri nàm 2015, lam phát 4,74%, thj tru&ng bat dng san dã có 
nhiêu khâi sac tIch circ, von dâu tu phát triên toàn xã hi tang 8,7% so vâi nãm 
2015 và bang 33% GDP. 

Vicem - Cong ty me và các dan vi thành viên dang xüc tiên qua trInh tái 
ca câu, sap xêp li thj tnthng kinh doanh xi mãng theo huàng thông nhât thuoig 
hiu "met  Vicem", to thun igi trong phôi hçp, diêu hành 

Cüng vó'i d, Vicem Thuo'ng mti xi rnäng cüng dy mnh tái co cu theo 
hiRing ngây càng barn sat vó'i cht'rc näng nhim vu cüa dan vi và phü hçp vOi 
diêu kin, môi tru'ông kinh doanh hin ti 

Tp the Hi dng quàn trj Cong ty gm nhtthg thành viên Co näng hrc, 
trInh dO^ chuyên rnôn, kinh nghim trong quán 1, doàn két, nhit tinh và CO trách 
nhim cao trong cOng vic. 

Di ngü CBCNV có nhiu kinh nghim, vâi tinh than trách nhim cao và 
bàn lTnh trong kinh doanh 

Ben ctnh thun lii nêu trên, qua trInh th'ixc hin nhim vu 2016 van con 
nhüng trâ ngi lan, do là ngành xi mang nOi Chung van trong tinh trng cung 
vu9t xa so vói cau, thi tru&ng xuât khâu bj thu hçp t.o nén sir cinh tranh quyêt 
lit. Dtc bit, sr cmnh tranh "ni be" giüa Cong ty vai các NPP khác cüa các 
Cong ty san xuât xi mãng trong Vicem trén cüngmt da bàn có hic, có nai con 
thiêu lành rnanh, rninh bach ... lam tiêu hao nguôn hrc và giám hiu qua Chung 
cüa Vicem cüng nhu các COng ty thành viên và Vicem Thuang rni xi mang 
cüng khOng là ngoii l 

Lao Ong van trong tinh trtng "ngiRii thira, thçi thiu" dä ánh hiRing nht 



- C ô  tüc: 5 % / nãrn dat 100% muc tiêu NQ DHDCD 2016. 

- Cong tác dâu tu xây dung: 

+ Di vói du an Khu nhà a kt hop djch vi thung mi tai ngO 1, phô 
Phan Dinh Giót: Cong ty dä dánh giá hin trng cüa di.r an trên Co so' các quy 
djnh rnOi ye dâu tu, kinh doanh bat dng san cüa Nba nuâc; xây dung phucing 
an báo cáo và xin kiên cüa Tng cOng ty Cong nghip Xi mäng Vit Nam và 
dã di.rçrc Tong cong ty thOa thuân chü tri.ro'ng dâu tr (van bàn so 231 0/XMVN-
HDTV ngày 08/11/2016) vói phucmg an lira ch9n do i tác thành lp pháp nhân dê 
dâu tu dr an theo dung quy djnh cüa pháp lut. 

+ Di vói du an du tu phuong tin vn tái: Qua khào sat, phân tIch dánh 
giá cüa Cong ty (Th trInh báo cáo ngày 31/12/2016 cüa Giám doc Cty) kêt qua 
cho thây, vói nguôn lirc cUa Cong ty hin nay thI vic Cong ty tir dâu tu phuoig 
tin 4n tâi la' không hiu qua so vói vic tiêp tic thuê các dcm vi ben ngoài. VI 
4y Cong ty khOng triên khai dr an nay. 

2. Hoçtt d5ng cza H5i dng quán trj nàrn 2016: 

Hoat dng cüa Hôi dOng quán tn duçc thirc hin theo nguyen täc "Tip the 
"IAN 	 chiu trách nhiêm, cá nhân phu trách". Các thành viên HDQT dêu dã nêu cao tinh 
If4 A 	 A 	 A 	 A 	 A 	 A 	A 

G 	 than trach nhiçm, doan ket thuc hien theo nhiçm vii duçrc phan cong. HDQT 

MG 	 thrc hin nhirn vi giám sat dOi vOi Giárn dOc diêu hành và can b quán l cüa 
Cong ty darn bào tuân thu theo di'rng quy dnh cüa Ludt doanh nghip, Diêu l 
Cong ty. Trên cci sa giám sat tInh hInh thirc hin các chuo'ng trInh, ni dung chü 
yêu ma HDQT dâ Nghj quyêt. 

