
• TONG CONG TY CONG NGHIIP XI MANGVN CONG HOAXA HQI CHU NGHL& VI1T NAM 

CONG TYCPVICEMTHIJONGMJXIMANG 	Bc1p- Tu.  do - Hnh phtic 

Sô:OJ /TMXM-HDQT 	 Ha Nói, ngày 05 tha'ng 4 nàrn 2018 

THONG BAO Mfl HOP 
BAL HOl BONG CO BONG THIfO'NG NIEN NAM 2018 

KInh giri: Qu co^ dông Cong ty cô phân Vicem Thucrng m.i xi m.ng 

• Ti thai diem chôt danh sách ngày 29/3/2018. 

Hi dông quãn trj Cong ty c o^ phn Vicem Thuong rni xi rnãng trân tr 1ng 
OgO 	uig menthông bao va kinh mm Quy Co dông tol du hop Dai hôi d 	 o  

nãm 2018: 

1. Thôi gian: 01 buôi, bat dâu tü 8h00' ngày 20/4/2018. 

2. B!adiêm:  Hi tri.thng tang 1 Hoa sen 1 - Khách sn Kim Lien - So 7 Dào 
Duy Anh, DOng Da, Ha Ni. 

3. Doi tuçrng diy Iiçp: 

Co dOng. sO hü'u c6 phn TMX theo Danh sách ngui s& hüu chrng khoán 
TMX chOt tai ngày 29/3/2018 do Trung tam Lu'u k Chirng khoán Vit Nam cung 
cap. 

Truing hop c0^ dOng k.hOng tharn du throc D.i hi có the ày quyCn cho ngui 
khác di din tham dr (theo mu), dOi vci CO dOng là cá nhân thI phãi có ch' k càa 
CO dông và ngui du'cic ày quyCn. Dôi vi CO dông là to chirc thi phái cO chr k cüa 
nguOi dui din hop pháp, dóng dâu tO chtrc và ch k' cüa nguOi ducic ày quyên. 
NguOi dà du'çc üy quyCn khOng du'çc ày quyCn li cho nguô khác. 

4. Bang k diy hop: 

DC thun tiên cho cOng tác tO chàc, Qu' cO dOng vui lông xác nhn vic dang 
k tharn dix Di hi vã ày quyên tham di.r Di hi (theo mâu) ti COng ty cô phãn 
Vicem Thu'ong mi xi mäng tru'óc 16h30' ngày 18/4/2018 theo da chi: So 348 duOng 
Giái Phóng, phu'O'ng Phuo'ng Lit, qun Thanh Xuân, thành phO Ha Ni, hoc gà'i fax 
tOi so: (024) 38642586, hoãc gLi'i thu diên tO tOi da chi: ximang.jscvnn.vn  hoc 
ximang.trnx@grnail.com. 



5. Ni dung chInh cüa Bi hi: 

- Thông qua Báo cáo cüa Ban Giám dc dánh giá kt qua hot dng kinh doanh 
nãm 2017; Kê hoch san xuât kinh doanh và dâu tl.r xây drng nãm 2018. 

- Thông qua Báo cáo ho?t dông nãm 2017 cüa Hti dng quân trj Cong ty. 

- Thông qua Báo cáo hot dng nãm 2017 cüa Ban Kim soát Cong ty; gió'i 
thiu ca quan kiêm toán báo cáo tài chinh cüa Cong ty näm 2018. 

- Thông qua Báo cáo tài chInh vã phuong an phãn phôi lcii nhun nãm 2017. 

- Thông qua Báo cáo thfi lao, phi cap thirc hin nãrn 2017, du kin nam 2O 
dôi vOi Hi dông quántrj, Ban Kiêm soát, Thu k Cong ty; Qu5 tiên luang thrc hin 
nãm 2017 cüa Giám doe Cong ty. 

- Thông qua vic k hçp dng mua ban xi mãng (NPP) nãm 2018 vci COng ty 
TNHH Thuang mi và xây dmg Vucmg Anh. 

- Báo cáo torn tt b0^ sung, sira dôi Diu 16 to chirc và hot dng cüa Cong ty. 

- Bâu bô sung thành viên Hi dng quãn trj Cong ty. 

- Thông qua mt so^ vn d khác thuc thm quyn quy& djnh cüa Di hi 
dông cô dông (nêu co). 

6. Các tài Lieu gfri kern theo thông báo: 

- Chucmg trInh Di hi. 

- Ban däng k, giy üy quyn tharn dir Di hi. 

7. CodOng khi ve^ dir Di hi mang theo Thông báo mè'i h9p, Chimg minh thu 
nhân dan (hoc The can cuâc/H chiêu) và các tài 1iu Cong ty dã gtri kern. 

Toàn b0^ tài !iu phyc vi cizo Dqi Izç3i cttrçtc Cong ty dáng tái trên Website cüa 
Cong ty theo dja chi: Izttp://www.tmx.com.vn  

Các cô ctông 4i'chi trd chi phi di lçii vii an o khi ham dwDai hôi. 

Rat mong Qu Co dông den dir day di và diing giO/. 

Xin trân tr9ng cam cm! 
TM. HOl BONG QUAN TRI 

No'i n/ian: 	 CHU TICH 
- Nhu trên; 
-UBCKNN; 

- S& GDCK Ha Nôi; 
- Trung thm LKCKVN; 

- Thành viên HDQT, BKS; 
- Ban Giám &c; 
- Các don vi trirc thuc Cty; 
- Lim: VT, Thu k' Cty. 
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CHU'ONG TRINH 
BONG CO BONG THTfNG NIEN NAM 2018 

17  CO PHAN VICEM THIfO'NG Md XI MANG 

Ngày 20 tháng 4 nãrn 2018 

1. Don tie 	Ong và di biu. 

2. Dãng k và lp danh sách cô dông tham du Di hi. 

11. Tü 8h30' -.  12h00' : Tien hành Bai hôi 

1. Khai mac,  giói thiu dai  biu. 

2. Gii thiêu Chü toa Dai hôi và Doàn Chü tich. 

3. GiOi thiêu Thu k Dai hôi. 

4. Bâu Ban kiêrn tra tu cách co^ dông, Ban kiêm phiêu. 

5. Báo cáo kiêrn tra tu cách cO^ dông tham dir Di hôi. 
6. Thông qua Chuang trInh Di hi. 
7. Thông qua Quy che^ Dai  hi. 

8. • Các Th trInh, Báo cáo trInh bay tai  Dai hôi: 
- BáO cáo cña Ban Giárn dc dánh giá kt qua hoat dng kinh doanh nãm 2017; Kê 

hoach san xuât kinh doanh và dâu tu xây dung nãrn 2018. 
- Báo cáo boat dng nãm 2017 ciia Hi dng quán trj. 
- Báo cáo hoat Ong nãm 2017 cña Ban kim soát. 

• - Th trInh thông qua Báo cáo tâi chInh nãm 2017 và phucxng an phân phôi lçii 
• nhuân, cô tlrc nãm 2017. 

- Báo cáo thñ lao, phu cap thuc hiên nãm 2017, dr kiên nãrn 2018 dôi vi Hôi 
dông quán trj, Ban kiêm soát, Thu k' Cong ty; Quy tiên luong thrc hin nãm 

• 2017 cüa Giám dôc Cong ty. 
- T& trInh lua chon don vi kim toán báo cáo tài chInh nãm 2018. 

• - Th trinh thông qua vic k hop dng mua ban xi mãng (NPP) nàm 2018 vói Cong 
ty TNHH Thucrng mai  và xây dung Vuang Anh. 

- Báo cáo torn tat bO sung, sü'a dôi Diêu 1 tO chiirc và hoat dng cOa Cong ty. 
9. Bâu bO sung thành viên Hi dOng quán trj Cong ty. 
10. Thông qua rnt s6 vn d khác thuc thârn quyên quyêt djnh cüa Di hi dông CO 

dOng (nêu co). 
11 Di hi tiênhành tháo 1un, biu quyt thông qua các báo cáo, tO trmnh nêu trén. 
12. Phát hiêu cüa Ianh dao  TOng cong ty COng nghip Xi mäng Vit Nam. 

13. COng bO kêt qua biêu quyêt thông qua timng van dé tai Dai hi. 

14. Ong bO kêt qua bâu bo^ sung thành viên Hi dng quán tri COng ty. 
1.5. H5i dng quán tri hop bu Chü tjch Hi dOng quán tr. 
16. Ong hO kêt qua bâu Chü tch Hôi d6ng quán trj. 
1 7. Thông qua Biên ban Dai  hi. 
18. Be mac Dai hôi. 

BAN TO CH(JC 



CONG HOA XA HOl CHU NGH1A V1T NAM 

Dc1p-Tiydo-Hnh phñc 

105 

BANG KY - UY QUYEN 
( 1 r'i hi ding c dông thtrong niên näm 	2018

A 
0.
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THUONegfi 1tU co phn Vicem Thtrong mai xi mäng 
XMANGJ' 

(Dàng cho to chá'c) 

KInh gui: Cong ty co phân Vicem Thuung rnai xi mãng 

Tôiten IA: ................................................. Chi.ircvu: ................................. 

Daidiên cüa tô  chirc......................................................................................... 

DiachI................................................................................................. 

Diênthoai.  .................................... Fax: ...................... ............................. 

Sâ hiru s6 c6 phn................CP (Bang chü.................................................. 

Uy quyên cho: 

Ong(bà): ..............................................ChOc vi...................................... 

So CMND/ HO chiu/ The can cuo'c. ........................................................................ 

Capngày. .........................Noi cAp...................................................................... 

Djachi-  ............................................................................................... 

Dinthoai. ............................................................................................. 

• Duçic thay mat tô  chüc: ........................................................................ 
tham cI\r Dai hi dng co^ dông thi.r?ng nien näm 2018 Cong ty c6 phAn Vicem 

Thircmg mi xi mäng và biu quyt t.t cà nhihig v.n de^ thuc thâm quyên twYng rng 
vói so co phn s6 hüu cüa t6 chrc là .........................................c phn./. 

, ngày ....... tháng ...... nàm 2018 

NGUfl DU QC UY QUYEN 	 NGUOI UY QUYEN 
(Kj vâ ghi rô ho Mn) 	 (K, ghi r(3 ho ten và dóng dá'u) 

Gui c/ia: Quj5 C6 ctông vui lông gü'i bàn Ong kj - ày quyn nay v Cong ty cb pht4n 
Vicem Thwoiig mgi xi màng, dja chi so 348 dw&ng Giài Phóng, piuthng Phtrong Lift, 
qumn TI, an 1, Xuân, Ihà,ih ph6 Ha Ni trtthc 161:30' ngày 18/4/2018 (Fax: 
02438642586; DT: 02438643346). 
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BAN BANG KY 
.f ,çpP1AN 	• 

hQl dong co dong thtrong men nam 2018 

co phnVicemThtrongmii xi mãng 

KInh gl'ri: Cong ty coA phn Vicem Thuang mi xi mang 

Tôiten 1à. ................................................................................................. 

S6 CMND/ The can cithc/ Ho chiu........................................................................ 

Cpngày. .........................Noi d.p. ..................................................................... 

Djachi thumg trü 	................................................................................ 

Diên thoai 

Hindang sâ hiu. ................................... .................................................. Co phân 

Ducc iiy quyn (co giy fly quyn kern theo).............................................cô phân 

Tang so c6 ph.n sO htru va fly quyn la': 	 c6 phn 

(ngch 	..........................................................................................CO phân) 

Däng k' tharn du Di hi dng cO^ dông thu&ng niên nãm 2018 COng ty co 
phân Vicem Thucing mii xi mang to chrc vào ngày 20/4/2018. 

, ngày ... .... tháng .......näm 2018 

NGTrn BANG K 
(K3 và ghi rö ho ten) 

Gui c/ia: Quj Cj Ong vui lang gui ban dàng kj dr hpp nay v Cong ty cJ p1zn Vicein 
Thu'ong mcii xi máng, dja chi so 348 ththng Giái Plzóng, phwöng Pinrong Lift, qu(in 

• Thanh Xuân, t/zành p/ui Ha N3i trwöc 161u30' ngày 18/4/2018 (Fax: 02438642586; 
liT: 02438643346). 
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dong co dong thiroiig men nam 2018 

8 phân Vicem Thirong mi xi mäng 

(Dàng cho cd nhân) 

KInh giri: Cong ty coA phn Vicem Thi.rcing mi xi màng 

Tôitênlà.................................................................................................. 

S6 CMND/ The can cithc/ Ho chiu.......................................................................... 

Capngày: .........................Nci câp. ..................................................................... 

Djachi thiiông trü 	................................................................................ 

Diênthoii............................................................................................ 

Hin dang sà hQ'u so co-  ph -an Id: ..................... cô phân (Btng ch 	................... 

..... ......................... ............... . ............................................. ............) 

Uyquyncho: 

Ong(bà). ................................................................................................. 

S o^ CMND/ The can cuóc/ Ho chiu ......................................................................... 

Capngày 	.........................Ncii cAp...................................................................... 

Djachi thixông tri 	................................................................................ 

Diênthoai............................................................................................ 

Ducic thay mt tôi tham dir D,i hi dng co^ dông thu&ng niên närn 2018 Cong 
ty Co phân Vicem Thiicing mi xi màng và biêu quyêt tat ca nhüng van dê thuc thám 
q.uyên tuang irng vâi so cô phân do tôi so hru./. 

... ................... ... ..... ... ... 	ngày 	... .... tháng ...... nàm 2018 

NGIJO'I DIXOC UY QUYEN 	 NGUffi UY QUYEN 
(K và ghi rô ho Mn) 	 (Kj và ghi rô ho ten) 

Gui c/ia: Quj C6 ctông vui /èng gfri giy áy quyên izày v Cong ty c6phtn Vicern Thwceng 
rnqi xi mäng, dja chi so 348 ththng Giái Phóng, pinthng P/i wtlng Lift, quiii Than/i Xuân, 
thành phô Ha N5i tru* 1030' ngày 18/4/2018 (Fax: 02438642586; DT: 
02438643346). 



TONG CONG Th' CONG NGI HEP )MANG VN 	CONG HOA xA HOT CHU NGHIA VIETNAM 

CONG TY CP \'ICEM THUONG M4J XI MANG 	DOc lap - Tir do - Hnh pink 

Ha NOi, ngày tháng 4 nám 2018 

QUY CHE 
TO CHUC HOP DAI HOI DONG Co DONG THU'ONG MEN 

NAM 2018 
CONG TY CO PH AN VICEM THUciNG MAI XI MANG 

Can cü Luãt doanh nghiêp s6 68/2014/QH13 dã thrqc Qu6c hQi nuc CQng hOa 
X51 hOi chñ nghTa Vi81 nam Khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 nãm 2014 (co hiu 
inc k trngay 01/7/2015); 

Can cii,  Diu 18 cüa Cong ty c phn Vicem Thuo'ng mi xi mang; 
D Dai hOi dat dugc k& qua t6t, Ban Td chc du thâo Quy che' t chi.'rc Di hQi 

d6ng co dOng thung niCn nãm 2018 COng ty c0^ phn Vicem Thung mi xi mang 
nhu san: 

1- Di biu dê'ri dt.r Dai hOi phái mac trang phiic chinh t vii phâi thirc hin dung 
các quy dinh cia Dai hOi. 

2- Dai bieu phti xuât trinh các giây 0cn thiê't de' lam thu tiic cap the Di hQi 
và the biu cIut gOrn: 

a- Dai biu là cd dOng so,  hctu phâi xuâ't trInh Chü'ng minh thLT nhãn dan hoãc 
Giy th hqp 18 khác; 

b- Dai biu dai di8n Cho các c dOng phài xuat trInh CMng minh thu ithãn dan 
hoac Gia'y tè' hop 18 khdc, ngoài ra can xut trInh them: 

- Giy thông bIo mi hop (ban chInh), 
- Giay by quyn (nguài du'o'c iy quyê'n kliOng dity'c ty quyé'n lçii cho ngi&i khác 

diliop Dai hôi do'ng co'dOng); 
c- Dai biu dai di8n Clio c3 dOng là Pháp nhãn phâi xuât trinh Quy& dnh cr 

dai di8n cOa Pháp nhan tham dtr Dai hOi và Chng minh thu nhãn dan ho.c Giay t 
hop 18 khác. 

3- Ban T3 chrc Dai hOi phui can cir vào s6 dang k c3 dOng cüa Cong ty, giay 
by quvn ciia c3 dOug và thông báo triêu tap Di hQi dóng c dOng d cap the Di hQi 
Clio clai bi&i. 

4- MOi dai biu dtrGc ca'p 01 the Dai hOi và dai biu phâi deo the trong thai gian 
dir Dai hOi. 

5- Ban T3 cht'rc Co trách nhi8m cap the biu quyet d biu quyet các van dC 
thông qua Dai hOi. ThC biu quyét phái ghi ho, ten c dOng dir hop, ma c dOng và s6 
c( phn cO quyen biu quy&, nOi dung biu quy&. 

6- Dai biu du Dai hOi phãi dü w cách dai biu do Ban Thm tra tu cách c6 
clung cOng hO tni'O'c Dai hOi. 

