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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI 
NĂM BÁO CÁO: NĂM 2011 

   
I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: 
1. Những sự kiện quan trọng: 
+ Việc thành lập:  

Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI tiền thân là Nhà máy xi măng La Hiên được 
thành lập theo Quyết định số 925/NL-BCCB-LD ngày 31/12/1994 của Bộ Năng lượng (nay là 
Bộ Công thương), là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Than Nội Địa (nay là Tổng Công ty 
công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin) thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt 
Nam. 

Ngày 18/12/2006, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 3676/QĐ-BCN 
về việc cổ phần hóa Nhà máy xi măng La Hiên. 

Ngày 25/12/2006, Nhà máy xi măng La Hiên được đổi tên thành Nhà máy xi măng La 
Hiên-VVMI theo Quyết định số 0299/QĐ-HĐQT do Hội đồng quản trị VVMI ban hành.  

Ngày 30/01/2007, Nhà máy xi măng La Hiên-VVMI được chuyển thành Chi nhánh 
Công ty TNHH một thành viên Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc-TKV Nhà máy xi măng La 
Hiên-VVMI theo Quyết định số 26/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Công nghiệp 
mỏ Việt Bắc-TKV. 

Ngày 19/09/2007, Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt 
Nam ban hành Quyết định số 2228/QĐ-HĐQT về việc phê duyệt phương án và chuyển Nhà 
máy xi măng La Hiên VVMI thành Công ty cổ phần. 

Ngày 18/10/2007, Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt 
Nam ban hành Quyết định số 2429/QĐ-HĐQT về việc điều chỉnh phương án cổ phần hóa Nhà 
máy xi măng La Hiên-VVMI. 

Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI được thành lập theo giấy đăng ký kinh doanh 
số: 1703000349 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 01 tháng 01 năm 2008. 
Khi cổ phần hóa Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc chiếm tỷ lệ 51,383% vốn điều lệ tương 
đương 51,383 tỷ đồng. 
+ Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần:  

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI chính thức 
đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. 
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+ Niêm yết: Công ty chưa nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán. 
+ Các sự kiện khác nổi bật: 
2. Quá trình phát triển: 
+ Giới thiệu về công ty: 
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Tên công ty:            CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI 
Tên viết tắt:             LHC 
Tên tiếng Anh:        LA HIÊN CENMENT JOIN STOCK COMPANY 
Biểu tượng của công ty: 
 
 
 
       
 
 
 
Trụ sở chính của công ty: Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên  
Điện thoại:                       02803.829.154 
Fax:                                  02803.829.056 
Email:                              Congtycpmlh@yahoo.com.vn 
Webside:                          http://www.ximanglahien.com.vn 
Tài khoản số:             39010000000429 tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Thái Nguyên. 
Mã số thuế:                      4600422240 
Giấy CNĐKKD Số: 1703000349 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp, đăng ký 
lần đầu ngày 01/01/2008. 
+ Ngành nghề kinh doanh:  

- Sản xuất mua bán xi măng và vật liệu xây dựng;  
- Khai thác, chế biến và mua bán đá, đất sét, các loại khoáng sản;  
- Chế tạo gia công các sản phẩm cơ khí, kết cấu thép, phụ tùng;  
- Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng; Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi, 

điều hòa không khí; Hoàn thành hệ thống xây dựng; 
- Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; 
- Kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát;  
- Mua bán, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng, hàng hóa; 
- Vận tải hành khách, hàng hóa bằng ô tô.  

+ Tình hình hoạt động của Công ty trong năm: 
Năm 2011, Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI trải qua một năm đầy khó khăn và  

nhiều thử thách đối với tập thể lãnh đạo và toàn thể CNVC trong công ty. Nền kinh tế vẫn tiếp 
tục thời kỳ suy thoái, Nhà nước áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ đã gây ảnh hưởng lớn đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thị trường xi măng cạnh tranh gay gắt do sự mất 
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cân đối về cung - cầu trên thị trường, làm giảm sản lượng tiêu thụ. Trong khi đó chi phí giá cả 
vật tư nguyên vật liệu đầu vào có nhiều biến động tăng giá mạnh đặc biệt là số mặt hàng như: 
điện, xăng dầu và than. Từ đó làm cho tất cả vật tư nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng giá 
theo... Chi phí cố định như khấu hao TSCĐ + Lãi vay năm 2011 tăng trên 50% so với năm 
2010. Chênh lệch tỷ giá đồng USD/VNĐ tăng cao. Tình hình huy động vốn kinh doanh cực 
kỳ khó khăn. Sản lượng tiêu thụ năm 2011 chưa đạt kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra, giá bán sản 
phẩm giảm, chi phí tăng cao là những nguyên nhân làm ảnh hưởng rất lớn tới lãi hoạt động, 
kết quả SXKD và đời sống thu nhập của CNVC - LĐ Công ty trong năm vừa qua. 

Tuy nhiên với sự cố gắng nỗ lực của tập thể CB CNVC toàn công ty đã đồng tâm phấn 
đấu vượt qua khó khăn gian khổ, sự quan tâm động viên và chỉ đạo sát sao của Tổng công ty 
công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin, sự thông cảm và chia sẻ của các Cổ đông nên Công ty 
đã giữ vững thị trường truyền thống và mở thêm được thị trưởng mới, trong năm Công ty đã 
tiêu thụ được 741.299,29 tấn sản phẩm tăng 128.379,6 tấn (20,95%) so với năm 2010. Duy trì 
sản xuất ổn định, đảm bảo được việc làm đời sống và thu nhập cho người lao động. 
3. Định hướng phát triển của Công ty: 
3.1 Mục tiêu phát triển trong năm 2012: 

Xác định năm 2012 tiếp tục là một năm còn nhiều khó khăn đối với ngành xi măng nói 
chung và Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI nói riêng. Đây thực sự là một thách thức 
lớn đặt ra cho HĐQT và ban lãnh đạo Công ty, đòi hỏi CBCNV phải toàn tâm, toàn trí nâng 
cao tinh thần đoàn kết vượt khó tạo đà để thúc đẩy sự phát triển của Công ty. Mục tiêu đặt ra 
là: 

a. Chiến lược về sản phẩm: 
+ Đa dạng hóa sản phẩm xi măng, nâng cao chất lượng sản phẩm. 