H6i dng quán trj Cong ty dä hQp 04phiên hQp djnh kj': 

Ngày 27/01/2016 Hi dng quán trj COng ty dã hhop phiên hop djnh kS' 
quy 4/2015: Biên bàn hop so 57/BB-HDQT ngày 27/01/2016. 

- Ngày 27/01/2016 Hi dng quân trj Cong ty dã hop bu bo^ sung thành 
vien Hi dOng quán trj COng ty: Biên bàn ho p sO 70/BB-HDQT ngày 
27/01/2016. 

- Ngày 27/01/2016 Hôi dng quàn trj COng ty dã hop bâu Chu' tjch Hi 
dOng quân trj COng ty: Biên bàn hop sO 71/BB-HDQT ngày 27/01/2016. 

- Ngày 25/3/2016 Hi dng quán trj COng ty dã hop phiên hop djnh k' 
qu 1/2016: Biên bàn hop sO 262/BB-HDQT ngày 25/3/2016. 

- Ngày 05/7/2016 Hi dng quân trj COng ty dã hop phien hop djnh k' 
quy 2/2016: Biên bàn hop so 662/BB-HDQT ngày 05/7/2016. 

- Ngày 20/10/2016 Hi dng quàn trj COng ty dä hop phiên hop djnh kS' 
quy 3/2016: Biên bàn hop so 1014/BB-HDQT ngày 20/10/2016. 

HOi dOng quan tn COng ty dâ ban hanh 15 Nghi quyêt 

so S66  Nghj quyt Ngày Nii dung 

01 29/NQ-HDQT 14/01/2016 
ThOa thun Bo nhirn Ke^ toántniRmg COng ty 
co phan Vicern Thu'ong rnu xi mang. 
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S S Quyt dlnh Ngày Ni dung 

Vicem 	Thuang 	rnii 	xi 	mãng 	tü 	ngày 
01/4/2016. 

03 599/QD-TMXM 21/6/2016 Trã cô tüc näm 2015 

04 684/QD-TMXM 18/7/2016 
Thành lap Ban chi do rà soát, hiu chinh 
chien itroc ke hoach 5 nam 2016 - 2020 

05 767/QD-TMXM 08/8/2016  m     B nh 	 doeCongty  

06 1 106/QD-TMXM 10/11/2016 Thành l .p Hi dOng xi:r 1 	k5' 1ut  

07 11 89/QD-TMXM 24/11/2016 
Quychhot dng cüa Ban Kiêm soát Cong 
ty co phan Vicem Thi.rang mu xi mang 

08 1238. a /QD-TM)(M 01/12/2016 
Thành lp Hi dng Thi dua 	en thug 
Congty  

09 
1387-->1390/QD-  

30/12/20 16 
Thi hành k' luât "Khiên trách" d& vói môt s 

TMXM can b o^ Cong ty. 

3. Thu' lao cza H5i dng quán trf nàrn 2016: 

Trong nãm 2016 tiên thu lao dã chi dôi vi các thành viên Hi dOng quân 
trj Cong ty dung nhii müc thu lao dã dugc Di hi dông CO dOng thông qua, tong 
so tiên dã chi la"222.000.000 dông. 

4. Dánh gia' tInh hInh cong tác quán lj 

Nàrn 2016 Tong cOng ty Cong nghip Xi mäng Vit Nam thay dOi ngixôi 
di din üy quyên quãn 1 phân von cua Vicem ti Cong ty cO phân Vicem 
Thuang mai  xi mãng nên Hi dông quân trj Cong ty dã có sir thay dOi ye nhân 
sir nhu sau: 

- Theo Quy& dnh sO^ 28 12/QD-VICEM ngày 30/12/2015 cüa Tong Cong ty 
Cong nghip Xi rnäng Vit Nam bà Trân Thi Minh Anh thOi tham gia quán 1 
phân vOn nhà nuóc cüa VICEM ti Cong ty CO phân Vicem Thuang mi xi 
mäng gia' trj la' 18.000.000.000 dOng, chiêrn 30% vOn diêu le^ COng ty và ông Lê 
Nam Khánh - Thành viên Hi dOng thành viên Tong cOng ty Cong nghip Xi 
mäng Vit Nam lam Nguô'i di din üy quyên quàn 1 phân vOn cüa VICEM tai 
Cong ty vó'i gia' trj là 18.000.000.000 dông, tuong irng vâi 1.800.000 cO phân và 
chiêrn 30% vOn dieu le^ cüa Cong ty. Tham gia irng cir vào Hi dOng quán trj 
Cong ty và du kiên giQ' chiirc vii Chu' tjch Hi dOng quân trj COng ty. 