7- Dai bi@u diu dcr Di hOl phái Luau theo sti' dieii hành cüa Chu" tga và Ban T 
chi'c Dai hOi, ngói dOug vi trI theo hu'o'ng dn cOa Ban T chi'rc Di hi. 

8- CuOc hop Dai hOi d6ng c doug duo'c ti 6n hành khi cO s6 Co'dOng dtr h9p di 
d10 Clio it nhCu't 5 1 ' tng sO' c phn cO quyCn biu quy& tham dkr. 



9- Di biu dr h9p phát biu trong Di hQi phâi dang k9 vâi Thu k9 cüa Di 
hOi, Di biu dang k9 trtrác &rçfc phát biu trixOc, di biu dang k9 sau phát biu sau. 
Ban Thu k9 Dai hQi t6ng hop và thông báo cho Doàn Chu' tch Dai hOi dd mi dai biu 
pht biu. Các 9 kin khác se duçic Doàn Chu' tjch tnrc tiep trao ddi vài di bi&i c6 
dOng. 

10- HInh thü'c, thd thttc biu quyt: Di hQi biu quyt theo trng vân & trong 
nOi dung chuong trInh. Vic biu quy& tiên hành theo hInh thirc thu the biu quy&. 
Ke't qua kim phie'u duqc cOng bO' ngay tai Dai hOi. 

11- Quyêt dinh cüa Dai hQi dóng cd dOng duqc thông qua, thuc hiên theo Diéu 
144 Lut Doanh nghip s6 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 và Diëu 33 Chuing IV 
Diu 16 COng ty c phn Vicem thucnig mi xi mang duçic b6 sung, sira d6i theo Ngh 
quye't cüa Di hQi clông c6 dOng thu&ng nith n.m 2016, ngày 22/4/2016. 

12- Các thông tin chmnh thCrc cãa Di hQi là các thông tin do Chu' t9a Dai hOi 
cung câp. Chtt tjch HQi dóng quãn trj Cong ty có trách nhim cung câp các van ban 
chInh tht'rc cüa Di hQi cho các ca quan quân 19 Nhà nirâc và c6 dOng cüa Cong ty 
theo yêu cu. 

13- Nhiing phát sinh chua dirçic quy dinh tai Quy chê nay së ducic thrc hin 
theo quy dinh cila Luãt doanh nghip và Diu lê Cong ty c3 phn Vicem Thucing mai 
xi mang. 

14- Quy chê Di hOi thumg nien nãm 2018 Cong ty c6 phn Vicem Thuang 
rnai xi mang cO hiêu llTc ngay sau khi dtxcc Dai hi thông qua./ 

TMRAN TO CHUC 
BAN 
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f c6' 	A- \\ 
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TONG CTy' CONG NGH XI MANG VN CONG HOA XA 119! CHU NGHA VIT NAM 

CONG TY CP VICEM TM XI MANG 	Bc lp - TV do - Hnh phüc 

Ha Ni ngày 06 tháng 4 nàm 2018 

BAO CÁO 
BANH GIA KET QUA HOAT BONG KINH DOANH NAM 2017 
Kt HOCH SAN XUAT KINH DOANH vA DTXD NAM 2018 

Phan I 
KIET QUA HOAT BONG KINH DOANH NAM 2017 

I. Bàc diem tInh hInh: 

- GDP näm 2017 tang 6,81%, cao nht trong 6 nämgân day; Kinh te vi ma 6n 
dnh. lam phát du'qc kiêrn soãt, tôc Q tang tru&ng hãu bet các ngành kinh tê dêu 
imrc cao, trong dO khu vi,rc cong nghip và xãy dirng tang 8,0% (cüng k' näm 2016 
tang 7,57%). 

- Nãrn 2017 thi tit không thun lçii cho tiêu thu xi rnang,.rnua bao nhiêu, lii 
htt ln ãnh huO'ng trirc tiêp den vic tiêu thu xi mang. 

- Thi tnrng b.t dng san tang tnrâng khOng cao; du tu cong b giãi ngân 
chrn, khOng có nhiêu dir an lan thrçc khâi cong them trong nãm 2017. 

- Ngun cung xi mang trong çâ nuàc tip tVc tang  manh  (khoãng 9 triu tan). 

- Nãrn 2017, tang san phm tiêu thi,i tang 3,1% so vâi 2016, trong khi dO nhu 
câu tiêu dung xi rnãng trong nuâc tang tnrOng thâp (tang 1%) so vai cüng k' 2016 (di 
báo dâu nãrn tang 7%-10%). 

- Thi tru'Ong xuAt khãu xi mang gip nhiêu khO khãn do xi mãng the giai du 
thi'ia, thj truà'ng Içi the xuât khu cüa Vit Nam nhu thi truäng Philippines giãrn do bat 
On chInh tn, áp dung hang rào kiêrn soát chat lu'cmg, canh tranh tiir Trung QuOc và các 
nu'ac trong khu vrc. 

- Các Ioai vt lieu  xây dung khác cO xu huang tang nhu giá cat xây dung tang 
manh dd ãnh hng den tiCn d6 c,c du an du tu do phãi diCu chinh tong miirc dâu tu 
\'a dir toãn gOi thâu. 

- Giá nguyen nhiên lieu du vào tang (than närn 2017 tang gãn 10% so vO'i cung 
kr, giá din tang 6,08% tr 01/12/2017), tác dng manh den clii phi näng 1u'ng lam 
tang giá thành san phâm xi mãng và clinker, 

II. Kêt qua san xuât kinh doanh närn 2017: 

1. San lu'çrng inua, ban: 
Don vi tInh; tan 



Hàngmua 	
I 

Hàngbán 

Chüng Ioai 
Muctiêu 

nàm Näm 2017 San 	1 	% Näm 2017 San 	% 

2017 
Iuçng 	2017 Iudng 	2017 

San % SO San 	%SO nam 	so nam 	so 
Iuç%ng MT 

I 	
2016 	2016 Iu'dng 	MT 2016 	2016 

Tng san lucng 1.300.000 1,192702 114,82 1.210.531 123,3 1477,394 113,65 1.220.200 121,1 

1. XM xut khgu 300.000 314.788 104,9 22.697 1.386,9 314.793 104,9 22.697 1.386,9 

2. Clinker 37.977 13.851 

3. XM nôi dia 1.000.000 1.139.937 114,0 1.187.834 96,0 1.148.750 114,9 1.197.503 95,9 

2. Cong the tài c/i/nit: 

2.1. Chi lieu tài chInh nàrn 2017: 
Do'n vi tInh: Triu dng 

Chi tiêu 

Nàm 2017 So sánh TH 2017 

Nãm 2016 	% so ói 	% so VOA i.ró 
Muc tieu 

thtrc hiên Muc tieu 	2016 

I1. Tong doanhthu 1.294.985 1.444.299 1.272.648 111,5 113,5 

2.LcrinhuntruàcthuO 9.059 13.104 11.622 144,7 112,8 

7.247 3. 

 

Ldi nhudn sau. thueA  9.885 9.251 136,4 106,9 

4.Nçpngânsách 8.100 10.204 10.137 126,0 1003 

5. Co tüc (%/näm) 5% 7,5% 5% 150,0 150,0 

2.2. Quán l na luOn chuyén, ncr khó dôi và các cong tOe khthc: 

- lông thu nQ' khó dOi trong näm 2017 thu duc: 4.477.923.190 dông. 

- Kiêrn soát vic thu tin và quãn 1 cong ncr theo hn miirc quy djnh. 

- Xãc minh di chiu cong nci cüa NVBH vâi các khách hang. 

- Ban Thu hM cOng my phOi hp vOi phOng Ban hang, PhOng Tài chinh Mtoán 
don dOc cac dOi ti.rang tra no theo cam kêt Thisang xuyên ra soat viec thuc hiên cac 
cam kêt cüa các dôi ttrng nq dê dOn dôc thu nç: liêp tic dé xuât 1 so tnrng hçp thra 

ra Co quan Pháp 1ut. 

- Vói các dôi tmyng ma Cong ty da lam dan tO giác ra Cong an, Ban THCN vã 
phông Ban hang kêt hcip vi co quan diêu tra dê sam CO kêt 1un xr l. 

3. Các c/il lieu ve^ lao dng, lieu lu'oiig: 

Nm 2017 so 	0/ so 
Chi tiêu Don vi tInh 

Muc tiêu 	Uó'c thu'c Iiiêii MT 	2016 

1. Lao dng binh quân ngLrbi 150 151 100.7 94,4 

2. 'Tong q0 luong dng 18.252.000.000 19.400.000.000 106,3 101,5 

d/ng/tháng 3. Tien Irrong birth quan 10.140.000 10.706.000 105,6 107,6 

4. Thu nhp binh quán d/ng.thang 10.640.000 11.178.000 105.1 107.0 

4. COng tác ciâu 1w xây drng: 
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- Thirc hin Nghj quyét cüa DHDCD, narn 2017 Cong ty tiêp t11c thirc hin dir 
An khu nhà a kêt hp thi.rong rnai,  dich vii tai  ngO 1 phô Phan Dinh Giót,phng 
Phuong Lit, qun Thanh Xuãn theo phi.rang an tim kiérn dôi tác dé thành 1p Pháp 
nhân rnOi dâu tu du an. Tuy nhiên cho den nay vic tIm kiêm và 1ira chpn dôi tác gp 
nhiêu khó khãn vi can dam bão vic dánh giá nang 1irc cüa dôi tác ye kinh nghim 

cüng nhu khá nang tài chinh dü dáp irng quy mO cüa du an. 

-DOi vai du an dâu tu phuong tiên van tái: VOi nang 1irc cüa Cong ty hin nay, 
vic dâu ni phuung tin không hiu qua so vói phuong an thuê ngoài, do do DHDCD 
thuOng niCn nãrn 2017 cüa Cong ty dã Nghi quyét không trién khai dr an nay. 

5. Các cong tác k/zác: 

- Trin khai thrc hin quyêt toán, lap báo cáo tài chinh, kiêm toán báo cáo tài 
chinh dung quy dnh và thai han. 

- Thuc hin quyt toán thud 2014, 2016 vài C11c thud Ha Ni. 

- Tiêp tiic xây dung các quy djnh, quy ch phii hpp dd phiic vv cong tác quãn trj 
Cong ty. 

- Trin khai lrng dung CNTT trong vic quán 1 hd thông phân phôi và quãn 1' 
hang hOa. 

TlY.
-Trien khai lira chQn don vi tu van xay dung he thong tra luong mm va hç 

AN 	 thông dánh giá KPI. 

- RA soát xây dirng lai  chiên kroc Cong ty giai doan 2015 - 2020 và djnh huâng 

1G 	 den nãrn 2025. 

- Xáy cirng phuong an tai co cu giai doan 2. 

LII. Dãnh giá tlnh hInh thirc hin: 

Nãm 2017 thrcic dánh giá là mt näm cO nhiëu khO khãn, thách thrc dôi vai 
kinh té trong nuoc noi chung va nghanh vat liCu xây dung noi riêng, trong do co xi 
mang,do chi phi dâu vào tang, cung vurn câu, nhu câuxi mäng trong nuóc không tang 
dn den canh  tranh gay gat ma chii yêu là canh  tranh ye giá. Các nhà san xuât chèo kéo 
U thông phân phôi bang chinh sách giá thâp, các chinh sách, djch vu chãm soc hap 
dan. Trong khi dO xuât khâu cüng gp khO khan b&i sr canh  tranh cüa các nuac trong 
khu vrc nhu Trung quôc, Thai Ian, Indônexia ... vã áp lirc du thilta trong nuOc lam cho 
aid xuât khàu cO xu huàng di xuông. 

Ngcl\ tLr nhü'ng n-ay dâu Cong t\ dã danh gia phan tich du bao tinh hinh thi 
trtrang nãm 2017, trên ccr sO' các nguôn lixc, l'i the cüa cong ty dê xãy dirng mvc  tiêu, 
giài pháp háo cáo HDQT dê thrc hin và có diéu chinh trén co sO' dánh aid tong ket 
thang, qu. Ci the: 

Dinh hithng tlij lru'ông: Dày là vn d quan trong djnh huàng cho các mic tiêu 
nãm 2017 vO'i các ni dung cu the : 

Nôi da: T.p trung vào thi truOng ct lOi ci,ia cOng ty là: Ha Ni, Vinh PhUc, 
Thai NguyCn Cao Bang, Bãc Can và các cong trinh. 

Xuât khâu: Trng buóc tham gia xut khâu xi mäng và clinker truâc mat là 
nguOn tr các don vi thành viên cOa Vicem và thi truO'ng nh.p khâu cüa các nuO'c trong 
khu vuc. 

1. Các guii plitip i'ê I/li truông: 

Dói vol th/ trtr&ng trong ntrOc 
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Xây dung Va tO chirc di ngQ nhân viên thj trurng CO diii trInh d, nhiët huyët dé 
Iàn cong tác thi tnrO'ng vói nhirn vi chCi yéu IA: 

Khão sat, näm bat tinh hInh thj tnrông, he thông dãu rnôi, cO'a hang trén ca s 
dO phân tfch dánh Rid và dê xuât chInh sách ban hang nhu chInh sách giá, chit khu, 
khuyên rni, khuyên khIch san lung, chärn sOc khách hang ... nhrn to sir g.n bó cña 
he thông khách hang nhu' dAu mOi. cac ciira hang VLXD, ngui bàn hang dOi vOi cong 
ty. 

Khão sat dánh Rid ye thj phân, d6 phü cña Vicem nOi chung và cüa cong ty nOi 
riéng trén tüng dja bàn dê cO bin pháp tang san !ixgng, thj phân, d phü ti tung dja 
bàn. Quân N he thông kênh phân phôi tiir dâu mOi tâi ciira hang trén ca s6r tirng birâc áp 
ding cong ngh thông tin. 

Phôi hcp vâi các nhà san xut quàn I thrng di cOa san ph ãm. dam báo xi 
11ãng diiçic dua ye dung dja bàn. Phôi hçp vài nhà san xuât, các nhà phân phôi khác 
cüa Vicem dê xuât chInh sách bàn hang phü hçip. 

Dói vó.i thf trithng xuá't kháu: 

Tuyn dung nhân sir và t6 chirc b6 phn xut khAu. Tim hiu, nghiên cj'ru va 
dánh aid các thj trlrOng nhp khâu trên ca s& do xác dinh dê tp trung vâo mt sO thj 
truäng tiém nãng. Do rnâi tham gia vào linh virc xuât khâu cong ty cQng xác dinh 
biióc di phñ hp vira xuát khâu thông qua các cOng ty thi.rong mi, viira tim kiêm cac 
khách hang nu-&c ngoài dê xuât trirc tiêp vâi miic tiéu tang san lung tiéu thu, an toàn 
và hiu qua. 

2. Các giái phdp ye logistics: 

Can cur vào dc diem ban hang cüa tmg khu virc, tin-1 cãc giái pháp dua xi mãng 
den thang nguO'i tiéu dUng, giãrn các chi phi trung gian, tang 1i nhu.n cho ngui bàn 
hang, nhu giãm luu kho h.ru bai, giàm b&t tác nghip bôc xêp, tÔi uu hOa qua trInh d.t 
hang de dua thang xi mang tiir nhà may, cãng den chân cong trInh. 

Lam vic vOi các dan vi có cãng sOng khu virc Ha Ni, Thai Nguyen, VTnh 
Phüc de thuC On dinh lâu dài, dam bão rnurc do san sang ddp iirng cho nhu câu tiéu thu  
và khOng dC các !oti xi rnãng khác ngoài Vicern dua xi rnang bang thrOng thciy ye dja 
bàn nhu Phuic San. chinfont. 

Lam vic vcri các dan vi bôc xp de;' on dinh dan Rid bOc xëp. bô tri dU lao dng 
dáp (mg nhu câu cüa khách hang. 

To chUc dâu thâu vn tái, trên ca si khOi luçing v.n chuyên theo ke hoch d 
giàm chi phi vn tài, bô trI diii phuang tin dáp (mg yêu câu tiêu thu tai các khu vuc. 

Sp xêp, bô trI di ngü nhân viên giao nhn tai các càng CO trách nhim d6 giao 
nhân, quãn I hang hOa tránh that thoät và kip thai cho khách hang. 

3. Giáiplzdp ve qua/i trj cong ty: 

xav (lirrug in(mi, siiia dôi bà sung, ban hành các quy ché, quy dinh. quy trInh 
trong noi ho Long ty dãc biet chu trong trong cong tac quan ly hang boa, ban hang, thu 
tiCn và cOng nçi ban hang nhiim su dung  vOn cO hiu qua. htn chC rüi ro, dam bao vic 
bào toàn va phdt trién von. 

Xâv dung chüc nãng nhim vii cu the cho tlrng bO phn. dan vi. Mc dinh trách 
nhim cOa tiimg cá nhãn dOi vO chiirc trách, nhirn vii du'cic giao. 

lUng huOc áp dung  cong ngh6 thông tin trong cOng tãc quán trj. Tp trung xãy 
d\rng và triCn khai áp ding phân mCm dat hang. quán 1 hn m(rc n dOi vó,i khách 
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hang darn báo chinh xác kip thai. Phn rnrn quàn 1 nhãn viên thi truäng Va dâu rnôi, 
ca hang nhãm cung cap thông tin chinh xác kip thai lam co câ xãy dirng chinh sách 
ban bang, dnh huóng thi, truOng. 