 + Tập trung quản lý toàn diện trong các lĩnh vực, tối đa hóa lợi nhuận trong kinh doanh, 
trong đó đẩy mạnh chủng loại sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao. 

+ Có chiến lược dự trữ nguyên liệu, thành phẩm hợp lý, khoa học nhằm giảm chi phí 
hàng tồn kho. 

+ Tiếp tục tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ xi măng đối với những khách hàng 
đã có và khách hàng tiềm năng trong tương lai. 

+ Nâng cao năng suất lao động, ổn định chất lượng sản phẩm. Tiết kiệm triệt để chi phí, 
tăng cường công tác khoán quản. 

+ Ổn định đà phát triển, xây dựng thương hiệu sản phẩm Công ty trở thành một thương 
hiệu mạnh. 
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b. Chiến lược đầu tư công nghệ: 
+ Đầu tư chiều sâu công nghệ sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng và hạ giá thành 

sản phẩm để đủ sức canh tranh trên thị trường. 
+ Trong năm 2012, tiếp tục thực hiện các bước còn lại của Dự án đầu tư xây dựng công 

trình khai thác mỏ đá vôi Đồng Chuỗng, một số dự án dở dang chuyển tiếp từ năm 2011 
chuyển sang và triển khai đầu tư dự án mới như: Xây dựng kè chắn đất, Cải tạo đường bê tông 
nội bộ, Máy xúc lật dung tích gầu ≥3m3, Thiết bị phân tích dung động và Máy cắt Plasma.  
c. Chiến lược tài chính: 

+ Chủ động công bố minh bạch thông tin, cung cấp kịp thời cho các nhà đầu tư để nắm 
bắt được hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đặc biệt là thông tin về tình hình tài 
chính của công ty. 

+ Tìm kiếm các nguồn vốn vay phù hợp, cơ cấu lại  nguồn vốn của công ty sao cho hợp 
lý đồng thời tận dụng tối đa ưu thế của đòn cân nợ. 

+ Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển sản xuất kinh doanh nhằm 
mục tiêu phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh. 
d. Chiến lược nhân sự: 

+ Cơ cấu sắp xếp lại lao động, đảm bảo đủ nguồn lực, hợp lý hóa sản xuất. 
+ Đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân viên chức trong công ty. 
+ Nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ. Sử dụng lao động có chuyên môn nghiệp vụ 

trong các phòng ban Công ty.  
+ Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật năng động, có năng lực và trình độ cao, 

đội ngũ công nhân giỏi. 
3.2 Chiến lược phát triển trung và dài han: 

- Công ty lựa chọn lộ trình hợp lý để triển khai thực hiện đầu tư các dự án mang lại hiệu 
quả kinh tế cao. 

- Phấn đấu phát triển mạnh thương hiệu xi măng La Hiên theo một số tiêu chí: 
+ Chất lượng cao và ổn định. 
+ Giá cả cạnh tranh. 
+ Thị phần lớn.   

 

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 
Trong năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt và thể hiện rõ vai trò là cơ 

quan quản lý Công ty, có toàn quyền và nhân danh Công ty để quyết định và thực hiện các 
quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội 
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đồng quản trị đã thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, thực hiện việc tổ chức 
quản lý chặt chẽ đảm bảo lợi ích cho Công ty và các cổ đông. 

 
1. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2011.  

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 
12 hàng năm. Báo cáo tài chính của Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ là đồng việt nam (VNĐ) và 
đã phản ánh đúng, trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2011, kết 
quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng 
ngày, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có 
liên quan. 

 Trích khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng. 
 Tiền lương bình quân năm 2011 là: 4.313.373 đồng/người/tháng. 
 Các khoản vay đến hạn trong năm đều đã được Công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn. 
 Trích lập các quỹ theo Luật định: Việc trích lập các quỹ và việc sử dụng các quỹ trong 

năm do HĐQT Công ty quyết định trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và 
hoạt động của Công ty. 

 Tổng dư nợ vay của Công ty. 
 
* Dư nợ vay của Công ty tại thời điểm 31/12/2011:                                

                 Đơn vị: VNĐ 
Chỉ tiêu 31/12/2011 

Nợ ngắn hạn 197.202.181.048 
Nợ dài hạn 476.787.175.665 
 Tình hình công nợ hiện nay: 
 
* Tình hình công nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2011: 

Đơn vị: VNĐ 
Chỉ tiêu 31/12/2011 

Phải thu ngắn hạn từ khách hàng 28.519.739.304 
Trả trước cho người bán 0 
Các khoản phải thu ngắn hạn khác 955.756.829 
Phải thu dài hạn từ khách hàng 0 
Phải thu dài hạn khác 0 
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* Tình hình công nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2011.                               
Đơn vị: VNĐ 

Chỉ tiêu 31/12/2011 
Phải trả người bán 71.427.369.799 
Người mua trả tiền trước 608.899.779 
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 5.742.885.033 
Phải trả người lao động 0 
Phải trả nội bộ 854.394.912 
Các khoản phải trả khác 711.668.178 
Trong đó: + Tiền cổ tức trả cho Nhà đầu tư 63.373.000 
                 + Các khoản phải trả khác 648.295.178 
Chi phí phải trả 322.161.196 
Vay và nợ ngắn hạn 117.300.000.000 
Vay và nợ dài hạn 475.514.926.426 
Dự phòng trợ cấp mất việc làm 1.193.257.930 

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:  

   Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 
Năm 2011 

Thực hiện 
Năm 2011 

% hoàn 
thành 

I. Chỉ tiêu hiện vật  800.000,00 741.299,29 92,66 
1. Xi măng PCB30 Tấn 610.000,00 495.619,31 81,25 
2. Xi măng PCB40 Tấn 180.000,00 234.345,07 130,19 
3. Clinker lò quay Tấn 10.000,00 11.334,91 113,35 
II. Chỉ tiêu pháp lệnh     
- Nộp Ngân sách nhà nước Tr.đồng 14.500,00 19.977,95 137,78 
III. Chỉ tiêu chủ yếu     
1. Tổng doanh thu Tr.đồng 662.350,00 660.999,78 99,80 
- Doanh thu xi măng, clinker Tr.đồng 662.150,00 656.449,08 99,14 
- D.T tài chính và hoạt động khác Tr.đồng 200,00 4.550,70 2.275,35 
2. Tổng chi phí Tr.đồng 652.887,00 660.819,99 101,22 
3. Tổng lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 9.463,00 179,79 1,91 
4. Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 7.097,25 14,18 0,20 
5. Tỷ lệ cổ tức % 7,00 0,0  
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3. Những thay đổi chủ yếu trong năm: 
 Những khoản đầu tư lớn như: Trong năm Công ty đã rà soát toàn bộ kế hoạch đầu tư 

xem xét dự án nào cần đầu tư trước dự án nào làm sau, nhằm mục đích tăng hiệu quả đầu tư 
trong tình hình thiếu vốn như hiện nay. Cụ thể Công ty tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây 
dựng công trình khai thác mỏ Đồng Chuỗng, ngoài ra thực hiện thêm 2 dự án: Dự án đường 
giao thông nội bộ và dự án Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất. Với tổng giá trị TS tăng trong năm 
16,64 tỷ đồng.  
4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:  

Công tác mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm: Bám sát những diễn biến của thị trường 
để điều chỉnh chính sách kịp thời phù hợp, giữ thị trường truyền thống nhất là thị trường tiêu 
thụ trong tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. Tiếp tục mở rộng thị trường mới sử dụng xi 
măng vào các công trình giao thông, khai thác tiềm năng thị trường tiêu thụ xi măng mác cao 
PCB40, xi măng rời vào các trạm trộn bê tông, các công trình dự án lớn trong và ngoài tỉnh 
Thái Nguyên. Tiếp tục quảng bá thương hiệu sản phẩm với nhiều hình thức như mở hội nghị 
khách hàng, tổ chức quay phim và phát quảng cáo trên truyền hình trung ương, in tờ rơi và 
quảng cáo trên các tấm biển lớn tại các trục giao thông lớn tiếp nối với tỉnh Thái Nguyên, 
tham gia các hội nghị xúc tiến đầu tư tổ chức tại các khu vực. 

Tạo điều kiện cho các cổ đông thực sự là người làm chủ doanh nghiệp; cải tiến, thiết lập 
phương thức quản lý tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy công ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả 
cao, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Kiện toàn bộ máy theo hướng tinh, 
gọn và chất lượng, tăng cường bộ phận khai thác thị trường, tìm kiếm các nguồn cung cấp 
nguyên vật liệu đảm bảo chất lượng và ổn định. 
5. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012: 

Tiếp tục xác định vai trò vị trí và chức năng của Hội đồng quản trị theo điều lệ Công ty 
để chỉ đạo thực hiện có kết quả các mục tiêu năm 2012 được Đại hội cổ đông thường niên 
thông qua. 

Duy trì sự sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên của HĐQT. 
Đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng điều lệ, Nghị quyết của Đại hội cổ 

đông và các quy định của pháp luật hiện hành. 
Thường xuyên duy trì chương trình họp của HĐQT để đề ra nghị quyết nhằm triển khai 

thực hiện tốt các mục tiêu của Đại hội cổ đông thông qua. 
Chỉ đạo trực tiếp Ban lãnh đạo công ty, các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ, các đơn 

vị sản xuất để từ đó tiếp tục nâng cao năng lực quản lý điều hành.  
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III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC: 
1. Báo cáo tình hình tài chính: 
+ Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán: 
 * Khả năng thanh toán hiện hành:   1,142 lần ( Tổng tài sản/nợ phải trả) 
 * Khả năng thanh toán nhanh:               0,097 lần (Tiền hiện có/nợ ngắn hạn) 
 * Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần:       0,0021% 
 * Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản:                               0,0018% 
 * Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn chủ sở hữu:              0,0147% 
+ Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011 của năm báo cáo:  

Tài sản (đồng) Nguồn vốn (đồng) 
I. Tài sản ngắn hạn 86.793.778.670 I. Nợ phải trả 673.989.356.713 
II. Tài sản dài hạn 683.499.009.975 II. Vốn chủ sở hữu 96.303.431.932 

Tổng cộng 770.292.788.645 Tổng cộng 770.292.788.645 

+ Những thay đổi về vốn cổ đông: Năm 2011 không có thay đổi về vốn điều lệ và số cổ phần 
phát hành của Công ty, Công ty không phát hành bất kỳ một loại trái phiếu nào. 
Stt Chỉ tiêu Đvt Năm 2011 
1 TỔNG CỔ PHIẾU  10.000.000 
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành CP 10.000.000 
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành CP 10.000.000 
- Cổ phiếu phổ thông CP 10.000.000 
2 CỔ TỨC CHIA CHO CÁC CỔ ĐÔNG GÓP VỐN  TR.Đ 0 
- Trả cổ tức năm 2011  Tr.đ 0 

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2011: 
Năm 2011 vừa qua cũng là một năm thực sự khó khăn đối với công tác tài chính. 

Nguồn vốn khan hiếm, vốn đầu tư + thiếu nguồn chưa được bù đắp. Nhu cầu sử dụng vốn lưu 
động lớn, lãi suất vay vốn cao và tỷ giá biến động tăng mạnh đã làm tăng chi phí tài chính trên 
27,6 tỷ đồng so với năm 2010. Bên cạnh đó môi trường kinh doanh của Công ty ngày càng 
cạnh tranh khốc liệt, thị trường diễn biến phức tạp. Sự dư thừa sản phẩm của nghành nhiều 
làm cho xi măng La Hiên chịu sự cạnh tranh gay gắt với các loại thương hiệu xi măng khác 
trên thị trường. Giá bán sản phẩm thấp, mức tăng giá bán chưa đủ bù đắp mức tăng của 
nguyên liệu đầu vào. 
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Đứng trước những thách thức và những biến động của thị trường, Hội đồng quản trị và 
Ban lãnh đạo Công ty đã cố gắng hết mình để bám sát tình hình thị trường nhằm kịp thời đưa 
ra những quyết sách điều chỉnh cho phù hợp, giảm thiểu những thiệt hại cho Công ty. Ban 
lãnh đạo điều hành công ty đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn và các tổ chức đoàn 
thể, triển khai nhiệm vụ kế hoạch và phát động thi đua tới từng phòng ban, phân xưởng, tổ đội 
sản xuất nắm bắt kịp thời những diễn biến trên thị trường, năng lực sản xuất của Công ty để 
đưa ra những biện pháp khắc phục kịp thời. Sự đoàn kết vượt qua khó khăn gian khổ phấn đấu 
trong lao động sản xuất của đội ngũ công nhân - cán bộ trong toàn Công ty đã tạo nên không 
khí thi đua sôi nổi, thúc đẩy hoàn thành công việc được giao. 
3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:   