- Theo Nghj quyt so^ 72/NQ-HDQT ngày 27/01/2016, tü ngày 27/01/2016 
bà Trân Thi Minh Anh thôi gitr chiirc Chu" tch Hi dOng quân trj và thOi tham gia 
Hi dOng quãn trj COng ty; Bo sung ông Lé Nam Khánh lam thành viên Hi 
dOng quãn trj và giti chirc Chu' tjch Hi dOng quân trj COng ty cO phân Vicem 
Thuang rnui xi rnãng. 

Do vy, Hi dng quán trj Cong ty dã tiên hành phân cOng 1i nhim vii 
cu the cho tüng  thành viên. Hi dOng quán ti- j dã to chirc các cuc hop djnh kS' 
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müc cao so vói quy djnh và na ton dong cüa rnt so^ dôi tuçrng, khách hang van 
chu'a thu hôi hêt. 

- Cong tác dào tao, dào to li nhm nâng cao näng lirc, trInh do^ chuyên 
môn, nghip vii cho can b0^ quãn l i các phông ban, dan vi can duçic dâu tu 
nâng cap cho phü hop vói tInh hInh rnâi. 

- Cong tác du tu xây dirng Du an Khu nhà kt ho dch vii thuo'ng mii 
tai ngO 1, phô Phan Dinh Giót: Do thu tic DTXDCB phic tap, li là lTnh virc 
mói, không thuc si trumg cüa CBCNV nên vic triên khai thirc hin con nhiêu 
lung tüng. VI vy khôi lu'Qiig cong vic và tiên do^ dâu tu cOn chm chua dáp 
irng yêu câu... 

11.2. Dáii/i aid kIt qua thrc Iz&n inic tiêu san xuIh kin/i doanh và tInh 
hInli cOng tác quãn 1j5  cong ty nhirn k3' 2012-2017.-  

1. Ke't qua thc hin myc tiêu san xuá't kinh doanh tzr nám 2012-2016. 

Tü näm 2012-2016 Cong ty dtt mt so chi tiêu chInh nhu sau: 

Chi tiêu DVT 2012-2016 2012 2013 2014 2015 2016 

-Sãn1u9ngtiêuthl,1 Tan 5.148.270 1.003.323 1.000.128 921.486 1.003.134 1.220.200 

 -Tngdoanhthu Ty' dng 5.5633,598 1.129,411 1.062,879 1.027,466 1.071,195 1.272,647 

 -Npngânsách Trdng 53,053 16,028 8,628 11,047 7,213 10,137 

Tdng 60,304 - Lginhuntrixócthu 11,363 14,163 9,051 14,105 11,622 

- Co trc %/nãrn 10 8 5 5 5 

2. Hogt d6ng cza H5i dng quán trj nhim k)) 2012-2017: 

Tr näm 2012-2016 den thOi dim DHDCD 2017 (4/2017), Hi dông quàn 
tri Cong ty dâ duy tri vic hop djnh ki và dt xuât ho.c Nghj quyêt luân phiên 
(khong hop ma xin kiên các TV.HDQT bang van ban) theo dung quy djnh diêu01  
le^ và dä ban hành 38 Nghi quyêt và 73 Quyêt dnh cüng nhiêu van bàn lien 
quan... 

Tt cã các cuc hop cüa HDQT du duc to^ chüc vâi thành phân m& 
rng, nên càc Nghj quyêt, quyêt djnh... dêu dã duqc ban hành sat vói thirc té cüa 
dan vi và thu.n igi trong nhn thuc cüng nhu tniên khai thirc tiên. 