4. Giáipháp ve quail Ij hang /zóa, cong up': 

• Ve hang hóa: My dung quy trInh quân 1 hang hóa ye so lugng, chat lucxng, 
trách nhirn cüa tirng b6 phân. Ca nhân trong tirng khau tir khi dt hang, nhn hang tai 

• nhà may den khi giao hang cho khách hang. 

• W cong no-: Dôi vi khách hang. xây dung hn imirc cong no cho tirng khách 
hang trên co sa san IuQllg tiêu thi,i hai hen thOa thun. tiirng buOc thc hin báo lãnh 
dOi vâi các khoãn no thông qua hop dông kinh tê. DOi vài nhân viên ban hang cüa 
cong ty xâv dung ké hoach tiCu thu cho tirng nhân vién thông qua ban cam kêt dê thirc 

• hién các nghia vu háo lãnh dOi vai khoán nç (nêu cO). 

Xây dijng chinh sách trá tin tnrac di vO'i khãch hang và chinh sách tiên lung 
• dOi vâi nhân viên thu tién tru'c khi ban hang. 

5. Giái ph áp vj 16 c1ztc, ithân sr vii tin Iu'o'ng: 

Sap xêp lai  lao dng cho hp 1 nhrn nâng cao nang suât lao dng, tirng bixâc 
diCu chinh và xây dung lai  phi..rong an phân phôi tiên lu'ang gän lien vó'i hiu qua cong 

ON 	 viêc. V.n dng CBCNV lam vic khong hiu qua chârn dirt hp dông lao dng. 
) p. 

tcm. 
MA 	 . 	 Phân II 

UAN 	 KE HOACH SAN XUAT IUNH DOANH VA DTXD NAM 2018 

I. We diem tInh hInh: 

- Kinh th Vit Nam chuyn bin tIch crc vài triên vçng on di,nh  (theo dir báo 
cüa ngân hang The giai), lam  phát & rnirc thâp. GDP nãrn 2018 dir kién tang khoãng 
6.5% -  6.7%. 

- Du háo nãrn 2018 tInh hInh kinh te ca nuác van cOn nhiêu khó khãn, tuy nhiên 

d.0 tu xäy dyng co so ha tng ky thut, giao thOng, thüy li van duc Chinh phO quan 

tarn, thi tn.rO'ng BDS có du hiêu phuc hi tIch cuc. nhu cãu xây dirng ciia nguai dan 

v.n nhiêu. Trén co sO dir kiên san Lrng xi mang tiéu thunãrn 2017. B My dung tinh 

toán nhu cu tiCu thu xi rnäng toàn ngành nãm 2018 khoãng 79 - 82 triu tan, trong do 

tiCu thu ni dja khoãng 62 - 63 triu tn, tang 3 - 5% so vOi näm 2017, xuât khâu 17- 

18 triêu tan. 

- Giá din tang tir ngày 01/12/2017, cirng vi giá than dang duc du báo tang; 
Sire 	crnh tranh tiCp tic gia tang la nhang yOu tO bat ly°i cho hott dçng SXKD näm 
2018. 

Can cdao dir báo tInh hinh thi truOn, nguOn llrrc cüa cong ty. nãm 2018 Cong 
t\ xl' dLrn kO hoach vói các muc tiCu chil \U sau: 

II. KC hoach san xuat kinh doanh va DTXD närn 2018: 

1. San J11Q'ng xi mng inua vao, ban ra nàm 2018: 1.520.000 tn 

Tiêu tIzi trong nwO'c 	: 	1.220.000 tan. 



- Xi rnäng Hoang Thch 870.000 tan. 

- Xi rnng But San 2 10.000 ian. 

 -XirnangHãiPhong 	: 80.000tn. 

 -XirnãngTamDiêp 	: 50.000thn. 

-Xi rnãngBIrn San 10.000thn. 

Xutkhu 300.000th,,. 

2. Giao mic tiêu cho các don vi kinh doanh xi màng theo tung dla  bàn: 

Dan vi tInh: Tan 

TT Ni dung Tong so H 
Thach But Son 

1 Hii _
Pg J Bim Son 

T6ng so 1.520.000 870.000 210.000 80.000 250.000 110.000 

1 Ban troll" nu•ór 1.220.000 870.000 210.000 80.000 50.000 10.000 

1 Phông ban hang 1.130.000 780.000 210.000 80.000 50.000 10.000 

-: Tai HàNôi 990.000 757.000 160.000 13.000 50.000 10.000 

- 	Ti Thai Nguyen 	20.000 	20.000 

- 	Tai Vinh Phitc 	 85.000 	3.000 	25.000 

- 	Tai ctrinh+dbàn khác 	35.000 	 25.000 

Tron.g d6 

* Khu vwc 1 	 352.000 352.000 

- Tai HàNi 	 332.000 	332.000 

- 	Ti Thai Nguyen 	20.000 	20.000 

57.000 

10.000 

10.000 

10.000 

- 	Tai CirInh+dhàn khác 	35.000 	 25.000 	10.000 

* Khu we 2 240.000 185.000 50.000 5.000 

- Ti HàNi 240.000 185.000 50.000 5.000 

* Khu vu'c 3 243.000 43.000 120.000 70.000 10.000 

- Ti 1-1à Nôi 158.000 40.000 95.000 13.000 10.000 

- Tai \7inh Phüc 85.000 3.000 25.000 57.000 

* Khu vuc 4 250.000 200.000 15.000 . 35.000 

Ti HàNôi 250.000 200.000 15.000 35.000 

* Hçp c1ng+DB khác 45.000 25.000 10.000 

- Tai Ha Nôi 10.000 

• 2 	CN Thai Nguyen 90.000 90.000 

- 	Ti Thai Nguyen 62.000 62.000 

- 	Tai Bc Can 

- 

25.000 25.000 

Tai Cao Bang 3.000 3.000 

ii 	XuthAIthu 300.000 200.000 1 100.000 
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3. Các chi tiêu tài chInh: 

Chi tiêu 	 Don vi tInh 	Muc tiêu näm 2018 

1. TOng doanh thu Triu dong 1.464.731 

2. Lgi nhu.n truâc thu Triu dong 12.513 

3. Lçi nhu.n sau thuê Triu dOng 10.010 

4. Np ngân sách Triu dOng 8.766 

5. Co urc %/nãm 7% 

4. Các chi tiêu ve^ lao dng tin lLrong: 

Chi tiêu 
	

Don vi tInh 
	

Muc tiêu näm 2018 

1. Lao dng binh quân 	 ngi.räi 	 140 

2. Tng qu5' tin hxcing 	 dng 	 18.500.000.000 

3. lien h.rcmg binh quân 	dông/nguñ/tháng 	 11.01 1.000 

4. Thu nhp binh quân 	dng/ngui/tháng 	 11.477.000 

	

C 	
5. Cong tác dâu tir xy dirng co' bin: Tiêp tiic thirc hin dãu tis Dis an Khu 

	

irs 	 nba & kêt hçxp thisang rni, djcb vv tui NgO 1 Phan Dinh GiOt, theo phuong an dã du?c 
HDTV Vicein thOa thun chU tnring dâu tu (ti van bàn sO 23 10/XMVN-HDTV ngày 
08/11/2016). Ké hoch vOn du ttr narn 2018 là 2 t dOng. bao gOrn các cOng vic: 

+ TIm, lisa chon dôi tãc thuc hién du an. 

± Lp, phC duyt báo cáo nghiên ciu khã thi, thiët kë k thut cOng trInh. 

6. Các cong täc khác: 

- TO chi.:rc Hi nghj tong kêt nãm 2017, Hi nghi ngui lao dng näm 2018. 

- Chuãn bt và t6 chüc tot Di hi dông cO Ong thuOng niCn nâm 2018. 

- RA soát các djnh mirc chi phi nhäm quán 1' tOt chi phi và thrc hành tiêt kirn. 

- Trién khai thi.rc hin céc cong viêc khác nhãrn day rnnh san lung lieu thu, 
tang !cri nhun cho Cong tv, darn báo thu nhp cho can b6 nhàn viCn và cô tcrc cho các 
co dOng. 

- Triên khai thxc hiên phi.rang an tái ccv câu giai doin 2. 

- Hoàn thin xây dung phuong an trá luong, dánh giá hiu qua cOng vic. 

- COng tác Dáng. doàn the thirc hin theo ké ho?ch và chi dio cüa Tang cong ty. 

- Chu dng lam tot cOng tác phOng chOng kit bão. phOng chOng chAv no và an 
ninh n)i b6 trong COng ly. 

III. Nhing bin pháp thtyc hin: 

1. Giái J)Izap ye thi trwO'ng, hj I/lông p/ian plzôi: 

- To chrc phân tich dánh giá và dir báo tinh hinh thl truvng xi mãng nãm 2018 
de dinh huong thi trucrng lieu thu cua cOng ty, tarnbier phap giü \ung cac  
thi truong Lot lOi tien ccv so danh gia thi phan do phu tren lung dia ban nho co bien 
pháp phOi hop vâi CáC don vi thành viên dC tang thi phân tai các dja bàn ma thi phân 
Vicem cOn ihOp dOi vói thi truOng ni dia. 
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- Tiêp tVc  vic xuât khu xi rnang vOi thuong hiu Vicern (nãrn 2017 dã xuât 
dirnc khoàng 65.000 tan xi rnang du&i thucvng hiu Vicern tilr Tarn Dip và Birn Son) 
nhãrn tang san hrqng và dua throng hiu Vicern ra thi tri.rng khu vrc. 

- Doi ' oi thi truong trong nuoc Voi he thong cac dâu rnôi cua hang xây dung 
các chinh sách dC gan kCt he thông phân phOi tir dâu rnôi tOi cra hang vài cong ty 
nhärn giO yang và on djnh he thông phân phôi. Vài nhãn vien ban hang cüa cong ty, cO 
biên phap de dong viên cac nhan viên tang san luong ban tren cor so quan ly chat chë 
tiên hang, han chê rüi ro, dông thai dan dan chuyên dôi phu'ong thilc bàn hang darn 
bão sr rninh bch, cong bang và quàn l diigc các rüi ro trong bàn hang. 

- Doi vói thi truO'ng xuât khu: TIm hiu và nghiên cilu them các thj trtrOng 
inài, tIm kiCrn khàch hang to sir gan kêt, tin tuàng trCn ccr sO chat lucing san phãm, 
dch vii t.o lông tin vOi khách hang, ttrng btrOc xây dung và thirc hin kê hoach quãng 
bá thuong hiu Vicern ra thi truOng the giOi. 

2. Giãi p/zap ve quail (rj: 

- Tip tue si'ra di, xây dung mOi vã ban hành các quy dnh, quy ch& quy trinh 
ni h6 darn bao cho vic quãii K diêu hành cong ty khoa hoc. 

- Xãv dung cãc chinh sách nhtr phân phôi tiên luong, tiên thLrong, các chê d 
dôi vOi nguOi lao dng nhãm khuyën khIch ngu6i lao dng vàtio sir cong hang dé tiên 
Itrong. tién thu'Ong thuc su là dOn bay kIch thich tang nang suât lao dng trCn co sO các 
quy dnh cua pháp 1u.t. 

- Ap ditng cOng nghe thông tin trong cOng tác quán trj nhu nâng cap phãn mêrn 
dat hang quan l\ hang boa, cong ncr, phan mem quan l\ thuong vu v6 he thong phân 
phôi. 

3. Giáiplzáp ye Idi co câu: 

Dánh aid thirc trtng co câu to^ chile cüa cOng ty, rnô hinh kinh doanh hin nay 
de xây dung phi.rong an tái co câu cOng ty trên các 1mb virc: 

- Tãi cor cau ve lao dông, tO^ chile trCn nguyen tãc gçn nhç, hiu qua và tang 
nãng suãt lao Ong. Mc tiéu giam so lao dng c0a cong ty til 147 xuông du'âi 100 lao 
dông. Phát triên them cãc linh virc imii dê tao  them vic lam trën co sO dO cãi thin 
näng suât lao dng. Tao siirc canh  tranh cho cOng ty. 

- TAI co cãu linh vi.rc nghanh nghê: Xác djnh lti 1mb vtrc kinh doanh chinh là xi 
rnäng và xây dung chiên lucvc cthê dôi vOi thj truOng ni dja va xuât khâu. Các linh 
\'[C khác nhu he tOng thu.ong phârn, vat lieu khOng nung, vila xãy. keo dan thI can Cil 
vao nguOn lçrc cua cOng ty va tmnh hinh thj truOng de diêu chinh cho phü hap trên 
nguyen tãc hiu qua, NO toàn và phat triên vOn. Linh vlrc kinh doanh v.t lieu  xây 
dung khác cong tilng buOc nghiCn cOu va triCn khai phii hgp. 

- Tai co câu ye tài chinh: Tinh toán lai nhu câu von cho san xuãt kinh doanh và 
&ni tu trong giai don til 2018 den 2025. Dánh giá tinh hinh sil dung von cOa cong ty 
dc '1\ dung ke hoach su dung von hieu qua Xay dung 10 trinh thoai'On phu hop vrn 
qua trinh tái co cau TOng cOng ty. 

4. Mo Iil;i/i ban hang: 

- Dánh aid mO hinh bàn hang hin tai,  nh&ng uu nhuc diem dC xây dung mO 
hinh ban hang phü hcp nhãrn phãt buy kinh nghirn cüa CBCNV, nhung dam bão 
quán k cOng no chat chë, tang thu nhp cho ngu'Oi ban hang. Cu the huO'ng ithân viCn 
bdn hang i.hanh lap cOng t\ dC thuc hien nhiem '.0 ban hang hoac \\ dung  cac quy 



djnh, quy che^.ve^ cam kt thic hiên nhiêm vu cüng nhu cãc che^ d6 quyên 1ci cUa nguYi 
lao dng. 

- Thit lap, xay d%mg kênh phân ph& trrc tip giãm khâu trung gian, giãrn chi 
phi, tang khá nang canh  tranh. 

5. Giäiplidp 4 tài c/zInh: 
- My dirng keA  hoach sr diing vn , dam bão sir dung hiu qua, báo toàn và phát 

triên von. 

- My dung hn imrc no ban hang cho trng khách hang trên ca s& san lung kê 
hoch và duQc thOa thun trong ho p dong, thijc hin no có dam bão theo dung các quy 
djnh cüa pháp lut, tránh rUi ro. 

- Dãnh aid vâ phân 1o4i no qua han, no khO tp trung các bin pháp de^ thu hi 
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TONGCONGTYCONGT, P)UMANGVN WNGHOAXAHQICHUNGLIIAV1TNAM 
C6NGTYCPVICEMTHUt5NGMI XLMANG 	We 1p - Tiy do - Hnh phác 

Ha N6i, ngày 06 tháng 4 nárn 2018 

BAO CÁO HOiST BONG NAM 2017 
vA PHU'ONG HTfONG NHIM VU CONG TAC NAM 2018 

CUA HO! BONG QUAN TR! 
CONG TY CO PHAN VICEM TIIUNG MI XI MANG 

Can cir Diu 1 to^ chirc và hot dng cüa Cong ty cô phân Vicem Thuo'ng 
mi xi mãng, Hi dông quãn trt báo cáo hot dng nãm 2017 và phucmg hithng 
nhim vi cong tác nãm 2018 trinh Di hi dOng cô dông thuô'ng niên näm 2018 
cüa Cong ty nhu sau: 

I. JJc dim tinh hInh: 
Cong ty co^ phn Vicem Thucing rni xi rnäng trin khai thirc hin nhiêrn 

v11 kinh doanh närn 2017 trong bOi cânh có nhiêu thun lci: Do Id, siI phi;ic hOi rO 
net ciia nên kinh té Vit Nam vci nhiêu chi tiêu vi mô dêu khá quan: GDP tang 
trung 6,81%, cao nhât trong 6 nãm gân day; Kinh tê vi mO on djnh, 1m phát 
dugc kiêm soát, toe Q tang tru&ng hâu bet các ngành kinh tê dêu & miic cao, 
trong do khu virc cong nghip và xây drng tang 8,0% (cüng kS'  nãm 2016 tang 
7,57%). 

Vicem - COng ty me và các don vi thành viên dang xüc tiên qua trInh tái 
cor câu, sap xêp 1i thi tnrng kinh doanh xi mAng. 

Cüng vri do, Vicem Thucing mi xi mãng cüng dy mnh tái cor cu theo 
huóng ngày càng barn sat vâi chirc nàng nhim vii cüa don vi và phü hcip vó'i 
diêu kin, rnôi trumg kinh doanh hin ti 

Tp th Hi dng quán tri Cong ty gm nhüng thành viên có näng Iixc, 
trInh Q chuyên mOn, kinh nghim trong quân l, doàn kêt, nhit tinh vâ có trách 
nhim cao trong cong vic. 