Trong năm 2011, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty luôn bám sát công tác quản 
lý và điều hành trong sản xuất kinh doanh, củng cố nâng cao và từng bước nhằm tăng năng 
lực cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo hiệu quả trong kinh doanh.  

Trong công tác điều hành, công ty luôn củng cố, duy trì thường xuyên phân tích giá 
thành theo tháng để từ đó có các biện pháp giảm chi phí đầu vào hạ giá thành sản phẩm. Ban 
lãnh đạo công ty đã duy trì các cuộc họp thường xuyên và định kỳ để kiểm điểm đánh giá tình 
hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và việc triển khai những chủ trương theo 
nghị quyết của Hội đồng quản trị. 

Công tác KTTKTC luôn được đề cao. Trong năm mặc dù có nhiều biến động của thị 
trường tài chính nhưng những cán bộ viên chức trong phòng KTTKTC vẫn luôn linh hoạt, 
nhạy bén trong công việc, làm tốt công tác của mình, phối hợp tốt với các phòng ban chức 
năng thực hiện tốt quản lý tài sản, nguồn vốn của Công ty. Tham mưu giúp HĐQT và Ban 
lãnh đạo trong công tác quản lý điều hành tài chính của Công ty đảm bảo an toàn vốn, nền tài 
chính luôn lành mạnh. 

Bộ phận kỹ thuật đã kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm đầu ra với chất lượng xuất 
xưởng luôn đạt theo tiêu chuẩn quy định của nhà nước. Quy hoạch tốt công tác tiếp nhận 
nguyên nhiên vật liệu, cải tiến công tác kiểm tra, kiểm soát. Điều chỉnh phối liệu hợp lý, kịp 
thời, có phương án xử lý tốt về phối liệu, phối hợp tốt với các bộ phận liên quan để có phương 
án chạy lò hợp lý. Kiểm tra chặt chẽ chất lượng nguyên nhiên liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra. 
Do vậy hạn chế tối đa sản phẩm kém chất lượng, đặc biệt là việc điều hành sản xuất hợp lý 
không để tình trạng ùn tắc, thiếu xi măng cung cấp cho khách hàng những ngày cao điểm tiêu 
thụ trên 3.500 tấn/ngày. 

Bộ phận kế hoạch vật tư đã bám sát mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty 
để triển khai xây dựng và đề xuất Lãnh đạo Công ty giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, tiêu thụ 
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hàng tuần, tháng, quý tới từng đơn vị sản xuất sát với nhiệm vụ, năng lực thiết bị được giao 
đồng thời tổ chức nghiệm thu, phân tích kiểm điểm và đề xuất các biện pháp để tổ chức và chỉ 
đạo sản xuất kịp thời. Công tác vật tư đã quản lý, cung ứng nhanh, đủ về chủng loại, hợp lý về 
giá, đảm bảo an toàn vật tư tiền vốn của công ty.  

Năm 2011 do chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ nên việc vay vốn giải ngân cho 
các dự án là hết sức khó khăn, Công ty đã tiến hành rà soát lại để đầu tư các dự án thực sự cần 
thiết. Công tác ĐTXD đã tổ chức thực hiện theo kế hoạch đầu tư của HĐQT giao, trình tự thủ 
tục đầu tư thực hiện các dự án đúng các quy định hiện hành của nhà nước.  
 Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty đã hoạt động tích cực với tinh 
thần trách nhiệm cao, có tinh thần đoàn kết, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích của cổ 
đông, vì sự phát triển và ổn định của công ty. 
4. Kế hoạch kinh doanh và phát triển trong năm 2012: 
+ Công tác đầu tư xây dựng: 

Mục tiêu của công tác đầu tư xây dựng của Công ty là huy động và sử dụng có hiệu quả 
cao nhất các nguồn vốn đầu tư, khai thác tối đa các nguồn lực để đầu tư hiệu quả. Đầu tư theo 
kế hoạch, thiết kế được duyệt đảm bảo cho dự án công trình bền vững, an toàn và hiệu quả, 
bảo vệ môi trường sinh thái. Thực hiện các bước công việc từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu 
tư, đưa dự án vào khai thác sử dụng phải tuân thủ đúng pháp luật và các quy định hiện hành 
của nhà nước. 
+ Công tác sản xuất kinh doanh: 

Tăng cường công tác khoán quản chi phí sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thông qua các giải 
pháp mạnh, phát huy sáng kiến trong tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, đẩy mạnh các ứng 
dụng, các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới. Xiết chặt việc thực hiện các định mức 
kinh tế kỹ thuật như định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, nhiên liệu, điện năng theo 
hướng giảm định mức từ 2-6% gắn với mục tiêu thi đua trong quản lý điều hành của các đơn 
vị từ cấp phòng, phân xưởng, tổ sản xuất và tới từng người lao động. 

Quy hoạch tổng thế mặt bằng sản xuất, thi công hoàn thiện hệ thống thoát nước, đường 
giao thông nội bộ, kho bãi chứa vật tư nguyên nhiên vật liệu hợp lý nhằm tiết kiệm trong sản 
xuất, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Tháo gỡ mọi khó khăn, tổ chức sản xuất, 
khai thác đá vôi tại mỏ đá Đồng Chuỗng với sản lượng từ 18 đến 20 nghìn tấn/tháng. Đền bù 
giải phóng mặt bằng mở rộng mỏ sét Cúc Đường nhằm chủ động nguyên vật liệu phục vụ sản 
xuất theo kế hoạch của Công ty. 
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Tổ chức sắp xếp lại sản xuất và tổ chức lao động phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. 
Phân công cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của mỗi CNVC-LĐ gắn với thu nhập tiền lương 
tiền công để kích thích hiệu quả công tác. 