3. Dánh giá tInh hlnh cOng tóc quán lj: 

Do nhiu nguyen nhân khách quan, chü quan nhan sir Hi dông quán trj 
COng ty cO phân Vicem Thtrong rni xi rnàng nhim kST 2012-2017 có nhiêu biên 
dng. Ngoài vic thay dôi nhân sir trong närn 2016 (nhu dã báo cào & phan trên), 
các närn truâc do có nhüng sr thay dôi ci.t the nhu sau: 

- Tháng 4/2012: Ong Nông Tun Dung và ông Hoàng Van Tam thOi giü 
chuc thành viên Hi dOng quãn trj Cong ty do hêt nhim 	Dti hi dông cO 
dông thuOng niên nãrn 2012 cua Cong ty dã bau Hi dông quàn trj COng ty 
nhirn k rnó'i 2012-2017 gOm 05 thành viên, trong do có 03 thành viên Cu la" bà 
Trân Thj Minh Anh, Ong Duang COng Hoàn, Ong Dinh Xuân Cam và 02 thành 
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thêng nht quyt dinh các van de^ ve^ nhan sir, ve san xut kinh doanh vâ các vn 
dê khác cña Cong ty. 

Trong nhirn kSi  Giárn dc và Ban diu hành Cong ty dA chap hành Va 
thrc hiên tot cac Nghj quyêt, quyêt djnh... cüa Hi dông quân tr, Nghj quyêt 
cüa Dti hi dOng co dông thu'èng niên hang närn, tp trung diêu hành san xuât 
kinh doanh. Hi dông quan trj dã tim nhiêu bin pháp tIch circ dê chi dao  gop 
phân cho hoat dng san xuât kinh doanh cüa Cong ty trong nhUTlg nàm qua duçc 
on djnh và có hiu qua, bão toàn duoc von, igi nhun và cô tüc trá cho các cô 
dông dat  mirc Di hi dông cô dông thông qua. Thrc hin day du' nghia vi np 
ngân sách dôi vó'i Nhà nu'óc theo quy dlnh  cüa pháp 1ut. Vic lam và di sOng 
cüa ngithi lao dng dugc dam bào. 

III. Phiro'ng hu'&ng, nhim vi nãm 2017 và thôi gian t&i: 

Dinh Izwó'ng Iioçit ct3ng cüa Cong ty là: Tip tiic day manh  kinh doanh, 
khai thác mçi nguôn hrc dê tirng bi.róc ma rng thj phân, nâng cao nãng lirc cnh 
tranh và vi the Cong ty trén thu'ang trurng. Dông thOi, tiên hành kin toàn to 
chrc bo^ may theo hithng tinh gun, vai 1 trInh phü hop;  tiep tic hoàn thin h 
thong quãn trj thong qua vic rà soát, xây dmg và kin toàn Np thong quy chê, 
quy trInh và day manh irng ding cong nghq^ thông tin... không ngrng nâng cao 
näng lrc quân trj và hiu qua doanh nghip. Xây dung va triên khai thçrc hin 
phuung an xuât khâu và kinh doanh xi rnäng trén dja bàn tinh Vinh Phüc và các 
dja bàn khác theo djnh huâng cUa Tong cong ty Cong nghip Xi mäng Vit 
Nam. 

 01 

KI l,oach san xut kinh doanh nám 2017: 
- San Iu'gng xi mäng tiêu thii 	: 1.300.000 tan 

- Tong doanh thu 	 : 1.294,985 ti" dông 

- Np ngân sách 	 : 	8,100 t5 dông 

- LGi nhuân truck thug 	 9,059 t dng 

- Co ti:c dir kin 	 : 	5%/näm 

- COng tác du tu xây dung: Dr an Khu nhà a k& ho djch vi thuong mai 
tai Giáp Nhj: Triên khai thrc hin theo phuang an dã dugc Tong cong ty Cong 
nghip Xi mäng Vit Nam thOa thun. 

De^ pIin tth1 hoàn thành niic tiêu nám 2017 và các näin tilp theo, H?3i 
ciOng quán trj cüng Ban Giárn ctôc công ty can tIp trung chi ctçio và giài quyêt 
tot nhü'ng van tie sati: 

1. Tiêp tiic on dnh và dy manh  vic kinh doanh xi rnäng, tim moi bin 
pháp de-  chi dao  thirc hin hoàn thanh mic tiêu san xuat kinh doanh närn 2017. 
Dam bâo CO tue chi trá cho các cô dOng theo miic tiêu Cong ty xây dirng dugc 
Dai hi dOng cô dOng thông qua. 

2. Tp trung chi dao  cong tác du tu xây dung theo dung chü truong de^ ra. 

3. Tiêp tyc chi do rà soát, xây dçrngvà kin toàn các quy che^ quàn 1 ni 
b, rà soát chi phi, thixc hành tiêt kim, chông lang phi dê có diêu kin giâm chi 

S 