Di ngü CBCNV có nhiu kinh nghim, vOi tinh thin trách rthim cao vâ 
bàn linh trong kinh doanh 

Ben cnh thun lgi nêu trCn, qua trInh thxc hin nhirn vi 2017 Y. a7 n cOu 
nhüng tth ngi 1On, do là ngành xi mäng nOi chung van trong tinh trng cung 
vucit xa so vYi câu, thi tnr?ing xuât khâu bi thu hçp uto nên sr cçnh tranh quyCt 
1it. Dc bit, cnh tranh "ni b" giQ'a Cong ty vii các NPP khác cüa các COng 
ty san xuât xi rnäng trong Vicem trên cing mt dja bàn có lüc, có ni cOn thiêu 
lành manh, rninh bach ... lam tiêu hao nguôn lrc và giàm hiu qua chung cda 
Vicem cüng nhu các Cong ty thành viên và Vicem Thu'cing rni xi rnãng cing 
không là ngoi l 

Lao dng van trong tInh trng "nguii thira, thp' thiêu" dä ành huimg nhât 



dinh dn vic trién khai dông bô các nhim vii cüa Cong ty. 

Nang 1rc tài chInhcüa Cong ty dã có nhiu cái thin, song vn con áp 11:rc 

rat lón cua ng xâu Va nhiêu tOn tai  h !iiy can giái quyêt. 

He thông quy ché, quy dinh dã throc kiên toan môt btroc song van con can 
nhiCu th?yi gian, cong si.rc dé tiêp tçlc hoàn thin, nhât là phô cp vã vn ding 
trong thçrc tiên kinh doanh .v.v... 

Bôi cánh dO dã, dang và se tip tic ánh huâng, tác dng sâu sac, trlrc tip 
thách thi.rc den hiu qua hoat dng kinh doanh cüa Cong ty trong dài han. 

Song nh& thi..rOng xuyên nhn thrc slr quan tam chi dao  cüa lông cOng ty 
Cong nghip Xi mãng Vit Nam cñng sr quan tam dng viên cia Qu vi cô 
dông và tao diêu kin cüa Qu' khách hang... HDQT, Ban diêu hành cñng 
CBCNV và ngui lao dng Cong ty dä doàn kêt, n6z  hrc, phân dâu khãc phiic 
khó khan, tranh thii thuãn lai và co bàn dã hoàn thãnh nhiêrn vu nãm 2017. 

II. IJánh giá két qua th'c hin mlic tiêu On xuãt kinh doanh và tInh 
hInh cong tãc quãn 1 Cong ty näm 2017: 

1. Kt qua thy'c 1iin niIc lieu san xuál kinh doanh nàin 2017: 

Mm 2017 Cong ty dat  rnt so chi tiêu chInh nhu sau: 

- San luçrngxi rnãngtiêuthu: 1.477.394 tan dat  102,88% ké hoach. 

- Tong doanh thu: 1.444,299 t' dông dat  111,53% rniic tiêu NQ DHDCD 2017. 

- Np ngân sách: 10,204 t dng dat  126,0% miic tiêu NQ DHDCD 2017. 

- Loi nhun truóc thus: 13,104 t' dông dat  144,6% miic tiêu NQ DHDCD 2017. 

- Co t6-c: 7.5% / näm dat 150% muc tiêu NQ DHDCD 2017. 

- COng tác dãu tu xây dirng: Thirc hin Nghj quyet cüa DHDCD, narn 2017 
COng ty tiêp t1ic thirc hin du an khu nhà 0 kêt hçip thuo'ng mai, djch vu tai ngO 
1 phô Phan Dinh Giót, phLrOng Phuong Lit, qu.n Thanh Xuân theo phuong an 
tIm kiCrn dôi tác dé thãnh lp Pháp nhân rnOi dâu tu' du an. Tuy nhiên cho den 
nay vic tim kiêm và lira chpn dôi tác gp nhiêu khó khãn vi can darn báo viêc 
dánh giá nãng ltrc cia dOi tàc 'C kinh nghini cong nhu' khá nang tài chmnh dü 
dáp O'ng quy mô cüa dçr an. 

- Cong tác xü 1 nçi khó dOi: 

+ Ban thu hM cong no' dá phOi h9p vó'i các phông ban lien quan thuô'ng 
xuyên don dOc, tIch circ lam viêc vó'i các dOi tugng no', yêu cãu có ké hoach trã 
no CLI the. 

+ Tiêp tue rà soát, cüng CO hO so ca càc dOi tu''ng ng dê dun môt sO tru'O'ng 
hp ra Co quan pháp Wt. 

• + Tng s n' khó dOi thu du'ç'c trong nãrn là 4,477 t dông. DOng thô'i Cong 
ty dâ hoàn nhp dir phOng tu'o'ng trng vói sO tien thu du'çrc. 

2. Hoçit 'f5iig cua Hçi ctông qudn trj ithin 2017: 

Hoat dOng cüa Hôi dOng quan tri du'c thixc hin theo nguyen tãc "T.p the 
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chju trách nhim, cá nhân phii trách". Các thánh viên HDQT dêu dã nêu cao tinh 
than trách nhim, doàn kêt thi;rc hin theo nhirn vu dtrçxc phân Cong. HDQT 
thi;rc hin nhim vi;i giám sat dôi vri Giám dôc diêu hành và can b6 quãn N cüa 
Cong ty dam bão tuân thu theo dung quy djnh ciia Lust doanh nghip, Diêu 1 
Cong ty. Trén Co s& giám sat tInE hlnh thi;rc hin các chu'ong trinh, ni dung chü 
yêu ma HDQT dã Nghi quyêt. 

Hç5i do'ng quán trj Cong ty di hQp 05phi6n hQp: 

- Ngày 13/01/2017 Hi dng quàn tn, COng ty dã hpp phiên h9p djnh kS' 
qu 4/2016: Biên bàn hçp so 35/BB-HDQT ngày 13/01/2017. 

- Ngày 24/3/2017 Hi dng quân tri Cong ty dà hpp phiên hop djnh k qu 
1/2017: Biên bàn hp so 298/BB-HDQT ngày 24/3/2017. 

- Ngây 20/4/2017 Hi dng qudntri Cong ty dã hçp bâu Chü tjch Hi dOng 
quán trj Cong ty: Biên bàn hop so 399/BB-HDQT ngày 20/4/2017. 

- Ngày 04/7/2017 Hi dng quãn tri Cong ty dd h9p phiên hpp djnh kST qu' 
2/2017: Biên bàn h9p so 848/BB-HDQT ngày 04/7/2017. 

- Ngày 10/10/2017 Hi dng quàn trj Cong ty dã h9p phiên hop djnh k 
qu2 3/2017: Biên bàn hçp so 1222/BB-HDQT ngày 10/10/2017. 

Hi dng quán trj Cong ty cia ban Iiành 13 Nghj quylt và QuyEt djn/z. 
A So 

TT 

A 	 A So Nghi quyet/ 

Quyêtdnh 
Ngày Ni dung 

01 36/NQ-HDQT 13/01/2017 
Nghj quyt phiên h9p djnh ki  qu 	4 nãm 
2016 

02 265/QD-TMXM 14/3/2017 
Thành lp Ban to chtrc chun bj Di hi dng 
co dong thuong nien nam 2017 

03 299/NQ-HDQT 24/3/2017 
Nghi quyt phiên h9p djnh kS'  qu 	1 nãm 
2017 

04 766/NQ-HDQT 20/6/2017 
Li;ra chon do-n vi cung cap djch vu kiêni toán 
Bao cao tai chinh narn 2017 

05 767/QD-TMXM 20/6/2017 Trá CO tirc nãm 2016 

06 849Q-QT 04/7/2017 
Nghi quyt phiên hçp dnh k 	qu 	2 nàm 
2017 

07 1090/QD-TN'tXM 12/9/2017 
Cir doàn cánbi tham duI-ii nghj khách Iiw 
tieu thi;i xi mang nam 2017 ti Nht Ban 

08 1223/NQ-HDQT 10/10/2017 
Nghj quy& phiên hpp djnh k 	qu 	3 näm 
2017 

09_1603/NQ-HDQT [ 27/12/2Ol7jP huo'ng an bàn thanh 1 xe 0 to 29M-347 2 
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So SoNghquyet/ 
Ngay Nôi dung 

TT Quyêt djnh 

10 1482/NQ-HDQT 07/12/2017 K hop dng mua ban xi mang närn 2018 

K 	hcrp dông mua ban xi rnãng (NPP) nam 
11 1640/NQ-HDQT 31/12/2017 2018 vci Cong ty TNII-H-i Thucvng mi va xây 

dirng Vucmg Anh 

Hçp dông xuât khâu xi mang nãrn 2018 12 1653/NQ-I-JDQT 31/12/2017 

13 1656/NQ-HDQT 3 1/12/2017 
K 	hop dng tuvn chuyn giao k5' näng 
quan ly va phat trien thi truGng 

3. Thã lao cüa H3i tng quán trj nám 2017: 
Trong näm 2017 tin thii lao dd chi di vâi các thành viên Hi Ong quán 

trj Cong ty dung nhu mi:rc thu lao dã dugc Di hi dông Co dông thông qua, tong 
so tiên dà chi là 222.000.000 dông. 

4. Dánh giá tInh /zlnh cong tdc quán lj: 
- Hôi dông quan tri Cong ty dã boat dông theo dung chi.rc nãng, nhiêm vu 

quy dnh tai  Diêu 18 Cong ty, tto diêu kin thun 1çi, tOt nhât dê Ban diêu hánh 
và các thành viên lien quan hot dng trén tinh than phân công, phãn cap cu the, 
không chông chéo và lay hiu qua hot dng cüa Cong ty lam mic tiêu hang 
dâu. Hi dông quán trj Cong ty thtrmg xuyên giám sat hot dng cüa Giám dOe 
và Ban diêu hành Cong ty thông qua các báo cáo hçp giao ban hang tháng, qu, 
näm cüa Giám doe; Thông qua các báo cáo cüa Giám dOe trong các phiên hop 
cüa Hi dông quãn trj; Thông qua báo cáo imt so cong vic trong yéu  cüa Cong 
ty; Thông qua két qua hot dng san xuât kinh doanh cüa Cong ty. 

- Hôi dOng quan tri Cong ty dã tap trung chi dao day manh tiêu thu xi rnãn 
bang nhiêu bin pháp nhu: dam bào chân hang, co chê tiêu thu (giá ban, chi pii' 
ban hang, chiét khâu thtrang mi, khuyên rni ... ) dugc xir 1, diêu chinh nhanh 
nhy, kip thai, phii hçrp vdri tinh hInh thiic tê cüa thj tri.rèng ti trng thai diem do 
vy dã gop phân giü vung dja bàn, thj phân và lçii nhun vuçt so vói mic tiêu dê 
ra. 

- 	 C 	 ng an tái ca  tác t 	 r 	o  
câu, tmg buâc sap xêp l.i to chirc trên ca s tinh giãn, gpn nhç b may quán l, 
giâm lao dng gián tiêp, tang cuang lao dng trirc tiêp. 

- Chi d?o  tan dung nãng lirc ca so' vat cht cia Cong ty bang cách cho thuC 
kho, trçi sâ Cong ty, tr1i so' cüa các Van phOng ti các tinh dOng tho'i chi do viêc 
tiêt kim chi phi hru thông trong diêu kin cho phép nhám tang khä nãng cinh 
tranh, dam bâo thu nhp cho CBCNV và tang hiu qua kinh doanh cua COng Ly, 
dam bâo 1i nhun dê trà cô tüc cho các cô dông (tS'  I cO nrc narn 2017 dir kiên 
7,5% bang 150% so vo'i ké hoich ducic DHDCD thông qua). 

- Tip tiic duy trI áp dung và sCra dôi, bô sung, hoàn thin mt s6 quy ch 
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ve quan 1 	và diu hành cUa Cong ty nhu: Quy ch 	ban hang, quy trInh giao 
nhn và quân 1 	hang hóa, quy di,nh thanh toán tiên mua, ban xi mãng,... Do thirc 
hin nghiêm ti.'ic các quy chê cüa Cong ty nên cong tác quán 1 	dä có nhng 
chuyên biên tIch circ dáp img Ic4p  th?i cho diêu hành hoat Ong san xuãt kinh 
doanh cüa Cong ty. Sau môi k' hçp, Hi dOng quàn trj dã kip th?yi dua ra nhQ'ng 
quyM nghj d chi dao  Giám dôc diéu hành vâ thuô'ng xuyên kiém Lra don doe. 

Tuy nhiên trong qua trInh quàn 1, Hi dông quân trj Cong ty nh.n th 
con nhthig han ché nhdt dinh, cu the là: 

- 	Cong tác quãn 1 	tin, hang vâ thu hM cong np' ca COng ty trongnh'Th 
nàm qua mc &t dA dugc lãnh dao  COng ty quan tam và có nhiêu chuyên biên 
tIch circ, song rnrc du no cüa môt 	nhân viên ban hang, khách hang van con & ,sô 
mc cao và nq ton dçng cüa mt so dOi tung, khách hang van chra thu hOi hét. 

- 	Cong tác dào tao, dâo tao lai nJiirn nâng cao nãng 1irc, trinh d6 chuyên 
môn, nghip vu cho can bô quãn 1 	i các phOng ban, don vi, can drc chü trçng 
nhAm ph hop vói tInh hInh mâi. 

- 	Cong tác du tu xây dung: Du an Khu nhà 0' két hap thuong mai,  di,ch vi 
tai ngO 1, phô Phan Dinh GiOt: Do thu tue dâu tu xây dng ca ban phirc tip, lai 
la linh virc rnói, không thuc s0' tnrông cüa CBCNV nên vic triên khai thixc 
hiên cOn nhiêu hing tüng. VI vay k.hôi h.ro'ng cong viêc và tiên dO dãu tu con 
châm chua dáp lrng yêu c.u... 

cc 
III. Phn'o'ng htthng, nhim vi näm 2018 và thri gian tri: 

THIJ 
xi Du báo näm 2018 tInh hInh kinh te^ ca nu0'c v&n con nhiêu khO khãn. Giá 

I 

din và giá than tang ãnh hu&ng den giá thành xi mãng. Tuy nhiên dau tu xay 
drng ca s0' ha tang k 	thut, giao thOng, thüy 1i vn du?c ChInh phü quan tam, 
thi, trung BDS có dãu hiu phic hôi tich crc, nhu cáu xây drng cia nguO'i dan 
van nhiêu. 

Tü nhQng nhn djnh trên cho thy môi trutmg kinh doanh nãm 2018 tuy 
có thun igi nhung cüng cOn gp nhiêu khó khän so v0'i 2017. Cong ty xác djnh 
miic tiêu kinh doanh nãm 2017, nhu sau: 

Dinh /uthng hoit dng cüa Cong ty là: Tiêp tiic day manh  kinh doanh, 
khai thác rnoi nguôn 1rc dê tü'ng buO'c rn& rng thi phân, nang 030 nng 11-c 
tranh và vi, the COng ty trên thuang truO'ng. DOng th0'i, tiên hânh kin toàn 10 

chirc b6 may theo hu0'ng tinh gun, v0'i 18 trInh phu ha p; tiêp tllc hoàn thin h 
thông quãn tn thông qua vic râ soát, xây dirng và kin toàn h 	thông quy chê, 
quy trInh và day manh  rng ditng cong ngh8 thông tin... không ngrng nâng cao 
nàng 1irc quân trj vâ hiu quO doanh nghiêp. Day rnanh thirc hin xuOt khOu vO 
kinh doanh xi mãng trén các dja ban theo di,nh  huó'ng c'i'ia TOng cOng ty COnc 
nghip Xi mOng Vit Nam. 

KI hoacli san xui1 kinh doanh nãnz 2018: 
- 	SOnluçmgximängtiêuthu 	1.520.000t.n 
- 	Tng doanh thu 	 1.464,731t'dng 
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- Npngânsách 	 : 	8,766 tdông 

- Lai nhuntruOcthu 	: 	12.513td1111 

- Co tiirc dix kin 	 : 	 7%/nãm 

- Cong tác du tu xây dung: Tip tVc  thirc hin du tu Dr an Khu nhà & kêt 
hçp thucing mi, djch vii ti Ngâ 1 Phan Dinh Giót, theo phuong an da du 
HDTV Vicem thôa thuân chii trixcing dâu tu (ti van ban so 231 0/XMVN-HDTV 
ngày 08/11/2016). Kê ho ch von dâu tu nãm 2018 Id 2 t' dông, bao gôm c ác 
cong vic: 

+ Tim, Iva chon di tác thirc hin dir an. 

+ L.p, phê duyt báo cáo nghiên cru khá thi, thit ke^ k5 thut cong trInh 

- Cong tác quãn 1 no và xU 1 no khó dôi: 

+ Tiêp tic tp trung trong cOng tác quãn 1 no, trén ca sâ t&ng buc hoàn 
thin các quy chê, quy djnh ye quàn 1 no, quãn 1 ban hang; xây dirng h thong, 
chê do báo cáo, dôi chiêu thuô'ng xuyên, dnh k nhãm theo döi chi tiêt diCn hin 
tInh hInh cong no cüa khách hang... 

+ Di vói no khó dôi: Tip tçic rd soát, cüng c6 h6 so các khoán ngkhó dôi; 
thixàng xuyên don dOe, dOi chiêu, näm bat tInh trng khách hang nor dé có bin 
pháp xr 1 ngay; phôi hçip chat chè vri don vi tu van 1ut ciing nhir các cci qnn 
có thâm quyên trong xi'r 1 no. Trong thai gian tOi Cong ty tiêp tic dija mt so 
trix&ng hçip có dâu hiu lam  dicing tin nhim, chiêm dot tài san ra co,  quan pháp 
1ut. 