Tiếp tục nâng cao và hoàn thiện đội ngũ cán bộ quản lý đặc biệt là quản lý kỹ thuật, 
điều hành sản xuất ở các phân xưởng đủ sức đảm đương nhiệm vụ được giao. Tăng cường sự 
phối hợp giữa các bộ phận trong công ty: để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh trong 
toàn Công ty được nhịp nhàng, hiệu quả. 

Thực hiện và đảm bảo công tác kỹ thuật an toàn, BHLĐ trong sản xuất, thường xuyên 
kiểm tra việc thực hiện các qui trình, qui phạm, nội qui an toàn và xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm theo đúng qui định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam và 
Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc Vinacomin về công tác AT-BHLĐ, tránh để xảy ra 
các sự cố và tai nạn đáng tiếc. 

Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật cơ điện, công tác sáng kiến cải tiến, quản lý tốt 
chi phí sửa chữa thường xuyên, sửa chữa tài sản cấp trung đại tu. Duy trì tốt và thực hiện có 
hiệu quả hệ thống QLCL ISO 9001: 2008. 

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu dự kiến năm 2012 như sau: 
Chỉ tiêu Đvt Năm 2012 

Sản xuất và tiêu thụ (xi măng + clinker) Tấn 800.000 
Doanh thu thuần  Tr.đ 768.579 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Tr.đ 6.966 
Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 5.225 
Tỷ lệ cổ tức % 5 
Tiền lương bình quân/người/tháng Đồng 4.619.000 
Tiền ăn ca (đồng/xuất) Đồng 20.000 
Nộp ngân sách Tr.đ 16.000 
IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH: 

Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập theo 
qui định của pháp luật về kế toán (Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam). Báo cáo kiểm 
toán phát hành ngày 20 tháng 02 năm 2012 với nội dung như sau: 

Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền 
tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính; Báo cáo kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế 
toán. 

(Xem chi tiết đính kèm trang bên) 
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V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN: 
1. Kiểm toán độc lập:  

* Đơn vị kiểm toán độc lập:  
Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam. 
Địa chỉ: Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.  
* Cơ sở để đưa ra ý kiến: 

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các 
chuẩn mực kiểm toán quốc tế được thừa nhận tại Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu 
chúng tôi phải tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện kiểm 
toán để có được sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính  không còn chứa đựng các sai sót 
trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các 
thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh cho các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo 
tài chính. Để đánh giá rủi ro, chúng tôi thực hiện xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan 
đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính nhằm thiết lập các thủ tục kiểm toán thích hợp. 
Việc xem xét này không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về sự hiện hữu của hệ thống kiểm soát 
nội bộ trong đơn vị. Công việc kiểm toán của chúng tôi cũng bao gồm việc đánh giá sự tuân 
thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được 
áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc cũng như đánh giá về việc 
trình bày các thông tin trên báo cáo tài chính.   
Chúng tôi tin tưởng rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến 
kiểm toán của chúng tôi. 

* Ý kiến của kiểm toán viên: 
Theo ý kiến chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh 
trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI tại 
ngày 31/12/2011, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài 
chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán áp 
dụng trong Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hiện hành và các quy định pháp 
lý có liên quan. 

Không nhằm phủ nhận ý kiến nêu trên chúng tôi xin lưu ý với người đọc báo cáo kiểm 
toán rằng: Số dư các tài sản bằng tiền và công nợ phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ tại ngày 
kết thúc năm tài chính được chuyển đổi theo tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên 
ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố và được xử lý theo hướng dẫn tại Thông tư 
18/2011/TT-BTC ngày 10 tháng 02 năm 2011. 
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2. Trách nhiệm của Ban Giám đốc với Báo cáo tài chính: 
Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính và đảm bảo báo cáo tài 

chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2011 
cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết 
thúc cùng ngày của Công ty và nhận thấy không có vấn đề bất thường xảy ra có thể ảnh hưởng 
đến khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp. Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban 
Giám đốc Công ty cần phải: 

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất 
quán; 

- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; 
- Trình bày các nguyên tắc kế toán đang được áp dụng và sự khác biệt trọng yếu nếu có 

được công bố, giải trình trong Báo cáo tài chính; 
- Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng 

Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh; 
- Thiết kế, thực hiện và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục 

đích lập và trình bày báo cáo tài chính nhằm hạn chế sai phạm trọng yếu do gian lận 
hoặc sai sót. 

Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc 
lập báo cáo tài chính. 

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo sổ kế toán được ghi chép một cách phù 
hợp để phản ánh hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo báo 
cáo tài chính của Công ty được lập phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế 
toán áp dụng trong Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam và các quy định pháp 
lý có liên quan. Ban Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các tài sản 
và đã thực hiện các biện pháp phù hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai 
phạm khác. 

Theo ý kiến của Ban Giám đốc Công ty, báo cáo tài chính đã được kiểm toán (đính kèm) 
đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2011, kết 
quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày. 
 
VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN: 
1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Công ty: 

Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin nắm giữ 51,383% vốn cổ phần của 
Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. 



 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI 
 Tel:  02803 829 154;            Fax: 02803 829 056 

                   Email: Congtycpxmlh@yahoo.com.vn       Website: http://www.ximanglahien.com.vn 
 Địa chỉ: Xã La Hiên – Huyện Võ Nhai – Tỉnh Thái Nguyên 

 

 
MẪU PHỤ  LỤC  SỐ II (BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 09/2010/TT-BTC NGÀY 15/01/2010 CỦA 
 BỘ TRƯỞNG BTC HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN) 

 

38 

 

Địa chỉ: Số 1 Phan Đình Giót, P.Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: 0463.647.505 Fax: 0463.647.493 
Tỷ lệ nắm giữ: 51,383% vốn điều lệ. 

