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THƯ NGỎ CỦA BAN LÃNH ĐẠO CTCP CẦU ĐUỐNG 

Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần Cầu Đuống xin gửi tới quý khách hàng, quý cổ đông cùng quý vị 

đối tác lời chúc sức khoẻ - an khang -  thịnh vượng! 

Theo đánh giá của Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, 2017 là năm đánh dấu sự khôi phục mạnh 

mẽ của nền kinh tế toàn cầu, với mức tăng trưởng kinh tế ước đạt 3,6%, tăng 0,5% so với năm 2016 nhờ 

sự phát triển của đầu tư, thương mại và sản xuất công nghiệp. Cho đến thời điểm này, châu Á - Thái 

Bình Dương vẫn luôn được coi là điểm sáng trong suốt một thập niên tăng trưởng kể từ sau cuộc khủng 

hoảng tài chính thế giới năm 2008 nhờ tinh thần hội nhập, nỗ lực thúc đẩy liên kết kinh tế và tự do hóa 

thương mại. Hòa trong xu thế phát triển chung, kinh tế Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể với 

mức tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,7%, cao hơn 0,5% so với năm trước nhờ tổng cung được cải thiện, 

tổng cầu tăng mạnh nhờ gia tăng tiêu dùng, đầu tư và đặc biệt là xuất khẩu. Tuy nhiên, số liệu từ Tổng 

cục Thống kê cho thấy thặng dư thương mại chủ yếu tập trung vào khối doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài với giá trị xuất siêu lên đến 26,2 tỷ USD, trong khi khối doanh nghiệp trong nước rơi vào tình 

trạng nhập siêu với mức thâm hụt 23,4 tỷ USD trong suốt 11 tháng đầu năm 2017. Đối mặt với thực 

trạng các công ty FDI đang có lợi thế lớn về vốn, công nghệ và giá trị thương hiệu trên thị trường nước 

ngoài, các doanh nghiệp nội địa nói chung và các doanh nghiệp trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng 

nói riêng đang phải tìm lời giải cho bài toán khó về việc huy động vốn đầu tư, củng cố uy tín mà vẫn 

không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. 

Là một doanh nghiệp với bề dày lịch sử hàng trăm năm, tiền thân là nhà máy gạch ngói Hưng Ký 

- nhà máy gạch ngói đầu tiên tại Đông Dương thế kỷ XX, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp các sản phẩm 

gạch ngói chất lượng cao tới người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Với các sản phẩm nhiều năm liền 

đạt được các danh hiệu do các Bộ, Ngành Trung Ương và người tiêu dùng bình chọn, được các đối tác 

lớn như  VINACONEX, HUD, UDIC… tin tưởng gắn bó. Ngoài ra, với đội ngũ kỹ sư giỏi, nhiệt huyết, không 

ngừng học hỏi, sáng tạo, công ty chúng tôi từ lâu đã trở thành một thương hiệu tin cậy trong lòng bạn 

bè cả nước trên lĩnh vực xây dựng và chuyển giao công nghệ sản xuất gạch tuynel. Trong xu thế nền kinh 

tế đang ngày càng phát triển, với tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu về vật liệu xây dựng cũng tăng theo, 

tuy nhiên các doanh nghiệp trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng đang phải đối mặt với nhiều khó 

khăn và thách thức khi có sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp nước ngoài và cung đang vượt quá cầu. 

Hiểu được điều đó, Công ty chúng tôi không ngừng cải tiến công nghệ kỹ thuật, nâng cao chất 

lượng dịch vụ nhằm mang lại cho khách hàng lợi ích cao nhất. Khẳng định được thương hiệu, vị thế và uy 
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tín của mình là yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết đối với cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Cầu 

Đuống. Đích đến mà công ty hướng tới trong giai đoạn này hoàn toàn có thể đạt được nếu có sự góp sức 

của đội ngũ lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, lòng tin của các quý cổ đông, quý khách hàng 

và đối tác trân quý. Với kỳ vọng đưa Cầu Đuống trở thành thương hiệu mạnh trong tương lai không xa, 

ban lãnh đạo cam kết luôn nỗ lực hết mình để giúp công ty bứt phá trong giai đoạn đầy biến động của 

nền kinh tế. 

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Cầu Đuống xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả quý vị - những 

người đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt những năm tháng khó khăn vừa qua. Cùng nhau, chúng 

ta hãy tiếp tục duy trì một tập thể đoàn kết, cầu tiến và luôn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. 

Trân trọng cảm ơn quý vị, 

 Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 2018 

 Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty 

Tổng Giám đốc 

 

 

 

 

Ngô Đức Dũng 
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1. Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cầu Đuống 

- Tên tiếng anh: CauDuong Joint Stock Company 

- Tên viết tắt: CDC.,JSC 

- Mã chứng khoán: CDG 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0100104997 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà 

Nội cấp lần đầu ngày 26/06/2006, thay đổi lần thứ tám ngày 24/11/2014 

- Vốn điều lệ: 34.649.950.000 đồng (tại thời điểm 31/12/2017) 

- Vốn chủ sở hữu: 34.649.950.000 đồng (tại thời điểm 31/12/2017) 

- Trụ sở chính: Km 14 – Quốc lộ 3 – Xã Mai Lâm – Đông Anh – Hà Nội 

- Điện thoại: 0243.961.1346 

- Fax: 0243.880.0258 

- Email: cdc@cauduong.com.vn 

- Website: www.cauduong.com.vn 

Tầm nhìn – Sứ mệnh: 

- Tầm nhìn: Không ngừng đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của khách hàng, đưa 

Công ty cổ phần Cầu Đuống trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng nói chung và 

trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng nói riêng. 

- Sứ mệnh: Không ngừng cải tiến và đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm cung 

cấp sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo nhất, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. “Sự 

thịnh vượng và hài lòng cùa khách hàng” là tôn chỉ hoạt động của Công ty chúng tôi. 

Những thành tích đã đạt được: 

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Cầu Đuống tự hào được công nhận là 

đơn vị thi đua xuất sắc ngành Xây dựng trong nhiều năm liền, Đảng bộ và Công đoàn trong sạch 

vững mạnh, An ninh tự vệ đạt thành tích xuất sắc. 

Cho đến thời điểm này, Công ty đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu 

cao quý: 

+ 01 Huân chương Lao động hạng nhất; 
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+ 01 Huân chương Lao động hạng nhì; 

+ 04 Huân chương Lao động hạng ba; 

+ 01 Huân chương Chiến công hạng ba; 

+ 01 Huân chương Độc lập hạng ba; 

+ 05 Cờ thi đua Xuất sắc của Bộ Xây dựng và UBND Thành phố Hà Nội; 

+ 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

+ 1905: Tiền thân là Xưởng gạch Hưng Ký, bắt đầu hoạt động từ năm 1905 với quy mô công nghiệp 

hình thành vào loại sớm nhất Đông Dương. 

+ Ngày 05/02/1959: Xí nghiệp Công tư hợp doanh Gạch ngói Cầu Đuống được thành lập theo Quyết 

định số 281/KTTC ngày 05/02/1959 của Ủy ban hành chính tỉnh Bắc Ninh.  

+ Năm 1992: Đổi tên là Xí nghiệp Gạch ngói Cầu Đuống thuộc Sở Xây Dựng Hà Nội. 

+ Năm 1995: Đổi tên là Công ty Vật liệu Xây dựng Cầu Đuống. 

+ Năm 2002: Đổi tên là Công ty Đầu tư Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Cầu Đuống. 

+ Tháng 12/2004: Trở thành đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô 

thị UDIC. 

+ Năm 2006: Từ hình thức sở hữu Nhà nước, Công ty tiến hành xong việc cổ phần hóa và chính thức 

mang tên Công ty cổ phần Cầu Đuống. 

+ Ngày 27/02/2017: Cổ phiếu CDG của Công ty được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp 

thuận đăng ký giao dịch chính thức trên sàn chứng khoán UpCoM. 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Ngành nghề kinh doanh: 

- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng: bao gồm sản xuất và kinh doanh Sản phẩm vật liệu xây 

dựng nung và Sản phẩm vật liệu xây dựng không nung. 

- Thi công xây lắp và tư vấn thiết kế: bao gồm Xây lắp trong lĩnh vực công nghiệp và Xây lắp trong 

lĩnh vực dân dụng. 

- Gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí. 

 



CTCP CẦU ĐUỐNG    

6 | B Á O  C Á O  T H Ư Ờ N G  N I Ê N  2 0 1 7  
 

1. SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG: 

+ Sản phẩm vật liệu xây dựng nung: Gạch ngói, gốm đất sét nung là sản phẩm truyền thống của Công 

ty đã có từ hàng trăm năm nay. Công ty có 03 nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng nung với dây 

chuyền sản xuất và hệ thống lò nung tuynel theo công nghệ tiên tiến nhất. Sau khi cho thuê khoán 

Nhà máy tại Xí nghiệp Cầu Đuống, Công ty đã tiếp tục cho thuê khoán Nhà máy tại Xí nghiệp Sóc Sơn 

vào năm 2016. Hiện nay công ty đang vận hành sản xuất 01 nhà máy gạch ngói tuynel. 

+ Sản phẩm vật liệu xây dựng không nung: Mặc dù yếu tố thị trường chưa tạo đà cho vật liệu không 

nung phát triển nhưng công ty vẫn tiếp tục duy trì sản xuất, đặc biệt là sản xuất các sản phẩm gạch 

đặc xây từ xi măng cốt liệu. 

GẠCH XÂY LÁT, NGÓI LỢP 

Gạch đặc 

 

Gạch nem 

 

Gạch 2 lỗ 

 

Gạch lá dừa 

 

Gạch 4 lỗ 

 

Gạch chống nóng 

 

Gạch 6 lỗ 

 

Gạch xốp 
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Công trình tiêu biểu sử dụng gạch đất sét nung Cầu Đuống: 

Gạch lỗ cắt dọc 

 

Gạch chịu lửa 

 

Ngói 22 

 

Ngói bò 

 

1.Khu đô thị Royal City 

Sản phẩm: gạch đặc, gạch 2 lỗ 

Số lượng: 3.000.000 viên 

Thời gian triển khai: 2012-2013 

 

2.Khu đô thị Times City 

Sản phẩm: gạch đặc, gạch 2 lỗ, 

gạch 6 lỗ 

Số lượng: 5.000.000 viên 

Thời gian triển khai: 2011-2013 
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3.Khu đô thị Mulberry Lane 

Sản phẩm:  gạch đặc, gạch 2 lỗ. 

Số lượng: 10.500.000 viên 

Thời gian triển khai: 2011-2012 

 

4.Khu đô thị Nam Thăng Long 

Sản phẩm:  gạch đặc, gạch 2 lỗ, 

gạch 6 lỗ. 

Số lượng: 1.200.000 viên 

Thời gian triển khai: 2010-2011 

 

5.Khu đô thị Trung Yên 

Sản phẩm: gạch đặc, gạch 2 lỗ. 

Số lượng: 1.000.000 viên 

Thời gian triển khai: 

 

6.Trung tâm Hội nghị quốc gia 

 Sản phẩm:  gạch đặc, gạch 2 

lỗ. 