Dp/zán du /zoàn tliành muc lieu nàrn 2018 và các nàm (iep theo, f-Joi 
dông qudn 14 càng Ban Giám dôc Cong ty can 4p trung chi dqo và giái quet 
(at nhü'ng van dê saw 

1. Tip tic 6n djnh vâ dAy manh  vic kinh doanh xi mãng, tim mi bin 
pháp dê chi dao  thirc hin hoàn thânh miic tiêu san xuât kinh doanh nAm 2018. 
Dam báo cô tc chi trâ cho các cô dông theo mic tiêu COng t xây dçmg U 
Dai hi dông Co dông thông qua. 

2. Ttp trung chi dao  cong tác dâu tu xây dung theo dting chü truong dé ra. 

3. Tip titc chi dao rà soát, xây dirng và kin toàn các quy chê quán 1' nOi 
b, râ soát chi phi, thirc hãnh tiêt kim, chOng lAng phi dê có di3u kin giáin J 
Phi ban hang, nâng cao hiu qua kinh doanh và khá näng canh  tranh cüa cong ty. 

4. Tip tue thrc hin tái co cu COng ty theo huó'ng xây dirng mô hInh to 
chüc phü ho vi thirc tin hot Ong kinh doanh trong thai gian ti. Dinh biên, 
sap xêp, ho tri lai nhân six theo huo'ng tinh gon, chat lucing, hiêu qua Thuo 
xuyên don doe, kiêm tra, to chrc thirc hin tot k' 1ut [ao dng di lien vci vic 
day mnh phân cOng, phân cAp, gãn chat quyên igi vOi trách nhirn cu the trong 
thra hAnh nhiêm vu. 

5. Tiêp tic cAi tiên co,  ché vâ phuong thi:rc kinh doanh cua ('Onz 
Thurng xuyên don dôc, kiêm tra, giám sat cong tác quAn l tiên, hang và thu hôi 
cOng no, không dê xAy ra tInh trang cOng ng day dua kéo dAi, khó dOi. Thyc 



hin trIch lp du phông d.y du', dung quy djnh. 

6. Thirc hin dy dü chInh sách, giâi quyêt tot vic lam, thu nhp và dài 
song dôi vOi nguài lao dng. Xây dng h8 thông phân phôi tiên luo'ng, h6 thông 
dánh giá nhân viên gän vOi nãng suât và hiu qua cong vic; Tmg buc thirc 
hin vic dào tao, dào to li dê nâng cao nãng 1xc, trInh d6 CBCNV a các cap 
dáp ing yêu câu cong vic. 

7. Chip hành nghiêm chinh mçi chü tnrang, du?mg 16i ciiia Dáng, chmnh 
sách, pháp 1ut cta Nba nuóc cQng nhu quy chê, quy dnh cüa ngành và 
Vicem... 

Trên dày la' báo cáo hot dng nãm 2017 và phucing hung nhim 
cong tác nàm 2018 cüa Hi dông quàn trj Cong ty cô phân Vicem Thu'ang mi 
xi mäng. Hi dông quán trj barn sat chüc näng, nhim v11, quyên han, tiêp tc 
phát huy nhüng kêt qua dã dt dugc, tp trung sue rnnh và trI tu6 tp the, khäc 
phc nhüng khó khàn và ton ti dC lam tot hon nUa cong tác qun 1" Cong ty m. 
D?i hi dông cô dông dà tin tu&ng giao cho]. 

Xin trân trçng cam an! 
TMIQJONG QUAN TRI
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CONG TY CO PHAN VICEM CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THU'ONG M41 XI MANG 	 Bc lp - Tir do - Hnh phñc 

BAN KIN SOAT 	 Ha Nç5i, ngày 06 tháng H-  nãm 2018 

BAO CÁO 

CUA BAN KIEM SOAT 

Ti Bii hi dIng co^ dông thirô'ng niên Ham 2018 

KInh gui: Di hi dông Co dông 

- Can cr Ludt doanh nghip sO^ 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 cüa Qu& hi 
rnrc Cong hOa xã hi chü nghia Wt Nam; 

- Can cix Diu le t6 chirc và hot dng Cong ty cO phân Vicem Thrnmg m1i xi 
mäng; 

- Can cir chi.irc näng nhim vu cia Ban Kim soát thxc quy djnh tai Diêu le cüa 
Cong ty cô phân Vicem Thucmg mai  xi mang; 

- Can cir Quy che^ hoit dng cüa Ban kim soát ban hành kern theo Quyêt djnh 
so 1189/QD-TMXM ngày 24/11/2016, 

Ban kim soát xin báo cáo tnnfrc Dii hOi  dng CÔ dông kt qua kim tra, giám sat 
các mtt hot dng cüa Ban Kiêm soát nàm 2017 nhu sau: 

1. HOAT DQNG CUA BAN KIEM SOAT NAM 2017 
1. Vj to chtc: 

Di hi dong co dong näm 2017 ngày 20/4/2017 M b.0 ra Ban kiêm soát nhim 
kS' näm 2017-2022, bao gm: 

BA Trãn Thi Hãi Ngà - Trung Ban kiêm soát. 

 -BàLêThjThuHâ 

- Ba Nguyen Thj Thanh Hin 

Ngay sau khi nhn nhim v11, Bàn kirn soát dâ phán cOng, trin khai xây drng 
hoch cong tác 2017 gn vó'i hot dng san xut kinh doanh cüa Cong ty dam bão 
tuan thu chüc näng, thim v, quyn hn cüa Ban kim soát. 

2. Thcc hin nhini vy nãm 2017 cia Ban Kié'ni soát: 

Ban kim soát dA tin hânh kim tra, giám sat vic tuân thu các quy djnh cüa pháp 
1ut trong vic quán 1, diu hanh hot dng kinh doanh cüa Hi dng quán trj, Ban 
Giárn dc Cong ty, cu the: 

• Xem xét tinh pháp 1, trInh tir thi tiic ban hành các Nghj quyt, Quyt djnh cüa 
Hi dông Quán tr, Ban Giám dc trong näm 2017; 

• Kim tra vic ban hành, trin khai và kt qua thirc hin Nghi quyêt cüa Di hi 
dng cô don- thuOng nién di vOi HDQT vã Ban Giárn dOc; 



• Tham gia kin, kin nghi vâi HDQT, Ban giám dôc Cong ty ye các vn d 
lien quan den hot dng cüa Cong ty trong näm; 

• Kiêm tra Báo cáo tài chInE 06 tháng dáu nãm vã 6 tháng cui näm nhm dánh 
giátinh trung thirc vã hap 1 cña các so 1iu tài chInh. Dng thOi, phôi hop vri 
Kiêm toán dc lp xem xét ánh huâng cüa các sai sot kê toán dn báo cáo tài 
chInh; giám sat vic thiic thi nhftng kiên nghj do Cong ty kiêm toán dc lp dua 
ra; 

• Kiêm soát vic tuân thu các quy djnh ye cong bô thông tin cüa Cong ty theo các 
quy dnli cüa pháp 1ut; 

Näm 2017, Ban kim soát dà phôi hcrp tht vài Hi dng quãn trj và Ban diu hành 
trong qua trInh thc hin nhim vu, the hin: 

- Ban kim soát cia ducic mäi tham di,r dÀy dü, tham gia kin ti cuc hp djnh 
k cUa Hi ding quãn trj Cong ty; 

- Ban kiêm soát ducic cung cap day dfl ye các Biên bàn hop, Nghj quyêt, Quyet 
djnh cüa Hi dng quán tri lien quan den cong tác quán l diêu hãnh hoat dng cUa 
Cong ty; 

- Ban kim soát duxçic cung cAp day dü các thông tin tài lieu,  Báo cáo tài chInh 
Cong ty dnh kS'  3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và nãm 2017. 

LI. KET QUA GIAM SAT HOAT BONG CUA HDQT NAM 2017. 

- HOi dng quãn trj dã tO^ chrc các cuc hop dlnh  k' qu, näm theo quy djnh cüa 
Dieu 16 to chrc và hot dng cUa Cong ty. Hi dOng quán trj ding cia thong qua 
nhiu quyêt djnh b&ng hInh thüc xin kin bang van bàn. Ban Kiêm soát dánh giá 
hoat dng cüa HDQT trong nàm phü hop vOi quy djnh pháp lust,  dáp lrng kip th?yi 
vâi yêu câu hoat dông san xuât kinh doanh cüa cong ty trong näm. 

- Hôi dông quán tri dd ban hành các Nghj quyét và Quyt djnh lien quan den hoat 
dng cüa Cong ty trong pham vi trách nhim vã thâm quyên cüa HDQT. Các Nghj 
quyét, Quyêt djnh cüa HDQT ban hánh dung trInh tçr, dung thâm quyên và phü hop 
can cir pháp l theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

- HDQT thrc hin giám sat hoat dtng cüa Ban diu hành trong vic trin khai thirc 
hin Nghj quyt cüa Dal hi dOng Co dOng yà hoat dng san xuAt kinh doanh cua 
Cong ty. HDQT cia phôi hop cung vol Ban Dieu hành chi dao,  diêu hành hoat dông 
kinh doanh cüa Cong ty dê cô gang hoàn thânh các chi tieu theo ke hoch san xuât 
kinh doanh näm 2017 cia ducc thông qua trong Nghj quyêt Dai  hi dong cô dông 
hang närn 2017; 

- Các cOng tác khác theo chc näng và tham quyên cüa Hi dng quàn trj. 

ffl.KT QUA GL&M SAT HOAT BONG CUA BAN GL&M BOC NAM 2017 

1. Dánh giá tInh hInh hoat  dng nãrn 2017. 

- 14 thttc hiên các chi lieu k hoach san xut kinh doanh: 



Näm 2017 thl truàng bt dng san tAng trix&ng khOng cao, dAu tu cong giAi 
ngân chrn, cüng nhu thOi tit không thun Iqi Anh hung trrc tiêp den vic tiêu 
thu xi mAng. D& vâi Cong ty, tai dia bàn c& lOi là Ha Ni giám 1,7% so vOi nAm 
2016 do nhu cu tiêu thu xi mAng bao không tAng so vi nAm 2016, trong khi do 
tiêp tic chju sr canh tranh khc lit cüa các loai xi mAng giá ré nhu Xuân Thành, 
Long San, Hoàng Long, Thành Th.ng... (giá dêu thâp han giá xi mAng cüa Vicem 
tr 200.000 -300.000 dong). 

Giám dc Cong ty cüng nhu Ban diu hành dã có nhiêu no^ li.rc tim kim ma 
rng thi truOng trong dO thj truang Thai Nguyen (tAng 14%). Tr tháng 4/2017 ma 
rng them thj trueing VTnh Ph-dc (tAng trên 400%). Dc bit dA tIm kiêm và xuât 
khâu xi mAng ra thj tru?mg qu& th vài san lucrng là 314.793 tan (chiêm 21,3% tong 
san 1i.rçng tiêu thii). Mt s6 chi tiêu chInh nhu sau: 

+ San lucrng tiêu thi: 1.477.394 tAn, tAng 21% so vri th,rc hin nAm 2016 và 
bAng 113% so vai miic tiêu nAm 2017. 

+ Tng doanh thu: 1.444.299 triu dng dt 111% miic tiêu Nghj quyét 
DHDCD nAm 2017. 

+ Nôp ngân sách: 10.204 triu dng dat  126% mic tiêu Nghj quyêt DHDCD 
nAm 2017. 

+ Lçi nhun truàc thud: 13.104 triu dng dat  145% mic tiêu Nghj quyt 
DHDCD nAm 2017. 

+ CO^ tirc 7,5% dat  150% mIc tiêu Nghj quyt DHDCD 2017. 

- Ve cong tác tai chInh Id toán: Ban diu hành dA chi dao  thirc hin nghiêm tüc 
vic lp báo cáo tài chmnh qu, nAm dung han,  diing chuân mirc kê toAn và các quy 
djnh pháp luat  cüa Vit Nam. 

+ Dôi vii các khoàn cong n(y luân chuyn Ban diu hành dA chi dao  các b6 phn 
lien quan t.p trung thung xuyen kim soát vic thu tiên và quàn 1 cong ng theo 
han mic quy djnh. Trong nAm Cong ty xây drng han  mic cong na cho tcrng khách 
hang trén ca sa sAn lugng tiêu thu hai ben thoã thu.n, tüng buâc thi,rc hin bAo lânh 
dôi vâi các khoán nq thông qua ho dng kinh tê dôi vói khách hang cüng nhu 
nhan viên ban hang. 

+ Doi vài cong tác xir 1' no khó dOi, Ban thu hi cong nq dA phôi hp vOi Phông 
ban hang tIch circ don dc các di tung trâ ng theo cam kt, tie' p tic d uAt mOt 
so tnrrng hap dua ra ca quan Pháp lut. Di vai các d6i tung mA Cong ty dA lam 
dan to^ giác ra Cong an Ban thu hM cOng nçi vâ phông Ban hang phôi hap vâi ca 
quan diu tra dê sam có kt 1un xir l. 

- V cOng tác tá chi'cc nhán su': tüng buac sAp xp iai  và tinh giãm g9n nhç b6 may 
quAn l nhäm sAp xp la' lao dng cho ho p 1' nhm nAng cao nâng suAt lao dng, 
trng buâc diéu chinh và xày dung phuang an phân phôi tiên luang gAn 1in vâi 
hiu quA cOng vic (KPI). 

Näm 2017, de hoàn thành mic tiêu cña Hi dông quAn trj dë ra Ban GiAm 
dc dã thuc hin nhiu giAi pháp tAng cuang cOng the quAn ly" tài chInh thông qua 
vic kim soát chi phi quAn l', chi phi bAn hAng, cOng ncr phAi thu khAch hang, 
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quãn l cOng tác nghip vii ban hang, däc bit giü vng da bàn và thj ph .n dam 
báo kinh doanh Co hiéu qua, bão toàn di.rac von, trã cô tlrc cho c6 dOng vlsot mlrc 
Nghj quyét cüa Di hi dOng cô dOng dê ra. 

IV. THAM D1NH BAO CÁO TAI CHfNH NAM 2017 

1. Cong tác 1p và kim toán Báo cáo tài chinh 

- Báo cáo tài chinh cüa Cong ty ducic lp theo các Chuân mirc và Che do ke^ toán 
Vit Nam hin hành. 

- Báo cáo tài chInh duçic kiém toán bài Cong ty TNHH Kim toán An Vit là don 
vi dd ducic UBCK Nhà nuâc chap thun kiêm toán các Cong ty niêm yet. 

- ' kin cüa kim toán viên ve Báo cáo tài chinh cüa Cong ty là kin chAp nhn 
toàn b. Báo cáo tài chinh dã phán ánh mt each trung thrc, hçip l tInh hInh tài 
chinh tai ngày 31 tháng 12 näm 2017, kt qua hott dng kinh doanh và hru chuyên 
tin tê trong nãm 2017, phU hop vâi chuAn mirc che M ké toán Vit Nam Va các 
quy djnh hin hành. 

2. Kh qua sin xuAt kinh doanh nãm 2017 

Kêt qua thirc hin các chi tiêu SXKD chü yêu trong nAm 2017 theo BCTC nhu sau: 

Ni dung Don 
vi 

tInh 

Thrc 
hiên 
2016 

Mçic tiêu 
2017 

Thirc - 
hiên 2017 

Ti/MT 	TH2017 

2017 	/T112016 

1.T6ng SL mua vào Tan 1.210.532 1.300.000 1.499.667 115% 123% 

2. Tng SL bánra iA1 1.220.200 1.300.000 1.477.394 113% 121% 

3. Tong doanh thu Trd 1.272.648 1.295.435 1.444.299 111% 113% 

4.Lainhun Trd 11.621 9.000 13.104 145% 113% 

5.Npngânsách Trd 10.137 8.100 10.204 126% 101% 

6. C 6 tirc (du kin) % 5 5 7,5 150% 150% 

Cong ty dã hoàn thành các chi tiéu v& ke hoch theo Nghj quyt Dai  hi dng c 
dong nãm 2017 (SO lieu  dã &rcic Vicem thoá thun), trong do: san lung rnua vao 

dat 115%, san lung ban ra dat  113%, Ii nhn tnthc thuê dat  145%, cô tic (du 
kiên) dat  150% (7,5%) so vOi kê hoch näm 2017. 