2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do Công ty nắm giữ (tính đến ngày 
31/12/2011): Không có. 
VII. TỔ CHỨC NHÂN SỰ: 
1. Cơ cấu tổ chức của công ty: 

Bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức một cách hợp lý nhằm đảm bảo hoạt động 
của Công ty được ổn định và đảm bảo quyền lợi cho toàn bộ các cổ đông. 

 
Sơ đồ bộ máy quản lý Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI: 

(Trang bên) 
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2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban giám đốc: 
2.1 Ông Lê Quang Bình: 
Chức vụ hiện tại: Giám đốc công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI 
Giới tính: Nam 
Ngày/tháng/năm sinh: 25/12/1964 
Quê quán: Xã Sơn Bằng, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh. 
Quốc tịch: Việt Nam 
Số CMND: 091.033.452 Ngày cấp: 13/03/2003 Nơi cấp: Công an Thái Nguyên 
Địa chỉ thường trú: Tổ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên  
Số điện thoại liên lạc: 02803.829.154 
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế, Kỹ sư máy mỏ. 
2.2  Ông Nông Nhật Ba: 
Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. 
Giới tính: Nam 
Ngày/tháng/năm sinh: 11/02/1967 
Quê quán: Xã Đại Đồng, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn. 
Quốc tịch: Việt Nam 
Số CMND: 090.590.440 Ngày cấp: 19/05/2004 Nơi cấp: Công an Thái Nguyên 
Địa chỉ thường trú: Tổ 16, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên. 
Số điện thoại liên lạc: 02803.829.154 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ điện 
2.3  Ông Bùi Xuân Hồng: 
Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI 
Giới tính: Nam 
Ngày/tháng/năm sinh: 22/05/1956 
Quê quán: Xã Thuỵ Hương, Huyện An Thuỵ, Hải Phòng 
Quốc tịch: Việt Nam 
Số CMND: 090.508.520 Ngày cấp: 28/04/2005 Nơi cấp:Công an Thái Nguyên 
Địa chỉ thường trú: Thị trấn Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên. 
Số điện thoại liên lạc: 02803.829.154 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế. 
2.4  Ông Lê Bá Chức: 
Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI 
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Giới tính: Nam 
Ngày/tháng/năm sinh: 10/05/1965 
Quê quán: Xã Xuân Hoà, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá. 
Quốc tịch: Việt Nam 
Số CMND: 090.590.490 Ngày cấp: 24/01/2000 Nơi cấp: Công an Thái Nguyên 
Địa chỉ thường trú: Tổ 18, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên 
Số điện thoại liên lạc: 02803.829.154 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ điện 
2.5  Ông Nguyễn Văn Tập: 
Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI 
Giới tính: Nam 
Ngày/tháng/năm sinh: 20/08/1958 
Quê quán: Xã Bằng Giã, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ 
Quốc tịch: Việt Nam 
Số CMND: 090.194.906 Ngày cấp: 10/03/2005 Nơi cấp: Công an Thái Nguyên 
Địa chỉ thường trú: Tổ 12, Phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên 
Số điện thoại liên lạc: 02803.829.154 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế mỏ  
2.6  Ông Vũ Ngọc Bách: 
Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI 
Giới tính: Nam 
Ngày/tháng/năm sinh: 10/04/1964 
Quê quán: Xã Nam Lợi, Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định. 
Quốc tịch: Việt Nam 
Số CMND: 090.594.380 Ngày cấp: 19/05/2004  Nơi cấp: Công an Thái Nguyên 
Địa chỉ thường trú: Tổ1, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên 
Số điện thoại liên lạc: 02803.829.154 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác 
2.7  Ông Nguyễn Văn Dũng: 
Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI 
Giới tính: Nam 
Ngày/tháng/năm sinh: 01/10/1966 
Quê quán: Xã Nghĩa Hưng, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang. 
Quốc tịch: Việt Nam 
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Số CMND: 090.656.946 Ngày cấp: 30/11/1991  Nơi cấp: Công an Bắc Thái. 
Địa chỉ thường trú: Tổ8, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên 
Số điện thoại liên lạc: 02803.829.154 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác. 
2.8  Bà Lê Thị Thu Hiền: 
Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI 
Giới tính: Nữ 
Ngày/tháng/năm sinh: 04/05/1974 
Quê quán: Xã Quảng Đông, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hoá.  
Quốc tịch: Việt Nam 
Số CMND: 090.656.943  Ngày cấp: 19/05/2004   Nơi cấp: Công an Thái Nguyên 
Địa chỉ thường trú: Tổ 10, Phường Hoàng Văn Thụ, T.P Thái Nguyên 
Số điện thoại liên lạc: 02803.829.156 
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế. 
3. Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm: Không thay đổi 
4. Quyền lợi của Ban giám đốc: Các thành viên trong Ban Giám đốc được hưởng lương, 
thưởng theo chế độ và quy định của công ty. 
5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động năm 2011: 
 Tổng số cán bộ, công nhân viên trong toàn công ty tại thời điểm 31/12/2011: 882 người 
 Chính sách đối với người lao động: Các cán bộ, công nhân viên của công ty được đào tạo 
đầy đủ, Công ty thường tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho công 
nhân, thợ vận hành, tổ chức các hội thi tay nghề, nghiệp vụ nhằm khuyễn khích động viên tinh 
thần học tập nâng cao tay nghề cho cán bộ công nhân viên chức. Đối với cán bộ quản lý Công 
ty đã tổ chức các lớp đào tạo mời các cơ quan chức năng, các trường đào tạo lên lớp, bồi 
dưỡng, nhằm nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ. 
 Công ty cũng có các chính sách quan tâm, đãi nghộ thoả đáng nhằm khuyến khích động 
viên người lao động như: 
 + Hàng năm người lao động được nghỉ phép theo tiêu chuẩn và được cộng thêm ngày nghỉ 
thâm niên theo quy định của Bộ luật lao động. 
 + Hàng năm Công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động. 
 + Việc trích nộp Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm thất 
nghiệp cho người lao động luôn được Công ty thực hiện tốt. 
 + Tổ chức điều dưỡng, phục hồi chức năng cho người lao động.   
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6. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán 
trưởng:  
 Trong năm 2011, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng không có sự thay đổi 
về nhân sự.  
 
VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY: 
 
1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 
+ Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát : 

* Hội đồng quản trị công ty gồm 5 thành viên được Đại hội cổ đông bầu ra, nhiệm kỳ 
05 năm, bao gồm một Chủ tịch và 4 uỷ viên. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị được 
quy định tại Điều 23 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xi măng La Hiên 
VVMI.  Trong đó: Số uỷ viên độc lập không điều hành: 02 người.  

* Ban kiểm soát có 03 thành viên gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên được Đại hội 
đồng cổ đông bầu ra nhiệm kỳ 05 năm. 
+ Hoạt động của HĐQT:  

Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên Hội đồng quản trị 
đều phải chịu trách nhiệm về phần việc của mình được phân công và cùng chịu trách nhiệm 
trước Đại hội cổ đông và pháp luật của Nhà nước về nội dung các Nghị quyết của Hội đồng 
quản trị. 

Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có hiệu lực thi hành khi có ít nhất 3/5 
thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền bảo 
lưu ý kiến của mình. Những nghị quyết về công tác tổ chức và cán bộ, chủ trương liên doanh, 
hợp tác nước ngoài, đầu tư các dự án, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và các quy chế 
quản lý cần có sự thống nhất của cả 05 thành viên Hội đồng quản trị, trong trường hợp các vấn 
đề trên đã thảo luận đến 03 lần không đạt được thống nhất (100%) thì biểu quyết theo đa số. 
Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía ý kiến của Chủ tịch 
Hội đồng quản trị. 

Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có tính chất bắt buộc thi hành đối với tất 
cả các đơn vị, phòng ban, phân xưởng và các cá nhân trong toàn Công ty. 

Trường hợp khi triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị mà phát 
hiện có vấn đề vướng mắc thì Giám đốc phải kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị để giải quyết. 
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+ Hoạt động của Ban kiểm soát: 
Ban kiểm soát (BKS) hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, do vậy mỗi thành viên trong 

BKS phải chủ động với nhiệm vụ được phân công, thường xuyên báo cáo, cung cấp thông tin 
cho trưởng BKS về hoạt động SXKD của Công ty theo từng lĩnh vực để trưởng ban xem xét 
tổng hợp báo cáo HĐQT. 

Họp định kỳ mỗi năm ít nhất 02 lần (06 tháng một lần) họp lần 1 sau khi kết thúc quý 
II, họp lần 2 sau khi kết thúc năm kế hoạch (BKS họp trước khi HĐQT Công ty họp kiểm tra 
tình hình thực hiện kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và năm kế hoạch). Lịch họp cụ thể do 
trưởng BKS triệu tập các thành viên, nội dung họp của BKS nhằm kiểm tra tính pháp lý, hợp 
pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán thống kê 
và báo cáo tài chính của Công ty. Sau mỗi lần triệu tập làm việc BKS tiến hành họp kiểm 
điểm hoạt động nhiệm vụ kỳ trước và có kế hoạch nhiệm kỳ tiếp theo. 

Ngoài chương trình làm việc định kỳ trên, trưởng BKS có thể triệu tập họp đột xuất để 
giải quyết công việc cần thiết theo yêu cầu của HĐQT, các cổ đông hoặc theo đơn thư khiếu 
nại của CBCNV Công ty. 

Trước khi tiến hành kiểm tra, Ban kiểm soát có văn bản báo cáo HĐQT về nội dung và 
thời gian tiến hành kiểm tra. Hoạt động của BKS không làm ảnh hưởng đến việc điều hành 
hoạt động SXKD của Công ty.  

Tham mưu cho HĐQT thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 
năm, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của Công ty 
kiểm toán độc lập, thảo luật với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán 
trước khi bắt đấu việc kiểm toán, thảo luận về những vấn đề khó khăn tồn tại phát hiện từ các 
kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập tư 
vấn. 

Tham mưu cho HĐQT thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 
năm, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của Công ty 
kiểm toán độc lập, thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán 
trước khi bắt đầu kiểm toán, thảo luận về những vấn đề khó khăn tồn tại phát hiện từ các kết 
quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập tư vấn.  
+  Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty: 

* Hội động quản trị trong Công ty cổ phần hoạt động với mục đích quản lý và điều 
hành đem lại lợi ích cao nhất cho công ty. 

* Công ty sẽ phối hợp và hỗ trợ tối đa để các thành viên trong HĐQT và Ban Kiểm soát 
hoàn thành tốt công việc theo quy định của pháp luật và theo điều lệ của công ty.  
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+ Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT, Chủ tịch và thành viên 
Ban kiểm soát:  

Nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đối với 
việc quản trị, điều hành và kiểm soát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 
Tại Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 25/03/2011 đã thông qua các mức thù lao 
cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:  

 

STT Chức danh 
Hệ số lương 

bậc 2/2 
chuyên trách 

Mức phụ cấp hàng trách nhiệm 
hàng tháng của người hoạt động 

kiêm nhiệm (đồng) 
1 Chủ tịch HĐQT 7,30 7,30 x Ltt x30% 
2 Uỷ viên HĐQT 6,31 6,31 x Ltt x30% 
3 Trưởng Ban kiểm soát 6,31 6,31 x Ltt x30% 
4 Uỷ viên Ban kiểm soát 5,98 5,98 x Ltt x30% 

 
 
+ Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, trình độ học vấn: 
* Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên trong đó:  

- Ông Đào Hữu Tu              - Chủ tịch:     Kỹ sư xây dựng 
- Ông Lê Quang Bình          - Uỷ viên:  Thạc sỹ kinh tế, Kỹ sư máy mỏ  
- Ông Nông Nhật Ba           - Uỷ viên:      Kỹ sư cơ điện  
- Ông Nguyễn Văn Dũng    - Uỷ viên:      Kỹ sư khai thác 
- Ông Phạm Mạnh Tiến       - Uỷ viên:      Kỹ sư kinh tế 

* Ban kiểm soát :  
- Bà Nguyễn Hồng Hạnh    - Trưởng ban: Cử nhân kinh tế 
- Ông Lã Đại Dương           - Uỷ viên:       Kỹ sư cơ điện 
- Ông Nguyễn Xuân Hậu    - Uỷ viên:       Kỹ sư kinh tế 

+ Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên 
HĐQT: 

* Tỷ lệ sở hữu vốn góp của các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban 
Giám đốc như sau: 
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Đơn vị tính: cổ phần 

SỐ 
SỐ LƯỢNG CP ĐẾN 

31/12/2011 

TT 
HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH 

VỐN NHÀ 
NƯỚC 

VỐN CÁ 
NHÂN 

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  5.138.300 85.800 
1 Ông Đào Hữu Tu Chủ Tịch HĐQT 3.000.000 10.000 
2 Ông Lê Quang Bình Ủy viên 1.138.300 52.000 
3 Ông Nông Nhật Ba Ủy viên 1.000.000 4.900 
4 Ông Nguyễn Văn Dũng Ủy viên 0 12.300 
5 Ông Phạm Mạnh Tiến Ủy viên 0 6.600 
II BAN KIỂM SOÁT  0 2.800 
1 Nguyễn Hồng Hạnh Trưởng BKS 0 0 
2 Lã Đại Dương Ủy viên 0 0 
3 Nguyễn Xuân Hậu Ủy viên 0 2.800 

III BAN GIÁM ĐỐC  2.138.300 127.900 
1 Lê Quang Bình Giám đốc công ty 1.138.300 52.000 
2 Lê Thị Thu Hiền Kế toán trưởng 0 10.000 
3 Nông Nhật Ba Phó giám đốc 1.000.000 4.900 
4 Nguyễn Văn Dũng Phó giám đốc 0 12.300 
5 Lê Bá Chức Phó giám đốc 0 11.700 
6 Bùi Xuân Hồng Phó giám đốc 0 27.100 
7 Vù Ngọc Bách Phó giám đốc 0 4.200 
8 Nguyễn Văn Tập Phó giám đốc 0 5.700 

 
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông góp vốn:  
2.1. Cổ đông góp vốn trong nước: 
+ Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông góp vốn trong nước (tính đến ngày 31/12/2011): 

* Cổ đông là tổ chức:        05 tổ chức (chiếm 59,633% vốn góp) 
* Cổ đông là cá nhân:      956 cá nhân (chiếm 40,367% vốn góp) 

+ Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn góp vốn:  
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T
T 

Tên Địa chỉ 
Số lượng 
cp nắm 

giữ 

Tỷ lệ / vốn 
góp 

Tỷ lệ biến 
động 

trong năm 
I TỔ CHỨC  5.938.300 59,383%  

1 
Tổng Công ty công 
nghiệp mỏ Việt Bắc-
Vinacomin 

Số 1 Phan Đình Giót, 
Thanh Xuân, Hà Nội 

5.138.300 51,383% 
 

2 
Công ty CP chứng 
khoán Quốc tế Việt 
Nam 

59 Nguyễn Du, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội 

700.000 7,000% 
 

3 
Công ty chứng khoán 
NHTMCP Đông Nam 
Á 

16 Láng Hạ, Thành 
Công, Ba Đình, Hà Nội 

100.000 1,000% 
 

II CÁ NHÂN  1.367.950 13,6795%  

1 Nguyễn Thị Thanh Hà 
Tổ 2, P.Hoàng Văn Thụ, 
Thành phố Thái Nguyên 

183.950 1,8395% 
 

2 Nguyễn Thị Kim Liên 
Số 9 Lô 13B đường 11, 
Khu đô thị Trung Yên, 

Cầu Giấy, Hà Nội 
180.000 1,8000% 

 

3 Lê Quang Minh 
Hương Dũng –TP Vinh 

- Tỉnh Nghệ An 
150.600 1,5060% 

 

4 Nguyễn Chí Cường 
90 Thuốc Bắc – Hoàn 

Kiếm - Hà Nội 
144.000 1,4400% 

 
 
 
 

5 Lê Quang Giáp 
P.Hoàng Văn Thụ - TP 

Thái Nguyên 
101.400 1,0140% 

 

6 Lê Quang Vinh 
Số 15E Tổ 11A Thanh 

Lương – Hà Nội 
80.000 0,8000% 

 

7 Đào Đức Lợi 
Ninh An – Hoa Lư – 

Ninh Bình 
77.000 0,7700% 

 

8 Nguyễn Thị Kim Hiệp 
Số 23, Ngõ 62 Phường 
Hoàng Văn Thụ - TPTN 

69.000 0,6900% 
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9 
Phùng Thị Hương 
Thơm 

Yên Sơn – Tam Điệp – 
Ninh Bình 

62.000 0,6200% 
 

10 Tô Xuân Thanh 
P704-CT 2B Mỹ Đình II 

Từ Liêm, Hà Nội 
60.000 0,6000% 

 

11 Đỗ Hồng Hạnh 90 thuốc bắc – Hà Nội 60.000 0,6000%  

12 Lê Quang Bình 
Tổ 2 - P. Hoàng Văn 

Thụ - TPTN 
52.000 0,5200%  

13 Đỗ Thanh Bình 
406 – 9A, Bán đảo Linh 

Đàm, Hoàng Mai, Hà 
Nội 

50.000 0,5000%  

14 Lý Tú Mai 
588/34A Lê Quang 

Định,P1, Q. Gò Vấp, TP 
Hồ Chí Minh 

50.000 0,5000%  

15 Đồng Thị Lan 
44A Nguyễn Công 

Hoan, P Ngọc Khánh, 
Ba Đình, Hà Nội 

50.000 0,5000% 
 

16 Bùi Minh Tuấn 
P.Hoàng Văn Thụ, TP 

Thái Nguyên 
50.000 0,5000% 

 

 
2.2. Cổ đông góp vốn nước ngoài:  

Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông góp vốn nước ngoài:  
Số lượng cổ đông nước ngoài :  0 cổ đông 
Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn nước ngoài góp vốn: Không có cổ đông lớn nước 

ngoài góp vốn. 
 

TRƯỞNG BAN KIỂM 
SOÁT 

KẾ TOÁN 
TRƯỞNG 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

(Đã ký) 
 
 
 
 
              HỒ THỊ HUỆ                              LÊ THỊ THU            LÊ QUANG BÌNH 