Số lượng: 1.000.000 viên 

Thời gian triển khai: 2005-2006 
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SẢN PHẨM PHỤC CHẾ CÁC CÔNG TRÌNH DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA 

Gạch hoa chanh 

 

Gạch bát phục chế 

 

Ngói vảy cá Gạch vồ 

Ngói chiếu 

 

Ngói Mũi Hài 

 

Di tích lịch sử - văn hóa được phục chế từ sản phẩm Cầu Đuống: 

Đền thờ Thánh Gióng 

(Sóc Sơn) 
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Đền thờ Hai Bà Trưng 

(Vĩnh Phúc) 

 

Côn Sơn Kiếp Bạc 

(Hải Dương) 

 

Đền Hùng  

(Phú Thọ) 

 

Văn miếu Quốc Tử Giám  

(Phục chế ngói lợp cổ) 

 

Chùa Thanh Nhàn 

( Hà Nội ) 

 



CTCP CẦU ĐUỐNG    

11 | B Á O  C Á O  T H Ư Ờ N G  N I Ê N  2 0 1 7  
 

SẢN PHẨM GẠCH,  NGÓI KHÔNG NUNG 

Gạch block xây 

 

Gạch ô cỏ 

 

Gạch bát giác 

 

Gạch hình sao 

 

Gạch zic zắc 

 

Ngói màu 

 

 

Công trình tiêu biểu sử dụng gạch block tự chèn/ ngói màu Cầu Đuống: 

1. Phố Kim Liên 

Sản phẩm: gạch bát giác nhân vuông 

Số lượng: 2.000 m2 

Thời gian triển khai: 2013 
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2. Phố Thái Hà - Hoàng Cầu 

Sản phẩm: gạch bát giác nhân vuông 

Số lượng: 7000 m2 

Thời gian triển khai: 2012 

 

3. Đường Trần Phú 

Sản phẩm: Gạch block hình sao 

Số lượng: 4.000 m2 

Thời gian triển khai: 2011 

 

4. Trường Quốc tế BVIS- Vincom Village 

Sản phẩm: Gạch bát giác nhân vuông 

Số lượng: 2.000 m2 

Thời gian triển khai: 2011-2012 
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5. Khu công nghiệp Quang Minh 

Sản phẩm: gạch bát giác nhân vuông 

Số lượng: 5.000 m2 

Thời gian triển khai: 2010-2011 

 

6. Khu đô thị Thạch Bàn 

Sản phẩm: Ngói sóng lớn 

Màu sắc: màu ghi sáng 

Số lượng: 5.000 m2 

Thời gian triển khai: 2012 
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2. THI CÔNG XÂY LẮP VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ 

Công ty đã ký và triển khai được các hợp đồng xây lắp trong lĩnh vực công nghiệp (xây dựng nhà máy 

sản xuất gạch ngói) và lĩnh vực dân dụng (thi công lắp đặt điện nước toà nhà HH2B – Linh Đàm). Đặc 

biệt, việc thi công và tư vấn thiết kế các nhà máy gạch ngói đã được công ty triển khai từ rất sớm, 

bắt đầu bằng việc xây lắp và chế tạo thiết bị lò nung nhà máy gạch tuynel Phú Yên vào năm 1998. 

Hợp đồng thi công và tư vấn tiêu biểu: 

Năm 2011: Xây dựng lò nung 

tuynel và nhà bao che công suất 

40 triệu viên/năm cho CTCP Cầu 

Đuống Hưng Yên. 

 

Năm 2010: Sửa chữa, nâng cấp 

công suất nhà máy gạch ngói 

tuynel lên 20 triệu viên/năm cho 

CTCP gạch Nam An - Nam Định. 
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3. GIA CÔNG CHẾ TẠO CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ 

Máy đùn ép CK 

CEP600S 

 

Kích đẩy goòng 

 

Máy cắt gạch tự 

động TD1 

 

Máy cấp liệu thùng 

 

Con dấu lăn gạch 

 

Máy nhào trộn 

 

Máy cắt gạch tự 

động TD 

 

Cán trục lọc sỏi 

 

Xe phà điện 

 

Máy nhào lọc sỏi 
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Địa bàn kinh doanh: 
Các sản phẩm vật liệu xây dựng và cơ khí gia công của Cầu Đuống được tin dùng bởi đông đảo 

người tiêu dùng trong phạm vi toàn quốc, trong đó các sản phẩm của công ty có mặt nhiều nhất tại 

địa bàn Hà Nội và các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên. 

Công ty cổ phần Cầu Đuống hoạt động chủ yếu thông qua trụ sở chính tại Km 14 – Quốc lộ 3 – Xã 

Mai Lâm – Đông Anh – Hà Nội; hệ thống các xí nghiệp tập trung tại huyện Đông Anh – Hà Nội là 

cung ứng chủ yếu các sản phẩm, dịch vụ cho việc phân phối tại trụ sở công ty. Bên cạnh đó, Công ty 

còn sở hữu 02 công ty con là CTCP Cầu Đuống Sông Hóa – Thái Bình và CTCP Cầu Đuống Hải Phòng 

(đã thoái toàn bộ vốn vào tháng 05/2017); công ty TNHH Gốm xây dựng Bắc Kạn được biết đến với 

vai trò công ty liên kết. 

 

 

 

 

Máy cắt gạch bán 

tự động 

 

Máy cán trục 
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4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý 

Mô hình quản trị:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty cổ phần 

 Cầu Đuống 

Xí nghiệp Cơ khí 

Xí nghiệp Không nung Xí nghiệp Xây lắp 

Xí nghiệp Mai Lâm 

Trung tâm Tư vấn 

Đầu tư và Xây dựng 

Công ty cổ phần 

 Cầu Đuống – Sông Hoá 

Công ty cổ phần 

 Cầu Đuống – Hải Phòng 
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Bộ máy quản lý công ty:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại hội đồng cổ đông 

Hội đồng quản trị Ban kiểm soát 

Tổng giám đốc 

Xí nghiệp 

Mai Lâm 

Xí nghiệp 

Không 

nung 

Xí 

nghiệp 

Xây 

lắp 

Phó Giám đốc 2 

Phó Giám đốc 1 

Xí 

nghiệp 

Cơ khí 

 

Trung tâm tư 

vấn thiết kế 

Phòng        

Tổ chức 

hành 

chính 

Phòng 

Tài 

chính 

kế toán 

Phòng Kế 

hoạch Kỹ 

thuật  
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Các công ty con, công ty liên kết: 

STT Công ty Địa chỉ Lĩnh vực kinh doanh Tỷ lệ sở 
hữu của 

CDG 

Công ty con 

1 Công ty Cổ phần Cầu 
Đuống Sông Hóa 

Thụy Việt – Thái Thụy – 
Thái Bình 

Sản xuất công nghiệp, 
kinh doanh dịch vụ 
thương mại. 

88,98% 

2 Công ty Cổ phần Cầu 
Đuống Hải Phòng 

Cụm 6 – phường Quán 
Trữ - Kiến An – Hải 
Phòng 

Sản xuất công nghiệp, 
kinh doanh dịch vụ. 

51,00% 

Công ty liên kết 

1 Công ty TNHH Gốm xây 
dựng Bắc Kạn 

Tổ 5, Phùng Chí Kiên, 
TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc 
Kạn 

Sản xuất công nghiệp. 14,44% 

5. Định hướng phát triển 

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

+ Sử dụng vốn có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh; 

+ Tối đa hoá lợi nhuận, tăng lợi tức cho các cổ đông; 

+ Đóng góp ngày càng lớn vào Ngân sách Nhà nước; 

+ Tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động; 

+ Phát triển Công ty ngày một lớn mạnh. 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

+ Duy trì sản xuất vật liệu nung và không nung theo hướng tập trung; 

+ Cho thuê và cắt giảm các công đoạn không hiệu quả; 

+ Kết quả sản xuất kinh doanh có lãi, bù lỗ luỹ kế và được chia cổ tức. 
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6. Quản trị rủi ro 

Rủi ro kinh tế 

Trong một nền kinh tế mở cửa và hội nhập, rủi ro và sự lan truyền rủi ro là điều không thể tránh 

khỏi. Về mặt tổng quát, loại hình rủi ro này chịu sự chi phối đến từ chính sự biến động của các thành 

tố cơ bản trong nền kinh tế: tổng sản phẩm quốc nội, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái, cán cân mậu 

dịch,… Tại Việt Nam, thị trường bất động sản bước vào giai đoạn dồi dào nguồn cung cũng là thời 

điểm số dự án khởi công mới càng ít đi, điều này khiến cho thị trường vật liệu xây dựng cũng bị ảnh 

hưởng đáng kể. Tại các báo cáo về tình hình sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây dựng của Bộ Xây dựng và 

các đơn vị liên quan đưa ra ở thời điểm cuối năm 2017 đều cho thấy, tình hình tiêu thụ các mặt 

hàng vật liệu xây dựng ở trong nước tăng trưởng không mạnh. Đại diện Bộ Xây dựng nhận định: “Với 

đà này, năm 2018, các mặt hàng vật liệu xây dựng chủ chốt khó có tăng trưởng đột biến, thậm chí là 

khó tiêu thụ”. 

Bên cạnh nguyên nhân do nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng trong nước đang chững lại, điều đáng 

lo ngại nhất là sự cạnh tranh quyết liệt với hàng có nguồn gốc từ nước ngoài, trong đó có Trung 

Quốc. Theo ông Nguyễn Quang Cung, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, thông tin từ một 

số doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng của Trung Quốc cho biết, với khẩu hiệu “Trung Quốc 

sáng tạo và giảm thiểu ô nhiễm môi trường”, ngành vật liệu xây dựng Trung Quốc đang có những 

bước chuyển mình rất lớn về công nghệ với các sản phẩm ngày càng đẹp hơn và giá cả thấp hơn. 

Bên cạnh đó, nhiều hãng vật liệu - nội thất danh tiếng đến từ Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Italia, Singapore… 

cũng đang nhắm đến Việt Nam như một thị trường tiềm năng. Đó sẽ là những đối thủ tiềm tàng của 

các doanh nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam. Đại diện Hiệp hội Vật liệu xây dựng cho rằng, đây là 

thách thức rất lớn và không còn lựa chọn nào khác, các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng 

trong nước phải chú trọng hơn nữa vào việc đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ, tăng năng suất lao 

động, nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thời với việc giảm giá thành… để có thể cạnh tranh sòng 

phẳng trên sân nhà. 

Rủi ro lạm phát 

Kiểm soát lạm phát là yếu tố quan trọng góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Năm 2017, kinh tế Việt 

Nam đạt thắng lợi kép: kiểm soát được lạm phát và tăng trưởng kinh tế vượt chỉ tiêu của Quốc hội 

đề ra. Theo Tổng cục Thống kê, lạm phát cơ bản tháng 12/2017 tăng 0,11% so với tháng trước và 

tăng 1,29% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2017 tăng 1,41% so với bình 

quân năm 2016. Đây là mức tăng khá thấp, tiếp tục khẳng định xu hướng ổn định vững chắc của nền 

kinh tế. 

Đầu năm 2018, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm tới, 

trong đó đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) bình quân ở mức 4%. Đây là thách thức không 

nhỏ khi các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2017, như đẩy nhanh đầu tư, nới tăng trưởng 

tín dụng có thể tác động trễ tới diễn biến CPI trong năm 2018. Tác động trễ của yếu tố tiền tệ đến 

lạm phát từ năm 2017 sang năm 2018 không lớn do hệ số thâm dụng tín dụng trong năm 2017 ước 
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đạt 2,04 lần, giảm so với mức 2,81 lần của năm 2016, nhưng cung tiền sẽ tác động đến lạm phát, 

nếu không chú ý kiểm soát chất lượng tăng trưởng tín dụng năm 2018. Doanh nghiệp cần chủ động 

trong việc nắm bắt chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các quy định pháp luật có liên 

quan để nhanh nhạy trọng việc xác định giá hàng hóa, dịch vụ cũng như dự tính hợp lý để 

có kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp. 