3. TInh hInh tài chinh cüa Cong ty tai  ngàv 31/12/2017 

3.1. Các ciii tiêu p/i an tIc/i tài clii',,!, 

Chi tiêu Dan vi Näm 2017 Näm 2016 

1. Ccx cá'u tài san 

- Tãi san dài hn'TOng tài san 2.50 3.52 



- Tài san ngAn hanlTong tai san 97,50 96,48 

2. Co,  cáu von 

 -Ngphãitrângngunvn % 43,54 31,54 

% 56,46 68,46 

3. Khá nãng thanh toán 

- Khã nang thanh toán nhanh Lan 2,05 2.96 

- Khã näng thanh toán hiên hành Lan 2,32 3,19 

4. Tsuá'tsinh1&i 

- Loi nhuân TT'/Doanh thu thun % 0,91 0,93 

- Lai nhuân TT/Vn chü sO hüu 14,50 13,03 

NhIn chung, nam 2017 TOng tài san COng ty là 177.486 triu dng tang 
33.761 triu dông so vOi näm 2016; Ca câu tài san không thay dOi nhiêu nhung ca 
câu nguOn von cUa Cong ty có thay dOi so vài nãm 2016, Ca CâU vOn chü sO hth.i 
và nq phãi trã tang, nguyen nhân näm 2017 don vi Co Iung hang ton kho nhiu 
han so vOi närn 2016 và cuoi tháng 12 Cong ty xuât khâu xi mäng ra thj trtr&ng 
nuOc ngoài, kêt thik giao len tàu vào tháng 1 näm 2018. Mt khác, Ban lãnh dao 
Cong ty thirc hin Ca chê khuyên khIch tiêu thu xi mãng: Nhà phân phOi chiêt khu 
müc 9.900 dltân dôi vOi toàn b6 san lucing XM tiêu thu trong tháng 12/2017 và 
thanh toán toàn b6 cong no tháng 12/2017; NVBH thuOng khuyên khIch 10.000 
d/tdn doi vOi toàn b6 san lucmg tiêu thu tháng 12/2017 và np toàn b6 tiên hang 
den hêt ngày 31/12/2017 (chi tiêt theo QD 1427/QD-TMXM ngày 30/11/2017). 
Thrc hin theo hp dong da cam kêt giUa Cong ty và khách hang nhp khâu, khách 
hang trá truOc tiên hang cho Cong ty. 

DM vOi chi tiêu t suit sinh Ry, Loi nhuân truOc thud trên vn chñ sO hifu 
näm 2017 tang 1.47% so vOi näm 2016. 

3.2. N1,in xét, tánI, gid tin!: hlnh lài clu'n/i tai ngày 31/12/2017 

Näm 2017 phãi thu cüa khách hang tai  ngày 31/12/2017 là 80 t dong giám 
15 t dOng so vài nãm 2016,  (95 t dOng), Hi dOng quãn trj cüng nhu Ban diêu 
hânh Cong ty chi do trt,rc tiêp các phOng tIch crc, sat sao trong vic dOn dôc thu 
hOi cOng n, xi.r 1 rat quyët lit, dc bit là cOng nçu khó dôi, näm 2017 COng ty dâ 
thu hôi ducuc 4.477 triu dong. 

Phái trã khãch hang nAm 2017 (36,5 t' dng) tang so 01 2016 (6,5 t dng) 
do Cong ty nv Cong ty TNHH MTV xi mãng Vicem Tam Dip nguôn xi mäng 
xuât khâu và mt so nhà cung cap khác. 
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V. THIJC HIN NGH! QUYET CUA DAI HOl BONG cO BONG 2017 

1. Thrc hin phân phôi lçn nhun näm 2016 và trã cô tu'c cho Co dông theo 
Nghj quyêt cüa Di hi dng c6 dông thtrông niên nãm 2017 

- Cong ty dã thirc hin trã co tirc (5%) cho các co^ dông theo Nghj quyt cüa Di 

hi dng c6 dông thi.xng niên näm 2017. 

- Cong ty dà thirc hin trIch lp các qu và phân phi lci nhun näm 2016 theo 

Nghj quyt cUa D.i hôi dng c6 dông ththng niên näm 2017. 

2. Trich thu lao cüa Hi dông quãn trj, Ban kiêm soát näm 2017 

Cong ty dà thirc hin trIch thu lao cüa Hi dng quân trl,  Ban kim soát näm 2017 

theo dung mfrc dâ duçic Dai  hi dng c6 dông thuông niên näm 2017 thông qua. 

3. V thuc hin các muc tiêu sin xut kinh doanh näm 2017: 

Näm 2017Công ty dat  115% sãnlucingmuavào, 113% san lucingbánraxi mãng 

so vOi mile tiêu nãm 2017, doanh thu dat  111 %, lcci nhi4n dat  145 % và co^ ttrc dat 

150% so vi miic tiêu näm 2017 (co^ ttrc dir kin 7,5%). 

VI .KE HOACH HOAT BONG CUA BAN KIEM SOAT NAM 2018. 
- Ban kiêm soát sd tiêp tic thirc hin cong vic kiêm tra, giám sat theo quy 

djnh cüa pháp 1ut và Cong ty (Ludt doanh nghip; Diu le t6 chirc và hot dng; 
Quy chE cüa Cong ty; Quy che hoat dng cüa Ban kim soát). 

- Ban kim soát së thirc hin kiêm tra, giám sat tInh hInh thirc hin ke^ hoach 
san xuât kinh doanh cüa Cong ty. 

- Thirc hin các cOng tác khác theo chic nãng, nhim vi,i ciia Ban kim soát. 

VII. KIEN NGH! VA BE XUAT CUA BAN KIEM SOAT 

- SOm phê duyt phuong an tái cu tnc giai doan 2 de to^ chuc trin khai 
thc hin. 

- Tip tVc  có giãi pháp tIch ctrc horn nta ve^ thu hi cong nç, d.c bit cong 
nçikho dOi. 

- RA soát xay dung, bô sung các quy trInh, quy ch& quy djnh và i:rng ding 
cOng nghê thông tin trong cOng tác quán h",  diêu hành. 

- Tang cithng cong tác dào tao,  dào  tao  li nhäm nâng cao nang lrc, trInh d 
chuyên rnon, nghip vi cho can b6 CNV trong Cong ty (dc bit là CBCNV ban 
hang, diêu d, nâng cao trInh Q dt hang cQng nhu sir dung cong ngh6 thông tin 
de dáp irng vâi cong vie. C). 



Trên day là báo cáo qua trmnh thrc hin nhim vii nãm 2017 và kê ho?ch hot 
dng näm 2018 ciia BKS Cong ty. Thay mt Ban Kiém soát tôi xin trân tr9ng cam 
on Qu vi co^ dông, Hi ding quãn trj, Ban diu hành vã Lành do các phông, ban 
trong Cong ty ve^ sir hçip tác, ho^ trçi và t?o  diu  kiin  de Ban Kim soát hoàn thành 
nhim vi Di hi dng c6 dông giao. 

Xin trân tr9ng cam on! 

Noi nhn: 

- DHDCD; 
- HDQT/Ban GD; 
 -LuuBKS. 

CONGTT  
?( CÔPHAIIL 

Q\ THL!CNGMAI 
IMA/ 

KIEM SOAT 

Ban 

Hái Ngã 



CONG HOA XA HQI CHU NGH1A VIT NAM 
Dc lp - Tv. do - Htnh phüc 

TONG CONG TY CN XI MANG VN 
CONG TY CO PHAN VICEM 

THTfONG MJU XI MANG 

Ha N6i, ngày 6 tháng 4 nni 2018 

Kinh trInh: Di hi ding c0̂ dông 

V/v phé duyçt Báo cáo tai chinh nam 2017 dà thtcrc kiern toán, Va 

phvcung an p/ian phó' 	 ' i lçri nhun, trIc/'z lp cac quy, cliia cô hc nám 2017. 

- Can cur Diu 18 Cong ty co^ phn Vicem thuang mi Xi mang; 

- Can ci.r Báo cáo tài ch!nh näm 2017 da duc kim toán bôi Cong ty TN}fI-I kkrn 

toán An Vit, phát hành ngày 23/3/2018 

Hi dng quAn trl kInh trinh Dai  hi dng c dông thông qua Báo cáo tài chinh 

2017 dd duçrc kim toán và phuang an phân phi lçii nhun, trfch l.p các qu, chia cô 

fire 2017. Cuthnhusau: 

1. Dcrn vi kim toán Báo cáo tài chinh näm 2017: 

Dan vi kim toán duge lira chon là Cong ty YNHH Kim toán An Vit. 

2. Ni dung Báo cáo tài chinh dã duçc kim toán: 

Báo cáo tài chinh nam 2017 duçic kim toán bâi Cong ty TNHH Kim toán An Vit, 

dä duce cong b6 thông tin theo quy dnh ciia Pháp 1ut, bao gm: 

- Báo cáo cüa Ban giám dc 

- Báo cáo cuia dan vi Kim toán dôc lap. 

- Bang can di k toán ti ngày 3 1/12/2017. 

- Báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh näm 2017. 

- Báo cáo hru chuyn tin t nàrn 2017. 

- Thuyt mirth Báo cáo tài chinh. 

TOm tit môt so^ chi tiêu báo cáo tài chinh 2017: (Doii vj. 

Chi tiêu 31/12/2017 31/12/2016 

A. Tng tãi sin: 177.486.108.538 143.725.823.559 

1. Tâisánngnhun 173.054.405.161 138.671.247.734 

2. Tài san dài han 4.440.703.377 5.054.575.825 

B. Tng ngun von: 177.486.108.538 143.725.823.559 

1. Ngphãi trá 82.464.794.374 45.333.456.023 

2. Von chüsO'hu 95.021.314.164 98.392.367.536 

C. Lffi nhun truOc thuê 13.103.717.166 11.621.707.739 

D. L9i nhuân sau thug 9.885.089.041 9.25 1.123.023 



3. Phirong an phân ph6i 19i nhun, trIch Ip các qu5, chia Co tfrc 

Chi tiêu 	 1 _S6 tién (ding) 

1. Lçi nhun sau thue^ chu'a phãn ph 6i 14.871.341.398 

- LN chua phân ph& luy k cuôi k' trLràc 4.986.252.357 

- LN chua phàn phi narn 2017 9.885.089.041 

2. Phi.rong an phan phoi: 9.692.617.808 

2.1 Chia co^ tire t 	16 7,5% 
4.500.000.000  

2.2 Qu 	khen thu&ng, phüc lçii (j) 
4.998.217.808 

(O3thán Ivor g_±20%LN wort kêhoach) 

2.3 Qu 	thu&ng cUa ngi.iri quãn 1 	(ii) 
194.400.000 

(= 1,5 tháng lu'o'ng ciia Qu htong ngw&i quán l chuyên trách) 

3. Lçi nhun cOn li chira phãn ph6i 5.178.723.590 

- LNchwaphánphi lüy kj cuô'i k5.' trithc 4.986252.357 

- LNcdn igi chieaphánpliói nàrn 2017 192.471.233 

- Ghi chü: Vic trIch qu' khen thung, phüc 1çi; qu thung cCia nguäi quãn l thirc 
hin theo quy dnh tai thông tu 28/2016/TT-BLDTBXH ngày 01/9/2016 cüa B 
LDTB&XH. 

Tong qu5 lucmg thkrc hin 2017: 	 19.400.000.000 dng 

- Qu luang nguOi lao dng: 	 17.844.800.000 cling 

- Qu lumg ngui quãn 1' chuyên trách: 	1.555.200.000 ding 

(i) Nàm 2017, kt qua lai nhu.n thuc hin vuot 137,29% so ke^ hoach, qu' khen 
thu&ng, phic 1i duç'c trIch ti da 3 tháng lucmg và cong them t& da không qua 20% 
phn lcci nhu.n thc hin vuçrt ke^ hoach.  Tng so^ dirçic trIch IA: 4.998.217.808 dng 

(ii) Qu5 thi.r&ng càa ngtxôl quàn l chuyên trách: du9c trIch ti da không qua 1,5 tháng 
tin It.roi-tg binh quân thirc hiri cüa ngi.thi quãn l chuyên trách, là 194.400.000 dl". 

4. V ki&i cüa Cong ty TNHH Kiêm toán An Vit: 

"Theo 5' kien cáa chthig tôi, Báo cáo tai chInh kern iheo daphán ánh Irung thyr vâ hcip 
15', trCn các khIa cgnh IrQngyu, iinh hInh tai chInh cia Cong ty tai ngày 31/12/2017 czng 
nhit kt quth /iogt dng kin/i doanh và tInh hInh hru chuyn 1in t cho nãrn I& chInh ket 
thzc ding, ngày phü hQp vái Chucin rnrc K toán Vit Nam, Ché' d5 ké' loan doanh nghüp 

và các quy dfnh pháp /5' có lien quaii (ái vic Ip và trInh bay báo cáo tâi chInh ". 

Hi dng quàn trl kInh trInh Dai  hi c6 dông phê duyt Báo cáo tài chInh nãm 2017 dä 
duçc kim toán và phi.rang an phân phi lçi nhuân, trIch l.p các qu, chia c trc näm 2017 
nhu trCn. 

1(1,,!, Inn/i!. 
jIciNG QUAN TR! 

CO PHAN \\\ 
(t'', 	T4I 

\k TH1IlJ- 

n h 



CONG TY CO PHAN VICEM CONG HOA xA 1101  CHfJ NGHIA VIT NAM 
TIIUNG M41 M MANG 	 Dôc lap  - Tiy do - Hnh phüc 

HàNç5i,ngày O6tháng di nàm2OI8 

TO TRINH 
V/v. Lira chon don vi kie'rn toán báo cáo tài chInh nãm 2018 

K,'nh gü'i: Di hi do^ng Cob dông Cong ty cô phân Vicem Thirong mi 

xi mãng 

Can cir chrc nãng, nhim vi, quyn hn cüa Ban Kiêm soát duçc quy 

djnh trong Diu le Cong ty c6^ ph An Vicem Thucing mai  xi mang, 

Lien quan dn vic lira chçn don vi thirc hin Báo cáo tâi chInh näm 2018, 

Ban Kiêm soát Cong ty kinh trInh Dai  hi dng cO^ dông thông qua vic lira ch9n 

cong ty kim toán báo cáo tài chInh näm 2018 nhu sau: 

- Cong ty Kim toán duçic Uy ban Chirng khoán Nhà nuàc chap thun 

kim toán các Cong ty niêm y& näm 2018, CO kinh nghim kiêm toán vâi các 

cong ty di chüng, có uy tin ve cht luccng kim toán, di ngQ kim toán có 

nhiu kinh nghim. 

- Mtrc phi kiêm toán hop 1, phü hcrp vâi cht hrçng kim toán và phm vi 

kim toán. 

Báo cáo tài chInh näm 2017 duc thirc hin bi Cong ty TNHH Kiém 

toán An Vit, Ban kim soát Cong ty kinh trInh D?i  hi ding co dong tip fllc 

lira chn Cong ty TNHH Kim toán An Vit là don vi kiêm toán Báo cáo tài 

chInh näm 2018. 

Kinh trInh Dai  hi dng cO^ dông xem xét thông qua. 

Trân trong! 
TMB,EM SOAT 

Noi gui FBQBAN 
- Thong qua DHCD; 0 

1 

PHAN 
- HDQT Cong ty; V ICEM  
- L!.ru VT, BKS. HLTGNG 	Al 

> X I MAN G 
\< 

_Ji3'Hái Nga 



TONG CONG TY cONG NG1-P XI MANG VN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIIT NAM 
C6NG1YCPV10EM1III1ONGM1 XIMANG 	 JJc lp - Tip' do - Htnh phüc 

BAO CÁO 

Thà lao, phu cap thuc hiên nãm 2017 và dii' kin nãm 2018 dôi vói Hi dông quail tr, 
Ban Kiêm soát, Thu k Cong ty. Qu' tiên Iu'crng nãm 2017 cüa Giám doe 

COng ty cô phân Vicem Thu'o'ng mi xi mãng 

I. Thñ lao, phu cap thc Min näm 2017 và dir kiên näm 2018 di vó'i Hi dông 
quãn trl,  Ban Kiêm soát, Thu ky Cong ty: 

Can cr Diu l tô  chtrc và hot dng cüa Cong ty CP Vicem Thucmg mai xi mãng. 

Can cr Nghi, quyt Di hi dng co dOng thurng nién COng ty cô phân Vicem Thung 
mai xi mãng so 4021NQ-DHDCD ngày 20 tháng 4 nam 2017. 

1. So tin thii lao, phit cp 01 tháng nãm 2017 di vOi Hi dng quãn tr, Ban Kim 
soát. Thu k Cong ty Id: 

STT Chü'c danh S6 tin (dông/ngtrii1tháng) 

I Chu tch Hi dông quan trj 4.000.000 

2 Thành viên HDQT kiêm Giám dc Cong ty 4.000.000 

3 Thành viên H6i dng quãn trt 3.500.000 

4 Trung Ban Kirnsoát 3,500.000 

5 1 Thành viên Ban Kim soát 2.000.000 

6 Thu k' C6nz tv (ohu cn' 2.500.000 

Tong so tin tha lao, phu cAp da chi narn 2017 d6i vO'i Hi dông quán trj, Ban Kiêm 
soát. Thu k Cong ty là 342.000.000 dông (bang ch: Ba tram hon inu'oI hai triçu dOng 
chin). 

2. Mrc thu lao, phi cAp di vOi Hôi dng quãn tn. Ban Kim soát, Thu k' Cong ty 
nãrn 2018: Mirc thu lao, phu cap dôi vi HDQT, BKS, Thu k COng ty (thrc hin tir näm 
20 15) cOn thâp so vOi mt sO don vi trong Vicem, do dO nãm 2018 de nghi diêu chinh tang 
len. cu the nhu' sau: 

STT 	 Chü'c danh 	 S6 tin (dông/ngu'Oi/tháng) 
I 	ChCi tch Hi dng quàn trj 	 6.000.000 

2 	Thành vien HDQT kiêrn Giárn dc Cty 	 5.000.000 

3I Thành viên Hi dng quân trj 	 4.000.000 

4 	Tri.rurm Ban Kiêm soát 	 4.000.000 

Thành viën Ban Kiêm soát 	 2.500.000 

6 	Thu k' COng ty (phu cAp) 	 3.000.000 

II. Qu5 tiên Lu'o'ng näm 2017 cüa Giam dc COng ty cô phân Vicem Thtro'ng mi 
xi màng: 

Qu tién Ii.ro'ng nãm 2017 cüa Giám dôc Cong ty cO phán Vicern Thuo'ng rni xi mang 
i 561.3 72.000 dOug (1)Ong cJu: AOni hOrn sOit rniro'i môt iriii ha nOin buy maul hal ngun 
clóng chOn). 

Xin báo cáo trInh Dai hi dng cÔ dông thuO'ng niên COng ty co phAn Vicern Thu'ung 
mai xi rnãng nãrn 2018./. 

HO 
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TONG cO 	Ok-  ;,GBIE-P M MrkNIG VN 	CONG HOA XA HOl CHUNGHIA \*rNAM 
CONG G\BGMAIXIMANG 	DOc lap —Tt do - Hnh phñc 

CO PHAN 
HàNôi, ngày tháng4 ndrn2Ol8 

, 
XlMANG%/ 

-' 	QUY CHE BAU CU' 
THANII VIEN HOl BONG QUAN TRI VA BAN KIEM SOAT 
TAI BA! HO! BONG CO BONG THIJONG MEN NAM 2018 

CONG TY CO PHAN VICEM THU'ONG MA! XI MANG 

Can ciir Ludt doanh nghip s6 68/2014/QH13 cia ducc Qu6c hQi nuóc COng hôa 
xã hQi chñ nghia Vit Nam Khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 nm 2014 (có hiêu 
1irc kd tcr ngày 01/7/2015); 

Can ctt Di&u lê cüa Cong ty c8 phn Vicem thi.rcing mi xi mang; 

D Dai  hQi dt ducc ke't qua tOt, Ban T6 chc dix thâo Quy chê' bu cü b6 sung 
thành viên HQi ddng quán tri và Ban Kim soát ti Di hQi ddng c3 dOng thixing niên 
nãm 2018 nhim kS'  2017 - 2022 COng ty o3 phán Vicem thuxmg mi xi mang nhu 
sau: 

I- BE C117 (JNG CI' THANH VIEN HOI BONG QUAN TRI. 

Diu 1. Tiêu chuin và diu kièn cüa thành viên HOi d 6ng quãn trj. 
- Co dü nang hrc hành vi dan sir, khOng thuOc dO'i n.rçcng khOng thrcc quân I 

doanh nghiep quy dinh tai Khoãn 2, Diéu 18 cia Ludt Doanh nghip. 
- CO ti-Inh d6 chuyen mOn, kinh nghim trong quân l' kinh doanh cüa Cong ty 

và khOng nhâ't thiê't phâi là c6 dOng cña Cong ty. 
- Thành viên HQi dóng quân tri có thd dóng thii là thành viên HQi dóng quân trj 

COng ty khác. 
- Thành viên HQi dóng quân tri khOng dixuc là vl hoc chOng, cha de', cha nuOi, 

me de', me nuOi, con de', con nuOi, anh ruOt, chi ruOt, em mOt, anh r& em r, chi d, 
em dau cüa Giám d6c và ngixi quân 1$' khác cña COng ty; khOng duc là ngui cO 
lien quan cüa ngui quãn l, ngixôi có thm quyn b6 nhim ngui quãn 1 T6ng cOng 
ty. 

- Các tiêu chun Va di&u kin khác khOng nêu tai quy chê nay chrçc thrc hin 
theo Ludt Doanh nghip. 

Diéu 2. Be thi ing th tmg vien Hôi dóng quin tn. 
- C6 dOng hoc nhóm c o^ dOng s& hüu tr 10% tdng s6 c3 phn phd thông tth len 

trong thi han lien tuc It nht 06 tháng có quyen d cir ngui vào HQi dOng quân trj. 
- Các c6 dOng ph o^ thông hop thành nhOm d d cir ngi.ri vào HQi döng quân trj 

phâi thông báo v vic h9p nhóm cho các c6 dOng dix h9p biê't tnrâc khi khai mac Di 
hQi dóng cd dông. 

- Triing hçip s6 Crng cii'r viên duçc co' clOng hoc nhóm co' dông d cir thâp hun 
s irng cr viên ma h9 dmrcc quyCn d cir theo quy& dinh c1a Dai hQi dOng co' dOng tin 
s6 m'rng cfr viên cOn lai do HQi d6ng quãn tn và các cd dOng khác d cir. 

- Các quyn khác theo quy dinh cüa Ludt Doanh nghiep. 

Dieu 3. Ho su c1 thi img th üng viên de bu thành viên Hoi doing quán tn. 
- Dun irng cir tharn gia HOi  dOng quân tn (theo mAu); 



- Dcn d cir tham gia HQi dng quán tr (theo mu); 
- Scr yeu l3 lich trng cir vien tir khai (theo máu); 
- hcrng minh thi.r nhãn danlFhë can cuOc/HO chiêu và các van bang chirng chi 

chiIng nhan trInh dO van hOa, trInh dO chuyen mOn (ban pho 10 có cong chzng cia 
N/ia nuó'c). 

Dieu 4. Lira chon các üng cir viên. 
Dua trén ho sa xin i.'mg cü, d6 cir cüa các co' dOng/nhóm c dOng, Ban Td chic 

Di hQi dOng c6 dOng thung niên nam 2018 cña Cong ty c6 phán Vicem thuGng mi 
xi mang së lap danh sách các thig cir viên dáp crng du' diu kin nhix quy djnh trInh 
Dai hOi d bu thành viên HOi dOng quãn trj. 

H- DE CO (XNG CI'THANH VIEN BAN KIEM SOAT. 
Diu 5. Tiéu chuin Va diéu kiên cüa thành viên Ban Kim soát. 
- Co du' nang lirc hành vi dan sir, khOng thuQc dói tllçlng khOng duçcc quân l 

doanh nghip quy djnh tai Khoân 2, Diu 18 ci:ia Luãt Doanh nghiep. 
- KhOng phâi là vçl hoac chOng, cha de', cha nuOi, me de', me nuOi, con de', con 

nuOi, anh ruOt, chi ruOt, em ruQt cüa thành viên HQi dong quân tn, Giám d6c và ngi.thi 
quàn l khác cña Cong ty. 

- KhOng diiçcc gifr các chlrc vi quân 1 COng ty; khOng nht thiê't phái là co' 
dOng hoac ngi1i lao dOng Cong ty. 

- Kim soát viên phâi la' Kim toán viên hoc Kê toán viên. 
- Các tiêu chun và diu kin khác khOng nêu ti quy chê nay duçic thixc hin 

theo Lut Doanh nghip. 

Diu 6. De' c4I1rng th thành viên Ban Kim soát. 
- C6 dOng hoc nhóm c6 dOng s& hUu tr 10% tdng s6 c6 phán ph3 thông tth len 

trong thi h.n lien t11c ft nhât 06 tháng có quyk d ca ngithi vào Ban Kim soát. 
- Các c6 dOng phd thông hçip thành nhóm dd de' cir ngi.rôi vào Ban Kim soát 

phâi thông báo v vic hop nhóm cho các cd dOng du hop biêt truóc khi khai mac Dai 
hQi dOng c6 dOng. 

- Triring hçp s6 1mg ci'r viên thrçic cd dOng hoc nhóm cd dOng de' cif thâp horn 
s6 1mg cir viên ma ho ducic quyén dé cir theo quyet djnh cüa Di hQi dOng cd dOng thI 
s6 1mg cirvien con lai do Ban Kim soát throng nhim và các cd dOng khác de' cir. 

- Các quyén khác theo quy dinh cüa Lut Doanh nghip. 

Diu 7. H sr de' dii 1mg cir 1mg viên d Mu thành viên Ban Kim soát. 
- Don (mg cr tham gia Ban Kim soát (theo mAu); 
- Don de' cir tham gia Ban kim soát (theo mAu); 
- So y&i 1 ljch 1mg di viên tu khai (theo mu); 
- Ch1mg minh thu nhân daniThé can ctrOc/H chiê'u và các van bang ch1mg chi 

ch1mg nMn  trInh dQ van hóa, trInh dQ chuyen mOn (ban phO to có cong chthig cüa 
Nhà nuóc). 

Diéu 8. Li.ra chon các 1mg di vin. 
Dim trên ho' so xin 1mg cir, M di cOa cc co' dOnginhóm c6 dOng, Ban T6 chlrc 

Dai hQi dOng co' dOng thiring nien nam 2018 dia Cong ty c6 phn Vicem thuang mi 
xi mang se lp  danh sách các 1mg ci:r viên dáp 1mg du'diu kin nhi.r quy djnh trinh 
Dai hOi d báu thành viên Ban Kiém soát. 



Ill- BAU Ct THANH VIEN HOI DONG QUAN TRIIBAN KIEM S OAT. 

Diéu 9. D 05 tuong thirc hiên bu dr. 
Co' dong s& hUu c6 phn Co quyén biu quy& và di din theo ñy quyn cüa co' 

dOng s& httu co' phán có quyn biu quye't cña Cong ty. 

Dieu 10. Phiëu Mu và ghi phie'u Mu. 

1. Danh sách 1mg cir vièn thành viên Hi dóng quail trVBan  Kim soft. 
Ducc sp xep theo thir tu ABC theo ten, ghi My du' hç và ten trên phiêu Mu. 

2. Phiu Mu và ghi phiu Mu. 
- Phiêu Mu thrc in th6ng nha't, co' dâu treo ciia Cong ty, có t6ng s6 c6 ph co' 

quyn biu quyë't theo ma s6 tham dii. 
- Co' dOng hoac dai diên ñy quyn duçcc phát dóng thi phie'u Mu thành vien 

HQi dOng quân trj/Ban Kim soát (sd hE'tu và duçic iy quye'n), 

- Trueing hcp ghi sai, nhám 1n (vói diu kiên chua ho vào horn phie'u), c6 dOng 
d nghi Ban Kim phie'u ddi phie'u Mu khác. 

- C6 dOng hoäc ngi.thi dirac ñy quyn phái tir mInh ghi s6 phie'u Mu cho tirng 
i.ing cfr viên vào 0 tr6ng cüa 1mg cr viên do trên phie'u báu, k và ghi rO hQ ten. 

3. Các trirorng hop phie'u Mu khOng hçtp M. 
- Phiê'u khOng theo mu quy dinh cüa Ban T6 chirc Dui hQi, khOng Co du treo 

cüa Cong ty; 
- Phiëiu gach xóa, sra chIta, ghi them hoc ghi ten khOng dung, khOng thuOc 

danh sách 1mg cir viên cia duçic Dai hQi dông c6 dOng th6ng nhái thông qua tnràc khi 
tiê'n hành bö phieu; 

- Phieu CO t6ng s6 quyn cia biu quy& cho nhung 1mg cir viên cña c dOng 
virçit qua t6ng s6 quyn di.rçic biu quyet cüa c dOng do nm gi (baa go'rn sc hi2u và 

du'crc iy quyé'n). 

Dieu 11. Phuong th(rc Mu c. 
- Vic biu quy& Mu thành vi8n HQi dOng quân trVBan Kim soát thirc hin bO 

phie'u kIn theo phucing thlrc Mu don phie'u; 
- MOi c6 dOng có tdng s6 phie'u Mu tiwng 1mg vói tang s6 c6 phan CO quyén 

biu quyêt (baa grn sc hüu. va ducic iy quyé'n) nhân vci s6 thành viOn chrqc Mu cña 
HQi dOng quàn tr /Ban Kim soát; 

- C3 dOng có the' dOn he't tdng s phie'u Mu cho mQt ngtrOi hoc mQt s ngui, 
nhtrng khOng qua s6 thành viên cia ducc Dai hQi dOng c6 dOng biu quye't thong qua. 

Diu 12. Ban Kim phieu, nguyen tác hO phie'u và kim phie'u. 

1. Ban Khm phie'u. 
- Ban Kim phie'u do Doàn chO tjch gi6i thiu và duVc  Di hQi dOng c3 dOng 

thông qua; 
- Ban Kim phie'u có trách nhiêm: 
+ Phát phie'u Mu và huóng dn cách thlrc ghi phie'u Mu; 
+ Tiê'n hành kim phie'u; 
+ COng b6 k& qua Mu cir truc Di hQi. 
- Thành vien Ban Kim phiêu khOng duçc có ten trong danh sách 1mg cir vien 

vào Hi doing quân tn/Ban Kim soát. 

2. Nguyen tc hO phie'u Va kim phie'u. 



- Ban kim phie'u tiê'n hành kim tra thüng phie'u trrn5c sir chirng kiên ciia các c6 
dOng; 

- Vic bö phie'u drnc bat dáu khi vic phát phieu bu cii diiçc hoàn tat và ke't 
thüc khi c6 dOng cu6i cüng bö phiêu bu vào thing phieu; 

- Vic kim phieu phâi dtrçic tiê'n hành ngay sau khi vic bô phie'u ke't th.1c; 
- Kit qua kim phieu duçc lap thành van bàn và duqc Ban Kim phie'u cOng b6  

trlxác Dai hOi; 
- ac phiêu bu sau khi dã kim duqc liru giU và niêm phong ti trIi s& Cong ty 

sau khi Dai hOi be' mac. 

Diu 13. Nguyen tc bu don phie'u, nguyen tc trñng cii thành vien Hi 
doing quãn tn/Ban Kkm soát. 

- Nguyen tc bu dOn phi&i: Theo hithng dthi quy djnh tai p/ui ic dInh kern 
quy ché'này. 

- Nguyen tc trüng cii: Ngui triing ca thành viên HQi dOng quãn tn, Ban Kim 
soát ducic xac djnh theo s6 phie'u bu tInh tii cao xu6ng tha'p, bat dau tir thig cii viên 
có s6 phie'u bau cao nhâl cho dn khi du' s6 thành viên theo quy dinh. Trong tntring 
hçip có tii 02 (rug cii viên tri len dat cüng s6 phieu báu nhix nhau cho thành viên cu6i 
cIng ciia hQi dOng quàn tri ho.c Ban Kim soát thI se tiên hành bu lai trong s6 (rug 
cii viên có s6 phie'u bau ngang nhau d 1ra ch9n ngirii có s6 phieu Mu cao han hoc 
ha chon theo tiêu chI quy ch' báu cii. 

Diéu 14. Lap và cong b6 Bién bàn kim phie'u. 
- Sau khi kim phie'u, Ban Kim phie'u phâi lap Bien bàn kim phie'u. 
- Toàn van Biên bàn kim phie'u phâi thrçic cOng b6 tri.râc Di hQi. 

Dieu 15. Khieu nai ye viéc bu cii và kim phie'u. 
- Nhting khiê'u ni v6 vic báu và kim phie'u së do chii t9a Di hQi giâi quye't 

và chric ghi vào biên bàn cuQc h9p Di hQi dOng c6 dOng. 
- Quy chê nay gOm 03 phan có 15 Di&u ducic d9c cong khai trucIc Di hQi dOng 

c6 dOng d biu quyêt thông qua.!. 

TM. BAN TO CHITC 
TRIJONG BAN 

Lê Nam Khánh 



PHU LUC HUONG DAN BAU THANH VIEN 
HOT DONG QUAN TRI/BAN KIEM SOAT 

(Theo phumg thIrc báu d'n phieu) 

1. Loai phieu b&u. 
- Phiêu máu hóng: bu thành vith HQi d6ng quân irj. 
- Phiêu màu xanh: bu thành vin Ban Kim soát. 

2- Bo' phieu. 
Phiêu báu thành viên HOi clóng quân tr[Ban Kim soát duqc bö vào thüng 

phi&i niëm phong. 

3- Ghi phieu bu. 
- M6i co' dOng có tong s6 phiêu báu tucing (mg vói tong s6 c6 phn có quyn 

biu quye't (bao gthn sã hI?u và chicic ty quye'n) nhân vói s6 thành viên dirçic bu cüa 
HOi dóng quãn tn/Ban Kim soát. 

- Co' dOng Co the' chia t6ng s6 phieu bu cho tat cã. các 1mg viên, hoäc d6n toàn 
bQ phie'u cho mQt hoac môt s6 1mg cir viên nhimg t3ng cQng s$ phiu bu cho các 1mg 
cfr viên khOng dixçic vtxt qua tong s6 phiêu báu cüa mInh. 

VI du: 
Di hQi dOng c6 dOng biu quyë't ch9n 05 thành viên HQi dOng quân tri trong 

tang s6 06 (mg viên. C6 dOng Nguyn Van A nm gi (bao grn th hi?u và du'çrc ty 
quyé'n) 10.000 c phán cO quyn bi&t quy&. Khi do tdng s phie'u bau cüa cd dOng 
Nguyn Van A së la': 

10.000 c phan x 5 = 50.000 phiêu bu. 
C6 dOng Nguyn Van A có the' báu dOn phieu theo phung thüc sau: 

Trueing hç'p 1: 
C o^ dOng Nguyen Van A chia dêu s6 phieu bau cüa mInh cho 5 (mg vien. 
(Ti.mcing di.rcng m6i 1mg viên duqc nhân 10.000 phiéu báu) 

Hç ten (mg cir viên S6  quyen biu quyèt 
ducic bu 

1.dngvin1 10.000 
2.Ungvin2 10.000 
3. (mg viên 3 10.000 
4. 1mg viên 4 10.000 
5.lrngvien5 10.000 
6.(mngvien6 0 
Tang s' phieu bait 50.000 

Triröng hoV 2: 
C 2  dOng Nguyen Van A dOn toàn hO phiu bau cüa mInh cho 11mg viên. 