Rủi ro lãi suất 

Lãi suất bao giờ cũng có yếu tố tham chiếu quyết định đó là lạm phát. Trong 3, 4 năm nay, lạm phát 

của Việt Nam đã duy trì ở mức thấp, tăng trưởng kinh tế cao, phản ánh rõ nét về sự ổn định nền 

kinh tế vĩ mô. Nền kinh tế Việt Nam sức cạnh tranh còn yếu nên chi phí sản xuất là yếu tố rất quan 

trọng trong sản xuất kinh doanh. 

Lãi suất cho vay trong năm 2017 đã giảm nhưng chưa được như mong đợi do nhiều nguyên nhân. 

Thứ nhất, thị trường tiền gửi và thị trường liên ngân hàng kém liên thông. Lãi suất liên ngân hàng 

duy trì ở mức khá thấp trong khi lãi suất trên thị trường tiền gửi giảm không nhiều, do thanh khoản 

dồi dào trên thị trường tập trung chủ yếu ở các tổ chức tín dụng lớn. Lãi suất huy động trong năm 

qua không giảm vì nhu cầu vốn lớn, thị trường bất động sản đã khởi sắc nên nhiều người rót tiền để 

đầu tư hay đầu tư chứng khoán. Thứ hai, nợ xấu vẫn là rào cản lớn cho việc hạ lãi suất trong khi tỷ lệ 

thu nhập lãi cận biên của các tổ chức tín dụng vẫn còn ở mức khiêm tốn so với các nước trong khu 

vực. 

Đối mặt với xu hướng biến động khó lường của lãi suất cho vay, Công ty đã lên kế hoạch để chủ 

động trong việc duy trì cung ứng vốn đầu vào, huy động vốn từ các nguồn khác mà không lệ thuộc 

hoàn toàn vào việc vay ngân hàng để có thể đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh 

trong năm tới. 

Rủi ro pháp lý 

 Tính ổn định và thống nhất của hệ thống luật pháp tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty cũng như của các doanh nghiệp khác. Đó là rủi ro pháp lý ở khía cạnh hệ thống, 

ảnh hưởng đến hầu hết các doanh nghiệp chịu sự điều chỉnh của pháp luật. Sự thay đổi này có thể 

mang đến những thuận lợi nhưng cũng có thể tạo ra những bất lợi cho hoạt động của Công ty. Hoạt 

động kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật khác nhau (Luật Doanh 

nghiệp, Luật Thương mại, Luật Chứng khoán…). Pháp luật Việt Nam đang trong quá trình sửa đổi, 

hoàn thiện để phù hợp với thực tiễn và quá trình hội nhập quốc tế nên có nhiều  thay đổi, biến 

động. Bất cứ sự thay đổi nào cũng sẽ tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 Khả năng quản trị và kiểm soát hoạt động doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng 

góp phần hạn chế rủi ro pháp lý. Cùng với quá trình phát triển, Công ty sẽ tiếp tục có cơ chế theo 

dõi, cập nhật và điều chỉnh để có sự thích nghi tốt nhất với sự thay đổi của môi trường pháp lý. 
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Rủi ro khác 

 Công ty có thể gặp một số rủi ro khác mang tính bất khả kháng như động đất, bão, lụt, hỏa hoạn, 

dịch bệnh…Các rủi ro này khó lường trước và đều có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động 

kinh doanh của Công ty. 

7. PHÂN TÍCH SWOT 

Điểm mạnh: 

- Hoạt động lâu năm trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng, thương hiệu đã có vị thế nhất 

định trên thị trường; 

- Trụ sở chính tại Thủ đô thuận tiện cho việc giao kết hợp đồng với các khách hàng có nhu cầu 

lớn; 

- Cán bộ công nhân viên tâm huyết, giàu kinh nghiệm, quyết tâm duy trì nghề truyền thống. 

Điểm yếu: 

- Tình hình sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc 

quá nhiều vào diễn biến của thị trường bất động sản; 

- Dây chuyền sản xuất đã nhiều năm, cần được cải tiến, đổi mới về công nghệ; 

- Thiếu vốn đầu tư và quy mô sản xuất kinh doanh đang dần bị thu hẹp. 

Cơ hội: 

- Xu hướng phát triển nhanh chóng của hệ thống cơ sở hạ tầng và khu công nghiệp làm nảy 

sinh nhu cầu về vật liệu xây dựng ngày càng tăng cao; 

- Nhu cầu về các sản phẩm vật liệu xây dựng truyển thống vẫn còn được duy trì trong vài năm 

tới, các sản phẩm không nung đang ngày càng có vị thế trên thị trường nếu xét về mặt dài 

hạn; 

- Chính phủ có cơ chế khuyến khích về thuế thu nhập doanh nghiệp cho các công ty tham gia 

thị trường chứng khoán. 

Thách thức: 

- Giá cả vật tư, nguyên nhiên liệu đầu vào của ngành sản xuất vật liệu xây dựng đang có xu 

hướng tăng cao; 

- Các doanh nghiệp trong ngành phần lớn đều đang rơi vào tình trạng tồn kho, cung vượt cầu 

dẫn đến giá thành giảm và cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường cung ứng gạch ngói; 

- Các doanh nghiệp nội địa gặp nhiều áp lực khi có nhiều công ty nước ngoài gia nhập và ảnh 

hưởng từ giá thép rẻ của Trung Quốc. 
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B. TÌNH HÌNH 

HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 
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1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 

Năm 2017, tăng trưởng kinh tế cả nước đạt 6.81%, riêng tốc độ tăng trưởng kinh tế trong đầu năm 

2018 đạt 7,38% - con số cao nhất trong vòng mười năm trở lại đây. Những số liệu trên cho thấy nền 

kinh tế nước ta đang trong thời kỳ phát triển. Tuy nhiên thực trạng ngành sản xuất vật liệu xây dựng 

trong năm vừa qua không khả quan do tình trạng tồn kho ở hầu hết tất cả các công ty cùng ngành và 

sự xuất hiện của các đổi thủ mạnh ở cả thị trường trong và ngoài nước. 

Thông qua các hoạt động đẩy mạnh dự án đầu tư đổi mới công nghệ tại xí nghiệp Mai Lâm, Ban lãnh 

đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty đã có những nỗ lực đáng kể trong việc khắc 

phục những khó khăn trong khâu sản xuất. Tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt 

đạt 42,76 tỷ đồng và 5,86 tỷ đồng, riêng doanh thu giảm 61,15% so với năm ngoái nhưng đã nhìn 

thấy dấu hiệu khả quan khi lợi nhuận của công ty đang ở ngưỡng 147,86% so với cùng kỳ năm 2016. 

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016 
Việc tiếp tục gia hạn hợp đồng thuê khoán xí nghiệp Cầu Đuống, hoàn thành thoái vốn tại Công ty cổ 

phần Cầu Đuống Hải Phòng và Công ty cổ phần Cầu Đuống Sông Hóa đã tác động khá lớn đến kết 

quả kinh doanh năm vừa qua. Tổng doanh thu tại công ty (chưa hợp nhất) đạt 46,52 tỉ đồng, chỉ 

bằng 66,35% so với cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ doanh thu mảng xây lắp - 

cơ khí giảm, sản lượng và giá bán đều giảm so với năm trước và xí nghiệp Sóc Sơn đã cho thuê 

khoán nên sản lượng tại xí nghiệp này gần như không có. 

TT CHỈ TIÊU ĐVT TH 2016 TH 2017 
So cùng kỳ 

2016 

1 Xí nghiệp Mai Lâm  

  Sản lượng QTC Viên 27.775.576 26.580.718 95,7% 

  Tiêu thụ  Viên 29.318.420 18.288.156 62,38% 

  

Doanh thu 

+ VLXD 

+ Thuê kho + khác 

1.000đ 

 

 

29.934.032 

29.540.567 

393.464 

17.880.749 

17.489.424 

391.323 

59,73% 

 

2 Xí nghiệp Sóc Sơn  

  Sản lượng QTC Viên 4.798.311   
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  Tiêu thụ Viên 8.640.746   

  

Doanh thu 

+ VLXD 

+ Thuê khoán + khác 1.000đ 

11.323.909 

8.542.499 

2.781.409 

4.511.759 

 

4.511.759 

39,8% 

3 Xí nghiệp vật liệu không nung  

  

Sản lượng 

Doanh thu: 

+ Vật liệu xây dựng: 

+ Thuê kho + khác: 

 viên 

1.000đ 

“ 

“ 

240.364 

1.845.964 

765.288 

1.080.675 

796.618 

3.155.284 

983.475 

2.171.808 

331,42% 

170,93% 

128,51% 

200,97% 

4 Xí nghiệp Cầu Đuống 

 Doanh thu thuê khoán: 1.000đ 2.983.332 3.416.666 114,5% 

Sản lượng sản xuất, tiêu thụ và doanh thu giai đoạn 2016 – 2017 tại các đơn vị của Công ty 

Quan sát bảng sản lượng sản xuất, tiêu thụ và doanh thu từ các đơn vị xí nghiệp trong hai năm gần 

nhất, có thể thấy Mai Lâm là xí nghiệp chủ chốt của công ty ở thời điểm hiện tại, đóng vai trò quan 

trọng trong khâu sản xuất với sản lượng lên đến 26.580.718 viên gạch/năm, vượt 3,8% so với kế 

hoạch đề ra. Các xí nghiệp như Sóc Sơn và Cầu Đuống hiện đã được tận dụng trong việc cho thuê 

khoán nên không còn duy trì việc sản xuất các sản phẩm gạch ngói như trước kia. 

Chỉ tiêu 
  

Năm 2016 
  

Năm 2017 
  

Chênh lệch 

Số tiền % 

Doanh thu thuần từ hoạt 
động kinh doanh 

69.930.921.303  42.764.710.223  (27.166.211.080) 61,15% 

Doanh thu hoạt động tài 
chính 

97.805.170  3.177.770.333  3.079.965.163 3249,08% 

Chi phí tài chính 229.657.461  1.054.785.398  825.127.937 459,29% 

Chi phí bán hàng 1.781.993.291  864.432.765  (917.560.526) 48,51% 
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Lợi nhuận thuần từ hoạt 
động kinh doanh 

3.464.321.577  6.741.014.923  3.276.693.346 194,58% 

Tổng lợi nhuận kế toán trước 
thuế 

3.915.193.133  5.863.274.719  1.948.081.586 149,76% 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập 
doanh nghiệp 

3.965.363.272  5.863.274.719  1.897.911.447 147,86% 

So sánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 - 2017 

Nếu doanh thu hợp nhất năm 2017 của CDG đang để lại dấu ấn không mấy khả quan với tỷ lệ chỉ 

bằng 61,15% so với doanh thu năm 2016, thì bù lại là mức tăng lợi nhuận vượt bậc 147,86% so với 

cùng kỳ năm trước sau khi đã trừ đi các khoản nộp thuế thu nhập. Cũng có thể nhận thấy cơ cấu 

doanh thu của công ty có xu hướng tăng tỷ lệ các hoạt động cho thuê khoán, thuê tài sản cố định và 

cho vay lấy lãi dẫn đến doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh ở mức 3.249,08% so với năm 2016, 

trong khi hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn đem lại phần lớn doanh thu, nhưng giá trị giảm xuống 

27,17 tỷ so với năm liền trước. Thực tế cho thấy điều kiện kinh doanh gặp nhiều khó khăn, các xí 

nghiệp không được tận dụng hết năng lực sản xuất vì hàng còn tồn nhiều trong kho, cung vượt quá 

cầu, điều này dẫn đến việc doanh nghiệp phải tạm thời cho thuê khoán các xí nghiệp không còn hoạt 

động hiệu quả và thu lợi từ hoạt động tài chính này để đảm bảo có vốn xoay vòng cho hoạt động của 

toàn công ty. Nhận thức được khó khăn này, Ban lãnh đạo CTCP Cầu Đuống đã mạnh dạn đổi mới 

công nghệ - bắt đầu từ xí nghiệp Mai Lâm, với dự kiến nâng cao công suất và chất lượng sản phẩm, 

kích cầu và nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh, tiếp cận thị trường mới, cải thiện kết quả kinh 

doanh trong giai đoạn tới. 

Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 so với kế 

hoạch năm 

TT CHỈ TIÊU ĐVT KH 2017 TH 2017 
So KH 

2017 

I Sản lượng QTC Viên 27.140.000 27.377.336 100,9% 

II Tổng DT hợp nhất (1+2+3+4) Tr.đ 48.751 46.520 87,7% 

1 Doanh thu tại Cty “ 48.751 43.845 89,9% 

 VLXD '' 22.778 18.472 81,1% 

 Cơ khí '' 9.019 8.221 91,2% 

 Xây lắp “ 5.159 4.576 88,7% 

 Thu LD, cho thuê, khác “ 11.795 11.494 97,4% 

 Doanh thu khác “ - 1.082  

2 Tổng DT tại Sông Hóa “ - 0  



CTCP CẦU ĐUỐNG    

27 | B Á O  C Á O  T H Ư Ờ N G  N I Ê N  2 0 1 7  
 

3 Tổng DT tại Hải Phòng “ - 0  

4 Thoái vốn HP khi lập BCTC hợp nhất  2.675  

III Tiêu thụ Viên 25.750.000 19.162.379 74,4% 

IV Nộp ngân sách Tr.đ 100% 8.128  

So sánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với kế hoạch năm 

Sản lượng năm 2017 toàn công ty nhìn chung đã đạt được kế hoạch đề ra với mức tăng nhẹ 9%, 

vượt chỉ tiêu 237.336 viên/năm. Tuy nhiên việc tiêu thụ chỉ đạt mức 74,4% so với kế hoạch đề ra từ 

năm ngoái cho thấy khó khăn của công ty trong năm nay nằm ở sự hạn chế trong việc tìm kiếm đầu 

ra cho sản phẩm. Lượng cung ứng lớn, các doanh nghiệp trong ngành ngày càng tăng trong khi nhu 

cầu thị trường bị giới hạn đang gây ra sức ép không hề nhỏ cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực này. Các hoạt động cho thuê tài chính dường như đã phát huy tác dụng trong năm 

vừa qua với tỷ lệ đạt 97,4% so với kỳ vọng đã đề ra từ trước, trong khi vật liệu xây dựng và xây lắp là 

hai mảng sản xuất – kinh doanh gặp nhiều rào cản nhất trong năm 2017. Nếu thực trạng ngành 

không có dấu hiệu khởi sắc trong năm 2018 tới đây, có lẽ việc lựa chọn các hoạt động cho thuê 

khoán hay đầu tư hơn nữa cho việc gia công các sản phẩm cơ khí sẽ là hướng đi mới cần thiết cho 

Cầu Đuống, thay vì cố gắng giữ nguyên sản lượng sản xuất vật liệu xây dựng trong khi thị trường 

không còn quá mặn mà với dòng sản phẩm này ở thời điểm hiện tại.  

2. Tổ chức và nhân sự 

Giới thiệu Ban điều hành 

STT Vị trí Tên Nhiệm kỳ 
Tỷ lệ nắm giữ cổ 

phần CDG 

1 Tổng giám đốc Ngô Đức Dũng 2014 - 2019 0,3% 

2 Phó Tổng giám đốc Ngô Thành An 2014 - 2019 2,74% 

3 Phó Tổng giám đốc Tạ Thị Thuỷ 2014 - 2019 0,38% 

 Ông Ngô Đức Dũng  - Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT  

- Số CMND: 011651340 Ngày cấp: 29/06/2006 Nơi cấp: Hà Nội 

- Ngày sinh: 17/08/1961 

- Giới tính: Nam 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Địa chỉ: Số 179 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 
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- Trình độ văn hóa: 10/10 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư vật liệu xây dựng 

Bằng cấp Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Thời gian đào tạo Cơ sở đào tạo 

Đại học Vật liệu xây dựng 1983 5 năm Trường ĐH xây dựng 

- Quá trình công tác:  

Giai đoạn Đơn vị công tác Chức vụ 

03/1984 – 12/1991 Xí nghiệp gạch ngói Cầu Đuống Cán bộ kỹ thuật 

01/1992 – 03/1993 Xí nghiệp gạch ngói Cầu Đuống Phó phòng kỹ thuật 

04/1993 – 02/1995 Công ty VLXD Cầu Đuống Phó phòng kỹ thuật 

03/1995 – 12/2000 Công ty VLXD Cầu Đuống Trưởng phòng kỹ thuật 

01/2001 – 12/2001 Công ty VLXD Cầu Đuống Trưởng phòng xây lắp 

01/2002 – 09/2003 Công ty VLXD Cầu Đuống 
Trưởng phòng xây lắp kiêm Giám đốc 
Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng 

10/2003 – 01/2005 Công ty VLXD Cầu Đuống Phó giám đốc công ty 

02/2005 – 05/2009 Công ty CP Cầu Đuống Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty 

06/2009 – nay Công ty CP Cầu Đuống 
Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc 
công ty 

04/2014 - nay Công ty CP Cầu Đuống Hải Phòng Chủ tịch HĐQT 

 Ông Ngô Thành An  - Phó Tổng giám đốc kiêm  Thành viên HĐQT 

- Số CMND: 001068003408 Ngày cấp: 18/05/2015 Nơi cấp: Hà Nội 

- Ngày sinh: 07/03/1968 

- Giới tính: Nam 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Địa chỉ: Số 514 K3 Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, TP. Hà Nội 

- Trình độ văn hóa: 10/10 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư vật liệu xây dựng 
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Bằng cấp Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Thời gian đào tạo Cơ sở đào tạo 

Trung cấp Vật liệu xây dựng 1988 03 năm 
Trung cấp xây dựng 

Hà Nội 

Đại học Vật liệu xây dựng 2001 05 năm 
Đại học xây dựng Hà 

Nội 

- Quá trình công tác:  

Giai đoạn Đơn vị công tác Chức vụ 

05/1989 – 09/1996 Xí nghiệp gạch ngói Cầu Đuống Cán bộ kỹ thuật 

10/1996 – 12/1998 Cty VLXD Cầu Đuống Cán bộ kỹ thuật 

01/1999 – 03/2001 Cty VLXD Cầu Đuống Phó phòng Kế hoạch vật tư 

04/2001 – 12/2002 Cty VLXD Cầu Đuống Giám đốc XN xây lắp số 2 

01/2003 – 06/2006 Cty ĐTXD & SX vật liệu Cầu Đuống Giám đốc XN xây lắp số 2 

07/2006 – 06/2009 Công ty CP Cầu Đuống 
Thành viên HĐQT, Giám đốc XN xây 
lắp và cơ khí 

07/2009 – 03/2013 Công ty CP Cầu Đuống 
Thành viên HĐQT, Phó tổng giám 
đốc công ty, Giám đốc XN xây lắp 

04/2013 – 02/2014 Công ty CP Cầu Đuống 
Thành viên HĐQT, Phó tổng giám 
đốc công ty, Giám đốc XN Cầu 
Đuống 

03/2014 – 04/2014 Công ty CP Cầu Đuống 
Thành viên HĐQT, Phó tổng giám 
đốc công ty, Giám đốc XN Sóc Sơn 

05/2014 – nay Công ty CP Cầu Đuống 
Thành viên HĐQT, Phó tổng giám 
đốc công ty, Giám đốc Trung tâm 
TVĐT và xây dựng 

04/2014 - nay Cty CP Cầu Đuống Sông Hóa Chủ tịch HĐQT 
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 Bà Tạ Thị Thuỷ 

- Số CMND: 010604057 Ngày cấp: 26/04/2004 Nơi cấp: Hà Nội 

- Ngày sinh: 24/10/1962 

- Giới tính: Nữ 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Địa chỉ: Thôn Lộc Hà, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội 

- Trình độ văn hóa: 10/10 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Bằng cấp Chuyên ngành Năm tốt nghiệp Thời gian đào tạo Cơ sở đào tạo 

Trung cấp Vật liệu xây dựng 1983 03 năm 
Trung cấp xây 

dựng Hà Nội 

Đại học Kinh tế lao động 1985 05 năm 
Đại học Công 

đoàn 

- Quá trình công tác:  

Giai đoạn Đơn vị công tác Chức vụ 

12/1983 – 12/1989 Xí nghiệp gạch ngói Cầu Đuống Cán bộ kỹ thuật 

01/1990 – 07/1994 Xí nghiệp gạch ngói Cầu Đuống 
Phó quản đốc phân xưởng gạch Mai 
Lâm 

08/1994 – 12/1997 Công ty VLXD Cầu Đuống 
Phó quản đốc phân xưởng gạch Mai 
Lâm 

01/1998 – 12/2001 Công ty VLXD Cầu Đuống Giám đốc XN gốm XD Mai Lâm 

01/2002 – 05/2006 Cty ĐTXD & SX vật liệu Cầu Đuống Giám đốc XN gốm XD Mai Lâm 

06/2006 – 06/2009 Cty CP Cầu Đuống Trưởng phòng Tổ chức hành chính 

07/2009 – 06/2011 Cty CP Cầu Đuống 
Giám đốc XN gốm XD Cầu Đuống, 
Giám đốc XN gốm XD Mai Lâm 

07/2011 – nay Cty CP Cầu Đuống Phó Tổng giám đốc công ty 
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Cơ cấu nhân sự 

STT Phân loại lao động Số người Tỷ trọng  

I Phân theo phòng ban 

1 Khối văn phòng 67 11,47% 

2 Khối công nhân sản xuất 517 88,53% 

Tổng cộng 584 100% 

II Phân theo trình độ 

1 Tiến sỹ 01 0,17% 

2 Đại học 47 8,05% 

3 Cao đẳng 04 0,68% 

4 Trung cấp 11 1,88% 

5 Công nhân kỹ thuật 521 89,21% 

Tổng cộng 584 100% 

Công tác đào tạo 

Trong công tác đào tạo, Công ty đã chú trọng đến công tác tự đào tạo, đào tạo tại chỗ và dành sự 

quan tâm khuyến khích các cán bộ trẻ nâng cao trình độ chuyên môn. 

Công tác lương thưởng 

Đối với người lao động trong Công ty, tiền lương được hưởng theo hệ số, trả lương căn cứ theo 

trình độ, năng lực và hiệu quả công việc được giao. Công ty thường xuyên kiểm tra việc thực hiện 

các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho các 

cán bộ công nhân viên, nâng bậc lương theo niên hạn cho cán bộ công nhân viên. 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

Mức thu nhập bình quân 

(đồng/người/tháng) 
5.500.000 6.437.000 6.512.000 
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Chính sách đãi ngộ, phúc lợi  

Ngoài những quyền lợi được quy định trong Bộ Luật lao động, người lao động trong Công ty còn 

được hưởng các đãi ngộ dưới các hình thức như du lịch, nghỉ mát, trợ cấp khi thai sản và ốm đau, 

trợ cấp khó khăn,… 

Chính sách khen thưởng, kỷ luật 

Công ty có chính sách khen thưởng theo qui định trong Bộ Luật lao động, người lao động có thành 

tích xuất sắc, có đóng góp sáng kiến về giải pháp kỹ thuật giúp đem lại hiệu quả kinh doanh cao, 

đồng thời áp dụng các biện pháp, quy định xử phạt đối với các công nhân viên có hành vi gây ảnh 

hưởng xấu đến hoạt động, hình ảnh của Công ty. 

3. Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu Đơn vị 2016 2017 

Kết quả hoạt động kinh doanh 

Doanh thu VNĐ 69.930.921.303  
                      

42.764.710.223  

Doanh thu thuần VNĐ 
            

69.930.921.303  
                      

42.764.710.223  

Lợi nhuận gộp VNĐ 
            

15.068.241.696  
                      

12.836.909.597  

Chi phí hoạt động VNĐ 
               

2.011.650.752  
                         

1.919.218.163  

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh  VNĐ 
               

3.464.321.577  
                         

6.741.014.923  

Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính VNĐ 
                

(131.852.291) 
                         

2.122.984.935  

Lợi nhuận thuần từ hoạt động khác VNĐ 
                  

450.871.556  
                          

(877.740.204) 

Lợi nhuận được chia từ Công ty liên kết VNĐ     

Lợi nhuận trước thuế VNĐ 
               

3.915.193.133  
                         

5.863.274.719  

Lợi nhuận sau thuế VNĐ 
               

3.965.363.272  
                         

5.863.274.719  
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Bảng cân đối kế toán   

Tổng tài sản VNĐ 
            

82.870.961.368  
                      

74.763.619.977  

Vốn điều lệ VNĐ 
            

34.649.950.000  
                      

34.649.950.000  

Vốn chủ sở hữu  VNĐ 
            

38.563.680.891  
                      

44.998.094.463  

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Thu nhập trên tổng tài sản (ROA) % 5,78  
                                            

9,37  

Thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) % 14,06  
                                         

17,72  

 

4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Thông tin cổ phần 

Vốn điều lệ: : 34.649.950.000 đồng 

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông 

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu 

Mã chứng khoán: CDG 

Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 3.464.995 cổ phiếu 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.464.995 cổ phiếu 

Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu 

Cổ phiếu của cổ đông nội bộ hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phiếu; 

Cổ phiếu của cổ đông chiến lược hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phiếu; 

Cổ phiếu của cán bộ công nhân viên hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phiếu; 

Số lượng cổ phần sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài: 0 cổ phần 
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Cơ cấu sở hữu 

Danh mục cổ đông Số cổ phiếu % 

Cổ đông lớn 2.087.570 60,25 

Cổ đông khác 1.377.425 39,75 

Tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn 

Tên cổ đông Số cổ phiếu % Tính đến ngày 

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị 1.478.995 42,68 11/05/2016 

Nguyễn Thị Phương (Vợ của ông Ngô Văn Chăm) 429.389 12,39 11/05/2016 

Nguyễn Thị Liên (Vợ của ông Ngô Đức Dũng) 179.186 5,17 11/05/2016 
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Quá trình tăng vốn điều lệ 

Lần Thời gian hoàn 

thành đợt phát 

hành 

Vốn điều lệ tăng 

thêm 

Vốn điều lệ sau 

phát hành 

Hình thức 

phát hành 

Cơ sở pháp lý 

1 26/06/2006 - 13.000.000.000 Cổ phần hóa 

doanh nghiệp Nhà 

nước, phát hành 

ra công chúng 

Giấy CNDKKD 

2 01/10/2009 2.000.000.000 15.000.000.000 Trả cổ tức bằng cổ 

phiếu 

Giấy CNDKKD 

3 26/07/2010 6.000.000.000 21.000.000.000 Phát hành cổ 

phiếu thưởng và 

trả cổ tức bằng cổ 

phiếu 

Giấy CNDKKD 

4 19/09/2011 9.000.000.000 30.000.000.000 Phát hành cổ 

phiếu thưởng và 

trả cổ tức bằng cổ 

phiếu 

Giấy CNDKKD 

5 05/10/2012 3.000.000.000 33.000.000.000 Phát hành cổ 

phiếu thưởng và 

trả cổ tức bằng cổ 

phiếu 

Giấy CNDKKD 

6 30/12/2013 1.649.950.000 34.649.950.000 Phát hành theo 

chương trình lựa 

chọn cho người 

lao động trong 

công ty 

Giấy CNDKKD 
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C. BÁO CÁO & ĐÁNH GIÁ 

CỦA BAN GIÁM ĐỐC 
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1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

a. Đánh giá chung 

Thuận lợi: 

- Tiêu thụ năm 2016 thuận lợi là tiền đề cho năm 2017 thứ nhất về mặt bằng sản xuất, thứ hai 

tình hình tài chính ổn định nên chủ động trong công tác điều hành sản xuất; 

- Công nghệ sản xuất mới xếp gạch mộc trực tiếp lên goòng đã giảm được lao động, nên không 

còn tình trạng thiếu lao động. 

Khó khăn 

- Cung vượt quá cầu nên công tác tiêu thụ của Công ty cũng như thị trường trong khu vực rất khó 

khăn, đồng thời sự cạnh tranh của các đơn vị tư nhân tại địa bàn lân cận rất khốc liệt dẫn đến khó 

khăn trong công tác tiêu thụ; 

- Sức ép về đảm bảo môi trường trong khu vực dân cư ngày càng cao nên ngoài việc tăng chi phí 

còn gây áp lực trong vấn đề điều hành sản xuất; 

- Nguồn nguyên liệu chủ yếu vẫn là nguồn gốc đất khai thác công trình nên chất lượng không ổn 

định; 

- Tiền thuê đất cao, chi phí bảo hiểm tăng đã ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của 

Công ty. 

b. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 

Thực hiện kế hoạch sản lượng sản xuất VLXD 

- Tổng doanh thu tại công ty (chưa hợp nhất) đạt 46,52 tỉ đồng bằng 66,35% so với năm 2016; 

- Doanh thu giảm do doanh thu xây lắp, cơ khí giảm, sản lượng và giá bán giảm, đồng thời giảm 

sản lượng tại xí nghiệp Sóc Sơn (do cho thuê khoán). 

► Sản xuất vật liệu xây dựng 

Doanh thu vật liệu không nung đạt 983 triệu đồng, bằng 128,5% so cùng kỳ năm 2016 và 46,8% so 

với KH. 

- Vật liệu xây dựng nung (tại XN Mai Lâm):  

+ Dừng lò 1,5 tháng từ đầu năm đến giữa tháng 2 hoạt động trở lại. Thi công đường ray, xe 

goòng đến cuối tháng 3 mới hoàn thiện. 
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+ Thực hiện sản xuất 23.327.064 viên, tương ứng 26.580.718 viên QTC bằng 103,8% so kế hoạch 

và 95,69% cùng kỳ, trong đó tăng cơ cấu sản phẩm có giá trị cao như gạch không trát, gạch lát, ngói 

lên gần 9%. Lượng tiêu thụ toàn công ty chỉ bằng 76,5% lượng sản xuất, sản phẩm tồn kho tăng từ 

1,2 tr viên năm 2016 lên 5,672 triệu viên năm 2017. 

- Vật liệu xây dựng không nung:  

+ Đối với gạch không nung: Sản lượng 796.618 viên QTC bằng 35,5% so với kế hoạch, tiêu thụ 

846.468 viên, lượng tồn kho cuối năm trên 1,2 triệu viên. 

+ Đối với ngói màu: Đã liên doanh với Công ty Bình Minh để sản xuất ngói mầu không sơn, 6 

tháng đầu năm sản xuất ngói mộc được 43.546 viên. Sản phẩm cũ xuất được 27.755 viên, tồn kho 

83.466 viên. 

► Cơ khí, xây lắp 

- Cơ khí tiếp tục nhận được nhiều công trình cung cấp thiết bị cho lò tuynel, doanh thu đạt 8,82 tỷ 

đồng, bằng 63,4% so với cùng kỳ. 

- Xây lắp đã tiếp tục nhận được một số công trình thi công mới và sửa chữa cải tạo lò tuynel theo 

công nghệ mới. Doanh thu năm 2017 đạt 4,576 tỷ đồng bằng 46,7% so với cùng kỳ.  

► Cho thuê khoán, liên doanh hợp tác 

Doanh thu từ hoạt động cho thuê và liên doanh đạt 11,494 tỷ đồng. Nhìn chung tất cả các hoạt 

động liên doanh và cho thuê khoán còn lại đều đem lại hiệu quả, các đơn vị nhận thuê khoán đều 

thực hiện đúng các quy định của hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt. Tuy nhiên trong thời gian cuối 

năm việc thanh toán của các đơn vị sản xuất gạch có xu hướng chậm trả do tình hình sản xuất khó 

khăn. 

- Xí nghiệp Cầu Đuống đã tổ chức thực hiện đấu thầu và cho thuê khoán nối tiếp ngay sau khi Hợp 

đồng trước hết hiệu lực. Nhà thầu Công ty CP VLXD Cầu Đuống tiếp tục trúng thầu thuê khoán từ 

tháng 3 năm 2017 với giá thuê khoán trước thuế là 3,5 tỷ đồng/năm, thời gian thuê là 3 năm. Với kết 

quả này công ty không mất thời gian và chi phí bàn giao, đồng thời tăng được giá trị 500 triệu/năm 

so với hợp đồng trước. 

- Đối với dây chuyền ngói mầu không nung sau khi ký hợp đồng liên doanh công tác quản lý gặp 

nhiều khó khăn nên Công ty đã chuyển sang hình thức cho thuê dây chuyền và mặt bằng sản xuất. 

Tuy nhiên đơn vị thuê chậm thanh toán các khoản tiền thuê và chưa thanh toán hết tiền bán thành 

phẩm sản xuất từ đầu năm 2017. 
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c. Hoạt động hỗ trợ sản xuất kinh doanh 
҉ Công tác quản lý chất lượng sản xuất VLXD - Máy móc thiết bị:  

Kết quả Công ty thực hiện tiết kiệm chi phí than điện khá cao, trong đó riêng xí nghiệp Mai Lâm chi 

phí tiết kiệm được gần 300 tấn than và gần 46.000kw điện so với định mức.  

- Thời gian đầu mới đưa công nghệ xếp trực tiếp vào hoạt động chất lượng thấp, 6 tháng cuối 

năm điều chỉnh ổn định công nghệ chất lượng nâng lên rõ rệt. Nhìn chung công tác chất lượng vẫn 

duy trì ổn định, việc phân loại sản phẩm được thực hiện nghiêm túc, giữ được uy tín của công ty. 

Không có việc khiếu kiện của khách hàng đến Công ty. 

- Tiếp tục duy trì sử dụng than xít để pha vào gạch mộc kết hợp việc sử dụng dây chuyền nghiền 

sa mốt vửa xử lý được chất thải rắn đồng thời phát huy được hiệu quả công nghệ mới nâng chất 

lượng sản phẩm. Cung cấp nguyên liệu đất ổn định hơn, lượng dự trữ tăng nên chủ động trong sản 

xuất. Tỷ lệ phẩm cấp tăng và tiêu hao vật tư tiết kiệm hơn so với định mức. 

- Quản lý máy móc thiết bị: Do việc mới đầu tư thêm dây chuyền và cải tạo lại hệ thống thiết bị 

khi dừng lò nên dây chuyền hoạt động khá ổn định, công tác bảo dưỡng được chủ động thực hiện và 

sửa chữa kịp thời. Việc lắp biến tần điều chỉnh tốc độ máy cấp liệu đất, than và sa mốt đã phần nào 

chủ động được trong khâu pha trộn và năng suất ca máy. Sử dụng hiệu quả biến tần của hệ thống 

quạt dễ dàng điều chỉnh chế độ nung đốt dẫn đến tiết kiệm điện và than trong khâu nung đốt. 