Ho ten ung th viên S6 quyén biu quyet 
duoc bu 

1.thigvien1 0 
2. tng viên 2 50.000 
3.üngvi6n3 0 
4.thigvien4 0 
5.thigvien5 0 
6. (mg vien6 0 
T$ng s6 phieu bu 50.000 

Truing hop 3: 
C o^ clOng Nguyen Van A bö phiëu bau cila mInh cho 5 fing vien. 
(nhung khOng d&u nhau) 

H, ten i.mg cf vien S6 quyen biu quyet 
drnic bau 

1. crng viên 1 10.000 
2. üng viën 2 20.000 
3.thigviên3 0 
4. ting viên 4 5.000 
5. (mg vi8n5 5.000 
6. (mg viên 6 10.000 
Tang s6 phieu bau 50.000 

4. Phiu bu khOng hçfp 1. 
- Phiêu bu khOng theo mu quy djnh, khOng có dau Cong ty. 
- Phiê'u gch xóa, sra chtYa, ghi them ho4c ghi ten khOng dung, không thuQc 

danh sách (mng ci'r viên cia duçic Di hQi dông c6 dOng th6ng nhát thông qua tnrâc khi 
tiên hành bô phie'u. 

- Phiêu có tdng s6 quyen dâ biu quy& cho nhung (mng cir viên cia c6 dOng 
vt.rot qua tong sO' quyn cltrqc biu quy& cüa co" dông do nm gi (bao gÔm Sn hi?u vi 
duçrc ty quyê'n). 

Ho ten ung Ca VIéfl S6 quyén biu quyet 
ducic_bu 

1. üng viên 1 10.000 
2. (mng viên 2 20.000 
3. (mng vién 3 10.000 
4.(mngvien4 5.000 
5. (mng viên 5 5.000 
6.(rngviên6 10.000 
Tdng s' phieu bu 60.000 

- các trung hp khác quy djnh ti quy chê báu c&. 



MANG VIEFNAM  CONG HOA XA HO! CHU NGHIA V1IT NAM 

fONGMLJMMANG 	Bc 1p - Tul do - Hnh phüc 

G MAI1  
ANG 

Q-DHDCD 	 Ha Nç3i, ngày 20 tháng 4 nárn 2018 

AN DV THAO NGHI QUYET 
BA! HO! BONG CO BONG THU'ONG NI EN NAM 2018 

Can cü Ludt doanh nghip so^ 68/2014/QHI3 dã duçic Quc hi nuc 
Cong hôa xA hi chü nghia Vit Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

Can cñ Dieu lé to chüc và hoat dOng cia Cong ty co ph.n Vicern Thi.rng 
ni xi rnãng; 

Can ci.ir Biên ban h9p Di hi dOng co dông thumg niên nãrn 2018 so 
/BB-DHDCD ngày 20 tháng 4 nãm 2018 cüa Cong ty cô phân Vicem 

ThLrorlg mi xi rnãng; 

Di hi dông cô dông thixng niên nãm 20.18 Cong ty cô phn Vicem 
Thuong niii xi rnãng dã tiên hành thào 1un và 

QUYET NGH!: 

1. Thông qua Báo cáo tmnh hInh ho?t dng kinh doanh nãrn 2017; Kê hoch san 
xuãt kinh doanh và dâu tu xây dmg narn 2018 cüa Cong ty, cu the: 

•: Ktt qua san xuãt kinh doanh nãm 2017: 

* San liigng tiêu thy 

* Tong doanh thu 

* Np ngân sách 

* Lai nhuãn truóc thuê 

* Côtirc 

' Myc tiêu, nhim viii näm 2018: 

* San li.rçing tiêu thy 

* lông doanh thu 

* Np ngân sách 

* Lo'i nhuân truóc thuê 
* Co tirc 

1.477.394 tan 

1.444.299 triu dông 

10.204 triudOng 

13.104 triudông 

7,5 %/nãm 

1.520.000 tan 

1.464.731 triudông 

8.766 tritu dông 

12.513 triudông 

7 %/nãm 

L olig Lac daLt Lu xay uriig 

- DOi vcyi du an khu nhà cr kt hçp djch vu thuong rni tai Giáp Nhj: Tiêp 
tuc thuc hiên dâu tu Du an Khu nhà ô két hgp thuang rnti, djch vu tii Ngô 1 
Phan Dinh Gidt, theo phuong an dã du9c HDTV Vicem thda thu.n chü truong 
dãu tu(t?i 	bàn so 2310/XMVN-HDTV ngây 08/11/2016). Ké hoch von dãu 
tLr nãm 2018 là 2 t' dông, bao gôm các cong vic: 

+ Tim, lua chon dOi tác thirc hin dir an. 



+ Ldp , phê duyt báo cáo nghiên c&u khá thi, thiêt kê k thut cOng trInh,. 

- 	SO phiêu biêu quyét dOng 	là ................phiêu bang ........% tong so phiêu 
cO quyên biêu quyêt cüa cO dOng tham dir Di hi. 

- 	So phiêu biêu quyêt khOng dng 	là ................phiu bang ........% tong s 
• phiêu cO quyên biêu quyêt cüa cô dông tham dir Di hi. 

- 	SO phiêu biêu quyt khOng có ' kin là ...............phiu bng ........% tOng s 
phiêu có quyên biéu quyêt cüa Co dOng tham dr Di hi. 

2. Thông qua Báo cáo hot dng näm 2017 cüa Hi dOng quân trj COng ty: 

- 	SO phiêu biêu quyêt dOng 	là ................phiêu bang ........% tong so phiêu 
có quyên biêu quyêt ciia cô dOng tham dir Di hi. 

- 	SO phièu biêu quyêt khOng dOng ' là ................phiu bang ........% tOng s 
phiêu có quyên biêu quyêt ciia cO dOng tham dir D?.i  hi. 

- 	SO phiêu biêu quyêt khOng có ' kiên là ...............phiêu bang ........% tOng so 
phiêu có quyên biêu quyêt ci:ia co dOng tham du Di hi. 

3. Thông qua Báo cáo hoat dng nãm 2017 cüa Ban Kiêm soát Cong ty. 

- SO phiêu biu quyt dông 	là ................phiêu bng ........% tong so phiêu 
có quyên biêu quyêt cOa cO dOng tharn du Dai  hi. 

- 	SO phiéu biêu quyêt không dOng 	là ................phiêu bang ........% tng s 
phiêu có quyên biêu quyêt cüa cO dOng tham dir Dai  hi. 

- SO phiu biêu quy& không có kin là ...............phiêu bang ........% tng s 
phiêu có quyên biêu quyêt cüa CO dOng tham du Dai  hi, 

4. Thông qua Báo cáo tài chInh nãm 2017 duc kiêm toán bôi Cong ty TNHH 
Kiêrn toán An Vit và Phuang an phãn phOi lçi nhun nàrn 2017: 

- Tong tai sánlnguôn von 	 : 177.486.108.538 d 

- Ncpháitrá 	 : 82.464.794.374d 

- von chü sohru 	 : 95.021.314.164 d 

- Lai nhuân sau thuê chua phãn ph ̂ 01 nãrn 2017 	: 	9.885.089.041 d 

- Li nhu.n chu'a phân ph 0^i lüy ké cuOi k' triió'c 	: 	4.986.252.3 57 d 

- lông Icri nhun sau thuê chixa phãn phOi 	 : 14.87 1.341.398 d 

,- Phân pI:ôi /oi nhuân: 

- Phu'o'ng an phân phôi lcci nhun nãm 2017 	 : 9.692.617.808 d 

+ Chia co tirc (t 1 7,5%) 	 : 	4.500.000.000 0 

(theo NO F)HDCD 2017 t' lê 5% 

+ Qu' khen thLrong, phiic 19i 	 : 	4.998.217.808 d 

(3 tháng luong + 20% lçii nhun vuQi ké hoach) 

+ Quc' thu&ng cüa nguôi quân 1 	 : 	194.400.000 d 

+ Li nhun cOn 1 ai chua phân phOi 	 : 	5.178.723.5900 

- 	SO phiëu biëu quyêt dOng 	là ................phiêu bang ........% tOng sO phiêu 
có quvén biêu quyet cüa cO dOng tharn dix Di hi. 

- 



- Si phiu biêu quyt không dng là . phiu bang 	. o,/ tong s6 
phiêu co quyên biêu quyêt cña cô dông tham dir Di hi. 

- SO phiu bleu quyt khOng có kin là ...............phiêu bang ........% tOng so 
phiêu có quyên biêu quyêt cüa cO dông tham dr D?i  hi. 

5. Thông qua Báo cáo Thij lao, phu cap thirc hin nãm 2017 và dir k.iên näm 
2018 cüa Hi dông quán tn, Ban Kiêm soát, Thu k' Cong ty; Qu5' tiên luang 
thirc hin nãm 2017 ciLia Giám dOe COng ty: 

- Tong so tiên thu lao, phii cap dã chi nãrn 2017 dOi vói Hi dông quán trj, 
Ban Kiêm soát, Thu k' Cty là 342.000.000 dOng, miLrc cu the nhu sau: 

STT Chircdanh  
So tie^n 

(dong/ngu'oi/thang) 

• I Chu tjchHidcngquánti .  4.000.000 

2 Thành viên HDQT kiêm Giárn dOc Cong ty 4.000.000 

3 Thành viên Hi dng quán trj 3.500.000 

4 Tri.r&ng Ban Kiêm soát 3.500.000 

5 Thành vién Ban Kiêrn soát 2.000.000 

•6 Thu ky" Cong ty (phii cap) 2.500.000 

Miirc thiLi lao, phi cap cüa Hi dng quàn trj, Ban Kiêm soát, Thu k 	Cong ty 
närn 2018 dê nghj nhu sau: 

S t ti ê n 
STT Chu'cdanh  (dong/nguoi/thang) 

1 ChiLi tjch Hi dng quãn tri 6.000.000 

2 Thành viên HDQT kiêm Giám dOc Cong ty 5.000.000 

3 Thành viên Hi dng quán trj 4.000.000 

4 Truóng Ban Kirn soát • 4.000.000 

5 Thânh viên Ban Kiêrn soát 2.500.000 

•6 Thu k COng ty (phi cap) 3.000.000 

- Qu tin 1uong thirc hin näm 2017 cüa Giám doe Cong ty cô phân Vicem 
Thucing mi xi rnãng là 561.3 72.000 dOng. 

pliiu OICU 4UL doilgy Id ................pllleu bang ........ O/ tOng so phiéu 
çó quyén biCu quyêt cüa CO dOng tham du Di hi. 

- 

	

	SO phiêu bleu quy& không dng " là ................phiêu bang ........% tOng sO 
phiCu CO quyên biêu quyêt cüa CO dOng tharn dir D.i hi. 

- SO phiu biu quyêt khOng có ' kiën là ...............phiêu bang ........% tong so 
phiCu có quyên biCu quyêt cba CO dOng tham dir Di hi. 

6. Thông qua vic 1a chpn don vi kiêrn toán Báo cáo tâi chinh nãrn 2018: 

- 



Cong ty TNHH Kirn toán An Vit là dcm vi thkrc hin kirn toán Báo cáo tài 
chInh nãrn 2018 cüa Cong ty. 

- So phiêu biêu quy& dông là ................phiêu bang 	o,/ tng s6 phiu 
cO quyên biêu quyêt ci.ia CO dOng tharn du-  Dai  hi. 

- 	SO phiéu biêu quyt không dng ' là ................phiêu bang ........% tong so 
phiêu có quyên biêu quyét cia cô dOng tham dr Di hi. 

- SO phiêu biêu quyt khOng có kiên là ...............phiu bang ........% tong s 
phiêu cO quyên biêu quyêt cüa CO dOng tham dir Di hi. 

7. Thông qua vic k hap dông mua ban xi mãng (NPP) nãrn 2018 vi Cong ty 
TN}TH Thuo'ng rni và xãy dung Vung Anh: 

- 	SO phiêu biêu quyt dOng 	là ................phiêu b.ng ........% tng s6 phiu 
có quyên biêu quyêt cüa cô dông tham dr D?i hi. 

- 	So phiêu biu quy& không dông ' là ................phiêu bang ........% tOng so 
phiêu có quyên biêu quyêt cüa cô dông tham dir Di hi. 

- 	So phiêu biêu quyêt khOng có kiên là ...............phiêu bang ........% tOng s 
phiêu có quyên biêu quyet cüa CO dOng tham dir Di hi. 

8. Thông qua vic min nhim thành viên Hi dOng quãn trj COng ty dôi vói 
Ong/bà ............... .............. 

- 	SO phiêu biêu quyt dông 	là ................phiêu bang ........% tOng so phiêu 
có quyên biêu quyêt cia cô dOng tham dir Dai hi. 

- 	So phiu biu quyt khOng dOng 	là ................phiu bang ........% tng s 
phiêu có quyên biêu quyêt cüa CO dOng tham du Di hi. 

- 	SO phiêu biêu quyt khOng có kin là ................phiu bang ........% tOng so 
phiêu có quyên biêu quyét cCia cO dOng tharn du Di hi. 

9. Thông qua vic min nhim thành viên Ban Kiêrn soát COng ty dôi vi 
Ong/bâ......................... 

- 	SO phiêu biêu quyêt dOng' là ................phiêu bang ........% tong sO phiu 
có quyén biêu quyêt cüa cO dOng tham du Dai hôi. 

- 	SO phiêu biêu quyêt khOng dOng 	là ................phiêu bang ........% tOng s 
phiêu có quyên biêu quyét cüa CO dOng tham du. Di hi. 

- 	SO phu biêu quyt khOng có kin là ...............phiéu bang ........% tong s 
phiêu có quyên biêu quyêt cüa CO dOng tham dir D?i  hi. 

10. 1116110 Ud KeL qua biu bO sung thnhi vin 1 1i dOug quail Lrj vâ Ban Kiêm 
soát COng ty cO phân Vicern ThuDng rni xi rnã.ng  nhirn kz 2017-2022)  nhu 
sau: 

a) Hi dng quãn trj COng ty CO phân Vicem Thung rni xi rnãng nhirn kS' 
2017-2022 duQc bãu bO sung, gOrn các ông/bà sau dày: 

1.  

2.  

-4- 



3.  

4.  

5.  

•:• Hôi dng quán tri Cong ty co^ phn Vicem ThuGng rni xi rnãng nhim kS' 
2017-2022 dã hop vâ thông nhât bâu .......................................giU chic Chü 
tch Hi dông quân trj Cong ty nhirn ki 201 7-2022 tr ngày... 

b) Ban Kiérn soát Cong ty Co phn Vicern Thuang mi xi rnãng nhirn kS'  2017- 
2022 thrc bâu bô sung, gôm các ông/bà sau day: 

1.  

2.  

3.  

Ban Kiêrn soát COng ty CO phân Vicem Thtrang mi xi mãng nhim ki 2017-
2022 dà hop vâ thông nhât bâu .......................................gir chirc TruOng 
Ban Kiêrn soát Cong ty nhim kS'  2017-202-2  tir ngày... 

11.Th6ng qua vic b sung, sCra di Diu 1 to chüc vàhot dng cüa Cong ty: 

- SO phiêu biu quyt dng 	là ................phiu bang ........% tong so phiêu 
có quyên biêu quyêt cüa cO dOng tharn dir Dai hi. 

- SO phiêu bleu quyt không dng ' là ................phiêu b&ng ........% tong so 
phiêu co quyên biêu quyêt cüa CO dOng tharn di.r Di hôi. 

- 	S phiêu 	 ' biêu quyt khOng CO kin là ............... phiêu bang ........% tong so 
phiêu Co quyên biêu quyêt cüa cô dông tharn dir D?.i  hi. 

Nghj quyêt dà dtrçc Di hi dông cô dông thuô'ng niên nãrn 2018 cüa Cong 
ty co phán Vicem Throng mai xi mãng thông qua. Dai  hi dOng CO dOng 
giao cho Hi dông quán trj, Ban Giám dOc Cong ty cO phân Vicern Thuang 
•mi xi mãng can cu' vào các quy djnh cüa Dieu l Cong ty và pháp 1ut dê to 
chrc thtrc hin thãng lçii các myc tiêu, nhim vi ma Dii hi dâ thông qua. 

Nghi quyêt nay có hiu 1irc kê tir ngày 20 tháng 4 nãrn 2018./. 

Vcri uhf,:: 
- UBCKNN. Sâ GDCKHN: 

- Trung tAni Luu k' CK Vit Narn; 

- Tng ctv ('N Xi mng Viêt Nam: 

- Thành viên HDQT. Ban Kiêm soát; 

- Ban GD. CD, DU, Website: 
- CAC don \:i truc thuôc Ctv: 

- Lau: VT. Thu k<' Ctv. 

TM. BA! HOT BONG CO BONG 

CHU TICH HBQT 

Lê Nam Khánh 
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