҉ Công tác thị trường và tiêu thụ sản phẩm: 

Để khắc phục khó khăn về tiêu thụ sản phẩm, Công ty đã thực hiện một số giải pháp sau: 

- Cơ cấu sản phẩm sản xuất theo nhu cầu thị trường, trong năm ký được mốt số hợp đồng có hiệu 

quả cao như gạch đặc không trát và gạch đặc xuất Nhật Bản; giá cả điều chỉnh linh hoạt theo thị 

trường, càng về cuối năm càng có xu hướng giảm.. 

- Chú trọng phát triển thêm đại lý và điều chỉnh cơ chế chính sách về giá, chiết khấu nhằm tăng 

cường tiêu thụ các sản phẩm có hiệu quả kinh tế cao. Đã có biện pháp điều chỉnh chủng loại sản 

phẩm đáp ứng được yêu cầu của thị trường như sản xuất các loại sản phẩm bán xô (gạch 2 lỗ, gạch 

đặc) nhằm cạnh tranh về giá đối với các sản phẩm đưa vào công trình. 

҉ Tổ chức, lao động, tiền lương: 

- Tổ chức: 

Ngay từ đầu năm 2017, Ban lãnh đạo Công ty đã tiếp tục tiến hành rà roát sắp xếp lại lao động, tinh 

giảm bộ máy quản lý toàn Công ty cho phù hợp với điều kiện sản xuất của doanh nghiệp, đồng thời 

yêu cầu cán bộ văn phòng phải kiêm nhiệm thêm công việc dưới XN để tiết giảm chi phí.  

Cụ thể, tháng 7 năm 2017 tiến hành điều chỉnh lại nhân sự khối văn phòng và hành chính Xí nghiệp 

Mai Lâm, XN Không nung, tiết giảm được 03 lao động gián tiếp. Phân công lại chức năng, nhiệm vụ 
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của từng cá nhân trên cơ sở kiêm nhiệm thêm công việc và hạn chế các khâu trung gian để tiết giảm 

chi phí và nâng cao hiệu quả công tác điều hành. 

- Lao động, việc làm:  

+ Nhờ việc đầu tư, áp dụng công nghệ xếp thẳng vào sản xuất nên Xí nghiệp Mai Lâm đã không còn 

tình trạng thiếu hụt lao động, năm 2017 số lao động trực tiếp giảm từ 115 người  năm 2016 xuống 

còn 83 người. 

+ Tại XN Không Nung việc sản xuất chưa được ổn định nhưng công ty đã cố gắng thu xếp cho người 

lao động sang XN Mai Lâm làm để đảm bảo thu nhập. 

+ Năm 2017 công ty đã đảm bảo đủ việc làm cho người lao động, không có người bị mất việc làm. 

- Tiền lương:  

+ Năm 2017, công ty áp dụng việc trả lương theo thang bảng lương doanh nghiệp, với mức lương 

cơ sở vùng 1 là 3.750.000 đồng. công ty đã xây dựng lại thang bảng lương và cải tiến phương pháp 

trả lương phù hợp hơn với từng bộ phận trực tiếp, gián tiếp trên cơ sở gắn với từng công việc cụ 

thể.  

+ Năm 2017 do cân đối được sản phẩm sản xuất hợp lý, bố trí lao động thích hợp nên thu nhập bình 

quân toàn công ty cả năm đạt 6,508 triệu đồng/người bằng 118,3% so với kế hoạch và bằng 101,1% 

so với cùng kỳ. 

҉ Công tác tài chính: 

- Do thuận lợi về tình hình tài chính nên mặc dù tiêu thụ chậm nhưng Công ty vẫn thanh toán đầy 

đủ đúng hạn các hợp đồng mua bán vật tư, nguyên vật liệu với khách hàng. Đông thời phần tài chính 

dôi dư khoảng 4 tỷ gửi Ngân hàng nhằm tăng thêm nguồn thu. 

- Duy trì các quy định quản lý Công ty về vật tư, kho bãi nên nhìn chung hạn chế tiêu cực trong 

những lĩnh vực nhậy cảm như mua bán vật tư hoặc thất thoát hàng hóa. 

҉ Giải quyết hồ sơ đất đai: 

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị tư vấn giải quyết các thủ tục về hồ sơ đất đai. Các việc đã giải 

quyết đến nay như sau: 

- Khu đất XN Mai Lâm, XN Không nung tại xã Dục Tú: Đã xác định và thống nhất xong giữa Sở Tài 

Nguyên & MT Hà nội, UB huyện Đông Ạnh, xã Dục Tú và Công ty về mốc giới, lối đi chung... Hiện tại, 

Sở Tài nguyên & Môi trường đang làm báo cáo xác định diện tích và vị trí tính tiền thuê để trình UB 

Thành phố ra quyết định. 

- Hồ sơ đất của XN Cầu Đuống và Sóc Sơn do đơn vị tư vấn không thực hiện được nên Công ty 

đang tích cực tự thực hiện, đến nay Cục thuế Hà Nội vẫn đang tạm tính tiền thuế đất cho công ty. 
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Hiện tại, cùng trong quá trình xin ký lại hợp đồng thuê đất mới. Sở Tài nguyên đang lập hồ sơ xem 

xét xác định đơn giá thuê đất mới, Sở đã lập hồ sơ để báo cáo Thành phố. Riêng đối với XN Cầu 

Đuống do khu đất nằm ở ngoài đê nên Công ty đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ với Sở Tài nguyên & 

Môi trường để giảm tiền thuế đất. 

҉ Công tác thoái vốn tại các công ty thành viên: 

- Tại Công ty Cổ phần Cầu Đuống Sông Hóa: Đã tiến hành chào giá bán cổ phần, kết quả chào giá 

đã chọn được đối tác và tiến hành ký hợp đồng thực hiện. 

- Tại Công ty Cổ phần Cầu Đuống Hải Phòng: Đã bán xong cổ phần của Công ty từ tháng 4 năm 

2017 và đã thu đủ tiền theo Hợp đồng. 

d. Kết quả kinh doanh 

Chỉ tiêu Đơn vị 2016 2017 

Doanh thu VNĐ 
            

69.930.921.303  
                      

42.764.710.223  

Doanh thu thuần VNĐ 
            

69.930.921.303  
                      

42.764.710.223  

Lợi nhuận gộp VNĐ 
            

15.068.241.696  
                      

12.836.909.597  

Chi phí hoạt động VNĐ 
               

2.011.650.752  
                         

1.919.218.163  

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh  VNĐ 
               

3.464.321.577  
                         

6.741.014.923  

Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính VNĐ 
                

(131.852.291) 
                         

2.122.984.935  

Lợi nhuận thuần từ hoạt động khác VNĐ 
                  

450.871.556  
                          

(877.740.204) 

Lợi nhuận được chia từ Công ty liên kết VNĐ     

Lợi nhuận trước thuế VNĐ 
               

3.915.193.133  
                         

5.863.274.719  

Lợi nhuận sau thuế VNĐ 
               

3.965.363.272  
                         

5.863.274.719  
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2. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018 

a. Dự báo tình hình 

- Dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 sẽ tiếp tục khó khăn do cung lớn hơn cầu, đặc 

biệt sẽ vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt của những đơn vị tư nhân trong khu vực sẵn sàng bán giá 

thấp để duy trì hoạt động. 

- Chi phí sản xuất khả năng tiếp tục tăng như chi phí về môi trường, bảo hiểm xã hội… 

b. Kế hoạch Đầu tư - sản xuất kinh doanh năm 2018 

Mục tiêu: duy trì ổn định sản xuất, phấn đấu sản xuất kinh doanh có lãi và cắt lỗ tại XN không nung. 

- Doanh thu: 45,695  tỷ đồng. Trong đó: 

+ Doanh thu VLXD: 25,443 tỷ đồng 

+ Doanh thu Xây lắp, Cơ khí: 10 tỷ đồng. 

+ Doanh thu từ cho thuê khoán, tiền gửi: 10,251 triệu đồng 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến toàn Công ty lãi : 5,552 tỷ đồng.  

Các biện pháp chủ yếu: 

- Công tác đầu tư: tiếp tục đầu tư hoàn thiện công nghệ tại Xí nghiệp Mai Lâm, đầu tư thêm 30 xe 

goòng và đường ray đồng bộ. 

- Sản xuất: Xí nghiệp Mai Lâm tắt lò 1 tháng do tiêu thụ chậm. Dừng sản xuất vật liệu xây dựng 

không nung do chi phí sản xuất cao, không cạnh tranh được với thị trường nên nhiều năm thua lỗ. 

- Tiêu thụ sản phẩm tồn kho. 

- Cung cấp nguyên liệu: đẩy mạnh tìm kiếm các nguồn nguyên liệu đất ổn định để đảm bảo duy trì 

hoạt động sản xuất tại các xí nghiệp. Duy trì nguồn nguyên liệu than nhiệt thấp hơn trước có giá 

thành rẻ để bổ xung cho nguồn sa mốt hiện có. Tìm nguồn nguyên liệu giá rẻ thay thế đất đồng thời 

phù hợp với công nghệ mới như cát non, gạch vỡ. 

- Công tác kỹ thuật, quản lý máy móc thiết bị, an toàn: Phát huy hiệu quả dự án đầu tư tại XN Mai 

Lâm, tổ chức nghiên cứu, thăm quan học hỏi để nâng cao hiệu quả công nghệ mới. Nâng cao chất 

lượng sản phẩm giá trị cao về hình thức mẫu mã, chi tiêu cơ lý, nghiên cứu tăng năng lực sản suất 

nhằm đảm bảo tiến độ cấp hàng khi có hợp đồng. Phấn đấu giảm tỷ lệ phế phẩm và tiêu hao vật tư 

thấp hơn định mức, giữ vững uy tín về chất lượng sản phẩm. Đẩy mạnh áp dụng các biện pháp kỹ 

thuật để nâng cao năng suất chất lượng SP, duy trì bảo dưỡng máy móc thiết bị ổn định phục vụ 

cho sản xuất.  

- Các đơn vị bên ngoài: Hoàn thành việc thoái vốn. 
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D.  ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
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1. Đánh giá của HĐQT về các hoạt động của công ty trong năm 2017 

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 

 Kết quả hợp nhất: 

- Doanh thu hợp nhất (bao gồm doanh thu bán hàng, dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác): 

46,520 tỷ đồng. 

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông Cty CP Cầu  Đuống: 7,387 tỷ đồng. 

- Cổ tức năm 2017: Bắt đầu có lãi  438 triệu đồng. 

 Kết quả riêng tại Công ty CP Cầu Đuống: 

-  Doanh thu (bao gồm doanh thu bán hàng, dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác) là: 

43,845 tỷ đồng  đạt 89,9% kế hoạch, bằng 62,54% so với năm 2016. 

- SP sản xuất quy TC: 27.377.366  triệu viên đạt 100,9 % KH, bằng 83,43 % so với năm 2016. 

- Nộp ngân sách: 8,128 tỷ đồng đạt 100% theo quy định, bằng 72,6% so với năm 2016. 

- Thu nhập bình quân: 6,512 triệu đồng/người/tháng, bằng 101,2 % so với năm 2016. 

- Lợi nhuận sau thuế lãi 6,187 tỷ đồng. 

b.  Các cuộc họp HĐQT trong năm 2017 

Năm 2017 HĐQT họp 06 phiên với các nội dung:     

- Tổng hợp phân tích kết quả SXKD năm 2016, xây dựng phương hướng SXKD năm 2017. 

- Kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác nhân sự. Triển khai trả lương của cán bộ quản lý theo kết quả 

SXKD để tăng tính tích cực, chủ động của cán bộ trong điều hành. 

- Hoàn thành việc đầu tư công nghệ xếp thẳng bán thành phẩm lên xe gòng tại XN Mai Lâm với số 

vốn đầu tư 4,3 tỷ đồng. 

- Hoàn thành việc ký Hợp đồng cho thuê khoán Xí nghiệp gốm XD Cầu Đuống lần 2 với thời gian cho 

thuê 03 năm, từ ngày 01/3/2017 và kết thúc vào 29/02/2020. 

- Thanh lý máy xa luân tại XN Sóc Sơn. 

- Tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2017 tại công ty Cầu Đuống theo đúng kế hoạch. 

- Bổ sung ngành nghề gia công cơ khí tại XN VLXD Không Nung để tận dụng mặt bằng.  
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- Triển khai cho thuê  khoán diện tích và thiết bị sản xuất gạch Không Nung để giảm lỗ. 

- Triển khai các công việc liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công ty. 

- Định hướng Đại hội cổ đông tại các công ty CP Cầu Đuống Hải Phòng và Cầu Đuống Sông Hóa. 

- Thay người đại diện vốn tại công ty CP Cầu Đuống Sông Hóa 

- Hoàn thành thoái vốn tại các công ty CP Cầu Đuống Hải Phòng và Cầu Đuống Sông Hóa.  

- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý I, II, III, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 và 

lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018. 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 

2. Báo cáo tự đánh giá của HĐQT 

a. Kiểm điểm hoạt động của HĐQT 

Năm 2017 HĐQT đã triển khai nghị quyết của Đại hội cổ đông, triển khai dự án đầu tư đổi mới công 

nghệ tại xĩ nghiệp Mai Lâm, sắp xếp lại tổ chức cho phù hợp với sản xuất kinh doanh, tổ chức đấu 

thầu gia hạn hợp đồng thuê  khoán tại XN Cầu Đuống… Kết quả SXKD hợp nhất công ty đã có lãi, đã 

bù được lỗ lũy kế của những năm trước sau khi hoàn dự phòng khi hợp nhất lãi. Căn cứ vào kết quả 

SXKD 2017 và sử dụng một phần quỹ đầu tư phát triển hoàn lợi nhuận sau thuế. HĐQT công ty đề 

xuất chia cổ tức năm 2017 là 5%. 

b.  Đánh giá các mặt chưa làm được 

- Đã triển khai đầu tư đổi mới CN tại xĩ nghiệp Mai lâm mặc dù đã có sự chuẩn bị nhưng việc làm chủ 

được công nghệ sản xuất, vận hành lò nung, tổ chức sắp xếp lại sản xuất còn chậm, thiếu xe gòng... 

nên tỷ lệ xếp thẳng thấp, chất lượng sản phẩm chưa cao, làm giảm hiệu quả đầu tư.  

- Xí nghiệp sản xuất Vật liệu Không nung : Đã tổ chức lại sản xuất và liên doanh với công ty Bình 

Minh để sản xuất ngói màu nhưng đến nay các sản phẩm không nung tiêu thụ rất chậm doanh thu 

2017 đạt : 983 triệu đồng, lỗ 656 triệu đồng. 

- Đã hoàn thành thoái vốn xong tại công ty Cầu Đuống Hải Phòng nhưng việc bàn giao chưa hoàn 

thành. 

- Kết quả SXKD 2017 sau thoái vốn công ty CP Cầu Đuống Hải Phòng lỗ: 342 triệu đồng. 

 - Đã hoàn thành thoái vốn tại công ty CĐ – Sông Hóa. Những người đại diện phần vốn đang làm các 

thủ tục bàn giao cho cổ đông mới. 

- Việc triển khai làm hồ sơ thủ tục thuê đất chưa hoàn thành theo kế hoạch của đại hội cổ đông và 

HĐQT công ty. 
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-  Chưa tận dụng tối đa mặt bằng tại xĩ nghiệp Mai Lâm cho thuê tăng thêm nguồn thu cho công ty. 

3. Định hướng năm 2018 

a. Mục tiêu cụ thể 

- Doanh thu riêng tại Công ty CP Cầu Đuống: 45,695 tỷ đồng bằng  104,22% năm 2017. 

- SP quy đổi TC : 24 triệu viên bằng 117,38% năm 2017. 

- Nộp ngân sách: 100% theo quy định . 

- Thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng/người/tháng bằng 85% năm 2017. 

- Lợi nhuận: 5,552 tỷ đồng. 

b. Định hướng sản xuất kinh doanh 

- Công ty khẩn trương hoàn thành các thủ tục hồ sơ đất đai để ký hợp đông thuê đất và cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất trong toàn công ty trong năm 2018. 

- Hoàn thiện công nghệ tại xĩ nghiệp Mai Lâm nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản 

phẩm, sản xuất các loại sản phẩm chất lượng tính cạnh tranh cao, hiệu quả để phát huy tối đa hiệu 

quả đầu tư và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty. 

 -  Xí nghiệp vật liệu Không Nung triển khai nghị quyết HĐQT ngày 29/03/2018 theo phương án cho 

thuê khoán điều hành để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của xĩ nghiệp. Kể cả phương án 

thanh lý thiết bị sản xuất gạch, ngói không nung. 

- Các mặt bằng nhà xưởng khác TGĐ và bộ máy xem xét lại đơn giá cho thuê và tìm thêm các đối tác 

để tăng các khoản thu cho công ty theo nội dung NQ HĐQT ngày 29/03/2018. 

- Có giải pháp đầu tư tài chính để mang lại hiệu quả từ nguồn vốn hiện có tại công ty. 

- Nếu sản xuất kinh doanh tại xĩ nghiệp Mai lâm không đạt kế hoạch lợi nhuận thì sẽ chuyển phương 

án cho thuê khoán để đảm bảo lợi ích cho các cổ đông. 

- Bàn giao dứt điểm tại công ty CP Cầu Đuống Hải Phòng, công ty CP Cầu Đuống Sông Hóa, 

- Công ty cổ phần Cầu Đuống Bắc Kạn cố gắng hoàn thành việc thoái vốn trong 2018. 
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c. Một số giải pháp cần thực hiện năm 2018 

- Năm 2018 là năm cuối của nhiệm kỳ HĐQT 2014-2019 đề nghị HĐQT, Tgđ và bộ máy quản lý tập 

trung quyết liệt hoàn thành các nhiệm vụ sau : 

- Tổng giám đốc và bộ máy phải hoàn thành hồ sơ đất đai của công ty cổ phần Cầu Đuống. 

- Trong quá trình SXKD làm rõ hiệu quả SXKD của từng bộ phận để kịp thời khắc phục trong điều 

hành hoạt đông SXKD. 

- Có kế hoạch truyền thông, củng cố việc quản lý Web quảng bá hình ảnh công ty để gia tăng giá trị 

cổ phiếu, phấn đấu đến 2019 cổ phiếu công ty niêm yết trên sàn chứng khoán HNX. 
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E.   QUẢN TRỊ CÔNG TY 
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1. Hội đồng quản trị 

Giới thiệu Hội đồng quản trị 

TT Họ và tên Chức vụ 

1 Hoàng Văn Tiến Chủ tịch HĐQT – Thành viên HĐQT không điều hành 

2 Ngô Đức Dũng  Thành viên HĐQT điều hành – Tổng Giám đốc 

3 Ngô Văn Chăm Thành viên HĐQT không điều hành 

4 Ngô Thành An  Thành viên HĐQT điều hành – Phó Tổng Giám đốc 

5 Vũ Đình Trường Thành viên HĐQT không điều hành 

 Ông Hoàng Văn Tiến  - Chủ tịch HĐQT 

- Số CMND: 001060002348 Ngày cấp: 31/10/2014 Nơi cấp: Hà Nội 

- Ngày sinh: 15/08/1960 

- Giới tính: Nam 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Địa chỉ: Số 244 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

- Trình độ văn hóa: 10/10 

- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kỹ thuật 

Bằng cấp Chuyên ngành 
Năm tốt 

nghiệp 

Thời gian 

đào tạo 
Cơ sở đào tạo 

Kỹ sư Vật liệu xây dựng 1984 5 năm Trường ĐH xây dựng 

Cử nhân Quản trị kinh doanh 2001 3 năm Trường ĐH Kinh tế quốc dân 

Thạc sỹ Kỹ thuật vật liệu 2006 3 năm Trường ĐH xây dựng 

Tiến sỹ Kỹ thuật vật liệu 2016 4 năm Trường ĐH xây dựng 

 

 

- Quá trình công tác:  
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Giai đoạn Đơn vị công tác Chức vụ 

1985 – 1988 Nhà máy gạch silicat Lĩnh Nam Cán bộ kỹ thuật 

1988 – 1996 Nhà máy sản xuất VLXD Phó phòng KH – KT 

1996 – 1997 Công ty xây dựng và sản xuất VLXD Quản đốc phân xưởng 

1997 – 2002 Công ty xây dựng và sản xuất VLXD Phó Giám đốc công ty 

2003 – 2007 Công ty bê tông và XD Thịnh Liệt Phó Tổng giám đốc 

2007 – 2014 Công ty CP ĐTXD và bê tông Vĩnh Tuy Tổng giám đốc 

2014 – nay Tổng công ty ĐTPT hạ tầng đô thị (UDIC) Phó phòng KTCN 

 Công ty CP ĐTXD và bê tông Vĩnh Tuy Chủ tịch HĐQT 

 Công ty Cổ phần Cầu Đuống Chủ tịch HĐQT 

 Ông Ngô Đức Dũng  - Thành viên HĐQT : thông tin đã được cung cấp ở phần giới thiệu Ban điều 

hành. 

 Ông Vũ Đình Trường - Thành viên Hội đồng quản trị  

- Số CMND: 013636650 Ngày cấp: 18/05/2013 Nơi cấp: Hà Nội 

- Ngày sinh: 27/07/1986 

- Giới tính: Nam 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Địa chỉ: Số 404 M2, Láng Trung, Láng Hạ, Đống Đa, TP. Hà Nội 

- Trình độ văn hóa: Thạc sỹ quản trị kinh doanh 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp 

Bằng cấp Chuyên ngành 
Năm tốt 

nghiệp 
Thời gian đào tạo Cơ sở đào tạo 

Kỹ sư 
Xây dựng dân dụng 

và công nghiệp 
2009 10/2004 – 01/2009 

Đại học xây dựng 

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 2013 12/2011 – 12/2013 Đại học ngoại thương 

CEO 
Nâng cao năng lực 

lãnh đạo, quản lý 
2013 8/2013 – 12/2013 

Viện quản trị kinh 

doanh FSB 
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- Quá trình công tác:  

Giai đoạn Đơn vị công tác Chức vụ 

2009 – 2013 Tổng công ty ĐTPT hạ tầng đô thị (UDIC) Cán bộ phòng Kế hoạch tổng hợp 

2013 – nay Tổng công ty ĐTPT hạ tầng đô thị (UDIC) Phó phòng Kế hoạch tổng hợp 

4/2014 - nay Công ty CP Cầu Đuống Thành viên HĐQT 

 Ông Ngô Văn Chăm  - Thành viên HĐQT 

- Số CMND: 011348748 Ngày cấp: 14/09/2010 Nơi cấp: Hà Nội 

- Ngày sinh: 28/02/1959 

- Giới tính: Nam 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Địa chỉ: Số 493 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thuỵ, quận Long Biên, TP. Hà Nội 

- Trình độ văn hóa: trên Đại học 

- Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh 

Bằng 

cấp 
Chuyên ngành 

Năm tốt 

nghiệp 

Thời gian  

đào tạo 
Cơ sở đào tạo 

Đại học Quản trị kinh doanh 1982 4 năm Trường ĐH kinh tế quốc dân 

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 2006 1,5 năm Trưởng ĐH quốc gia Hà Nội 

- Quá trình công tác:  

Giai đoạn Đơn vị công tác Chức vụ 

4/1983 – 8/1986 Công ty VLXD Cầu Đuống Cán bộ 

9/1986 – 7/1988 Công ty VLXD Cầu Đuống Phó phòng vật tư 

8/1988 – 12/1991 Công ty VLXD Cầu Đuống Phó quản đốc PX Cơ điện 

01/1992 – 9/1994 Công ty VLXD Cầu Đuống Trưởng phòng Kế hoạch 

10/1994 – 3/1995 Công ty VLXD Cầu Đuống Quản đốc PX Mai Lâm 

4/1995 – 02/1996 Công ty VLXD Cầu Đuống Phó giám đốc công ty 

3/1996 – 9/2004 
Công ty ĐTXD và sản xuất vật liệu 
Cầu Đuống 

Giám đốc công ty 
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10/2004 – 4/2009 
Tổng Công ty ĐTPT hạ tầng đô thị 
(UDIC) 

Phó tổng giám đốc 

5/2009 – 4/2014 Công ty CP Cầu Đuống Chủ tịch HĐQT 

4/2014 – nay Công ty CP Cầu Đuống Thành viên HĐQT 

 Ông Ngô Thành An  - Thành viên HĐQT: thông tin đã được cung cấp ở phần giới thiệu Ban điều 

hành. 

2. Ban kiểm soát 

Giới thiệu Ban kiểm soát 

TT Họ và tên Chức vụ 

1 Nguyễn Đức Tuấn Trưởng BKS 

2 Phạm Thị Thêm Thành viên BKS 

3 Đào Thị Hiệp Thành viên BKS 

 Ông Nguyễn Đức Tuấn  - Trưởng BKS 

- Số CMND: 011582518  Ngày cấp: 16/03/2013 Nơi cấp: Hà Nội 

- Ngày sinh: 10/11/1972 

- Giới tính: Nam 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Địa chỉ: Tổ Ái Mộ, xã Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Bằng cấp Chuyên ngành 
Năm tốt 

nghiệp 

Thời gian  

đào tạo 
Cơ sở đào tạo 

Cử nhân 
Quản trị kinh 

doanh 
1999 5 năm 

Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội 

Cử nhân 

ngoại ngữ 
Tiếng Anh 2001 4 năm 

Viện Đại học mở Hà Nội 
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- Quá trình công tác:  

Giai đoạn Đơn vị công tác Chức vụ 

12/1990 - 12/1997 
Cty cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước 
(COMA) 

Công nhân cơ khí 

01/1998 – 7/1999 Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội Đi học 

8/1999 – 12/2001 Cty VLXD Cầu Đuống Công nhân kỹ thuật 

01/2002 - 12/2003 Cty ĐTXD & SX vật liệu Cầu Đuống 
Phó giám đốc XN Kinh 
doanh VLXD 

01/2004 – 6/2006 Cty ĐTXD & SX vật liệu Cầu Đuống 
Giám đốc XN kinh doanh 
VLXD 

7/2006 – 7/2009 Cty CP Cầu Đuống Trưởng phòng Kế hoạch 

8/2009 – nay Cty CP Cầu Đuống Hải Phòng Giám đốc công ty 

7/2016 – nay Cty CP Cầu Đuống Giám đốc XN không nung,  

4/2014 - nay Cty CP Cầu Đuống Trưởng Ban kiểm soát 

 Bà Phạm Thị Thêm  - Thành viên BKS 

- Số CMND: 011720218 Ngày cấp: 06/08/2002 Nơi cấp: Hà Nội 

- Ngày sinh: 28/04/1960 

- Giới tính: Nữ 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Địa chỉ: Số nhà 6 ngõ 235, Hà Huy Tập, TT Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội 

- Trình độ văn hóa: 10/10 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Bằng cấp 
Chuyên 

ngành 

Năm tốt 

nghiệp 
Thời gian đào tạo Cơ sở đào tạo 

Trung cấp Kế toán 1981 9/1978 – 6/1981 
Trường Trung học tài chính 

thống kê Hà Nội 

Cử nhân Kế toán 2001 9/1996 – 4/2001 
Trường Đại học Tài chính Kế 

toán Hà Nội 

Kế toán trưởng Kế toán 1999 6/1999  – 10/1999 Trường Đại học kinh tế quốc dân 
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- Quá trình công tác:  

Giai đoạn Đơn vị công tác Chức vụ 

8/1982 – 12/1989 Xí nghiệp gạch ngói Cầu Đuống 
Nhân viên thống kê phân 
xưởng, nhân viên kế toán 

01/1990 – 12/1998 Cty ĐTXD & SXVL Cầu Đuống Phó phòng Kế toán 

01/1999 – 12/2001 Cty ĐTXD & SXVL Cầu Đuống Trưởng phòng Kế toán 

01/2002 – 5/2006 Cty ĐTXD & SXVL Cầu Đuống Kế toán trưởng 

6/2006 – 4/2014 Cty CP Cầu Đuống 
Kế toán trưởng, thành 
viên BKS 

4/2014 – nay Cty CP Cầu Đuống Thành viên BKS 

 Bà Đào Thị Hiệp  - Thành viên BKS 

- Số CMND: 011464794 Ngày cấp: 02/04/2006 Nơi cấp: Hà Nội 

- Ngày sinh: 31/01/1970 

- Giới tính: Nữ 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Địa chỉ: Thôn Lộc Hà, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội 

- Trình độ văn hóa: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Bằng cấp Chuyên ngành 
Năm tốt 

nghiệp 

Thời gian  

đào tạo 
Cơ sở đào tạo 

Đại học Kinh tế lao động 1997 4 năm Đại học Công đoàn 

Đại học Kế toán 2006 4 năm Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội 

- Quá trình công tác:  

Giai đoạn Đơn vị công tác Chức vụ 

01/1988 – 4/1991 Xí nghiệp may 875 Công nhân 

5/1991 – 3/1993 Xí nghiệp gạch ngói Cầu Đuống Nhân viên thống kê 

4/1993 – 12/2001 Cty VLXD Cầu Đuống Nhân viên thống kê 

01/2002 – 6/2006 Cty ĐTXD & SXVL Cầu Đuống Nhân viên thống kê 
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7/2006 – 6/2009 Cty CP Cầu Đuống Nhân viên thống kê 

7/2009 – 6/2014 Cty CP Cầu Đuống Phó giám đốc XN Mai Lâm 

4/2014 – nay Cty CP Cầu Đuống Thành viên BKS 
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F.   BÁO CÁO 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
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1. Tổng quan 

Phát triển và mở rộng các khu công nghiệp đang là xu thế tất yếu trong quá trình công nghiệp hóa 

và hiện đại hóa. Nhưng vấn đề quan trọng là làm sao giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và 

nâng cao đời sống của người dân, kiểm soát mức độ ô nhiễm môi trường trong phạm vi cho phép. 

Chính bởi vậy, một trong những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp phát triển bền vững là mở rộng 

sản xuất phải gắn với bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp gia tăng 

giá trị của mình, có được lòng tin trên thị trường, hướng tới sự phát triển mang tính bền vững cho 

cả doanh nghiệp và cộng đồng. 

Với các doanh nghiệp, ngoài cân nhắc tối đa hóa lợi nhuận, việc tìm ra một lối đi mới nhằm thực 

hiện tốt trách nhiệm xã hội có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trong đó những cam kết bảo vệ môi 

trường hiệu quả đóng vai trò quan trọng giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị của mình, có được lòng 

tin của công chúng cũng như sự đồng thuận từ phía người dân và chính quyền các cấp. Trường hợp 

vi phạm của nhiều doanh nghiệp trong khoảng thời gian gần đây ở công tác xử lý chất thải trong 

quá trình sản xuất là bài học đắt giá về việc coi trọng lợi nhuận bất chấp hủy hoại môi trường, ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống của người dân cư trú gần khu công nghiệp. Hàng 

loạt các hệ lụy đáng tiếc sẽ không xảy ra nếu doanh nghiệp có ý thức sớm hơn trong việc đề cao 

trách nhiệm với môi trường và cộng đồng địa phương ngay khi bắt tay vào việc xây dựng tổ hợp sản 

xuất. 

2. Các mục tiêu phát triển bền vững và chương trình dự kiến năm 2018 

a. Về môi trường 

Với phương châm duy trì sản xuất kinh doanh dựa trên nguyên tắc tuân thủ nghiêm ngặt các quy 

định của pháp luật về công tác đảm bảo an toàn, sức khỏe người lao động và bảo vệ môi trường, 

Công ty hướng tới mục tiêu cam kết bảo vệ môi trường đồng thời tích cực hưởng ứng và tham gia 

giải quyết các vấn đề toàn cầu về môi trường.  

 + Xây dựng, ban hành và tuân thủ các quy chế, quy trình, quy định về môi trường trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh. Công ty tin tưởng phát triển bền vững sẽ đạt hiệu quả tốt nhất khi nó được 

xem là phương châm hành động của doanh nghiệp, đồng thời gắn liền với kế hoạch và quyết định 

kinh doanh của doanh nghiệp.  

+ Bố trí nhân sự và đào tạo, huấn luyện định kỳ cho đội ngũ cán bộ phụ trách môi trường. 

+ Kết hợp chặt chẽ giữa đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ với hệ thống xử lý chất thải, xử lý khói, 

bụi và các giải pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường. 

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cán 

bộ quản lý, nhân dân và các doanh nghiệp. 



CTCP CẦU ĐUỐNG    

58 | B Á O  C Á O  T H Ư Ờ N G  N I Ê N  2 0 1 7  
 

Công tác bảo vệ môi trường đã được Công ty lên kế hoạch và dự kiến thực hiện tốt trong năm 2018 

để không xảy ra bất kỳ sự cố nào về môi trường và không có ghi nhận vi phạm pháp luật trong các 

đợt thanh kiểm tra của cơ quan chức năng các cấp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Về xã hội 

Cấp phát đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân cho 100% cán bộ nhân viên của công ty làm việc 

tại nhà máy, các kho.  

+ Thường xuyên kiểm kê và đánh giá các trang thiết bị, phương tiện cứu hộ cứu nạn của đơn vị 

nhằm đáp ứng sự đầy đủ và tính khả dụng trong an toàn lao động. 

+ Tổ chức các hoạt động tập huấn, đào tạo được tổ chức hàng năm nhằm trang bị đầy đủ kiến thức 

về an toàn lao động cho nhân viên, giúp nhân viên tăng cường nghiệp vụ và ý thức về công tác an 

toàn. 

+ Sử dụng các nguồn tài nguyên hợp lý, kết hợp với bảo vệ môi trường, xây dựng nhà máy, xí 

nghiệp xanh - sạch - đẹp.   

+ Tham gia công tác quản lý, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

đoàn viên và người lao động. 

 Với quan điểm và phương châm phát triển bền vững, Công ty tin tưởng sẽ vượt qua khó khăn 

thách thức trong điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều biến động, gìn giữ môi trường và thực hiện trách 

nhiệm với cộng đồng và xã hội. 



 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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