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Phụ lục IV
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 thảng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỎ PHẨN CMC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Sỗ 56 /2021/BCTN-CMC Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 15 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

. Kính sủ i: - ủy  ban Chứng ỉdioán Nhà nước
- Sỏ’ Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

I. Thông tin chung:
1. Thông tin khái quát:
- Tên giao dịch: CÔNG TY CÔ PHẦN CMC
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2600106523

- Vốn điều lệ: 366.908.870.000, VNĐ

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 750.600.584.372, VNĐ

- Địa chỉ: Lô BI0.B11- Khu công nghiệp Thụy Vân -  Xã Thụy Vân - Thành phố 
Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

- Số điện thoại: 02103 991 706 số fax: 02103 991 800
- Website: www.cmctilexom.vn

- Mã cổ phiếu: CVT

- Quá trình hình thành và phát triển (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, 

thời gian các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay).

Tiền thân của Công ty cổ phần CMC là nhà máy bê tông Việt Trì, được thành lập 
năm 1958 theo quyết định của Hội đồng Bộ trưởng. Nhà máy được nước Cộng hoà 
Bungary tài trợ và sản phẩm chính của nhà máy trong thời gian này là các cấu kiện bê 
tông tấm lóp phục vụ cho thi công các loại nhà lắp ghép dân dụng và công nghiệp ở 
miền Bắc Việt Nam. Ban đầu trong quá trình thi công xây dụng, nhà máy trực thuộc sự 
quản lý, chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, song chỉ sau một thời gian xây dựng cơ sở 
hạ tầng và tiếp nhận một số máy móc từ Bungary, quá trình thực hiện dự án nhà máy bê 
tông Việt Trì bị gián đoạn bởi chiến tranh.
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Năm 1965, Chủ tịch Hội đồng Bộ hưởng quyết định chuyển nhà máy Bê tông 
Việt Trì về trực thuộc Công ty kiến trúc Việt Trì (thuộc Bộ Xây dựng) và mang tên Xí 
nghiệp Bê tông Việt Trì với số vốn đầu tư ban đầu là 3.160.285 VNĐ trong đó vốn cố 
định là 1.120.082 VNĐ. Xí nghiệp chuyên về sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn loại nhỏ 
như cột điện bê tông ly tâm, ống cống

Năm 1983, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng phê duyệt xây dựng Nhà máy Apatit 
Lào Cai trực thuộc Bộ Xây dựng và đổi tên Công ty kiến trúc Việt Trì thành Tổng công 
ty xây dựng Vĩnh Phú - Hoàng Liên Sơn. Trụ sở của Tổng công ty đặt tại Thị trấn Tằng 
Loỏng- Huyện Bảo thắng - Tỉnh Hoàng Liên Sơn.

Năm 1991, Tổng công ty chuyển trụ sở về thành phố Việt Trì và đổi tên thành 
Tổng công ty xây dựng Sông Hồng.

Theo Nghị định số 338/HĐBT ngày 20/11/1991 và Nghị định số 156/HĐBT ngày 
7/5/1992 ra quy chế và tổ chức lại thành lập và giải thể các doanh nghiệp Nhà nước. Xí 
nghiệp Bê tông Việt Trì đã được thành lập lại theo Quyết định số 126A/BỘ Xây dựng 
với nội dung đổi tên Xí nghiệp Bê tông Việt Trì thành Công ty Công nghiệp bê tông và 
Vật liệu xây dựng. Thực hiện chủ trương sắp xếp đổi mới các Doanh nghiệp của Nhà 
nước Công ty Công nghiệp bê tông và Vật liệu xây dựng được tiến hành cổ phần hoá từ 
cuối năm 2005 và chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần và đổi tên 
thành Công ty cổ  phần CMC theo quyết định sổ 489/QĐ-BXD ngày 23/03/2006 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng. Với vốn điều lệ 40 tỷ đồng Nhà nước nắm giữ 70% Cùng với sự 
chuyển mình của toàn bộ nền kinh tế quốc dân, Công ty cổ  phần CMC cũng lớn mạnh 
không ngừng. Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển đến nay Cồng ty đã thực sự 
khẳng định được mình. Công ty là nơi cung cấp một khối lượng lớn gạch Ceramic, 
Granit, Thấm muối tan và Vi tinh cho hầu hết các tỉnh phía Bắc, miền Trung và miền 
Nam. Được bạn hàng tin cậy, tín nhiệm. Để đạt được điều nay, ngay tù' nhũng năm đầu 
thập kỷ 90, sau khi nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trường, Công ty đã mạnh 
dạn, nghiên cúu hoạch định đầu tư đúng hướng cho nhu cầu thị trường:

- Năm 1996 Đầu tư 2 dây chuyền sần xuất gạch Ceramic công nghệ Italia với 
tổng công suất 2.000.000 m2/năm.

- Năm 1998 đầu tư xây dựng mở rộng 02 dây chuyền sản xuất gạch Ceramic 
công nghệ Italia có công suất 3.000.000 m2/năm.

Năm 1998 Công ty đã nhận được cờ của Bộ Xây dựng và đạt 3 Huy chương vàng 
qua 2 hội chợ triển lãm quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam tại cần Thơ và Hà Nội. Với 
mục tiêu xây dụng Công ty ngày càng lớn mạnh, sản xuất với quy mô lớn, sản phẩm chất 
lượng cao đã đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2000 vào năm 2003. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001- 
2008 tháng 10 năm 2010 và đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015 vào năm 2017 Công ty đã và
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đang từng bước đổi mới bộ máy quản lý theo các mắt xích thích hợp từ Hội đồng quản 
trị, Tổng Giám đốc đến các phòng ban, áp dụng hệ thống mạng Computer vào hoạt động 
quản lý, và tổ chức công tác tài chính nhằm mục tiêu hiệu quả và chất lượng.

Công ty Cổ phần CMC là một doanh nghiệp cổ phần hoạt động kinh tế độc lập, 
có tư cách pháp nhân. Công ty chuyên sản xuất vật liệu xây dựng với nguyên liệu chủ 
yếu là: đất sét, Fenspat (FBN), men màu và phụ gia .... Nguồn cung cấp nguyên vật liệu 
cho Công ty chủ yếu là nguồn nhập ngoại và hầu hết đều từ các tỉnh thành trong cả nước, 
đều là những nguồn hàng ổn định, có chất lượng và uy .tính trên thị trường.

Công ty sản xuất mặt hàng chính là: gạch Ceramec, Granit Thấm muối tan và Vi 
tinh theo công nghệ Italia và Tây Ban Nha. Sản phẩm của Công ty có chất lượng cao uy 
tính và có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Quy trình sản xuất sản phẩm gạch Ceramic, Granit Thấm muối tan và Vi tinh của 
Công ty được thực hiện theo quy trình tự động, dây chuyền sản xuất liên tục từ khâu đưa 
vật liệu vào đến khi ra thành phẩm hoàn thành nhập kho.

Tháng 9 năm 2010 Công ty triển khai theo nghị quyết của ĐHĐCĐTN năm 2010 
về việc đầu tư xây dựng Nhà máy gạch CMC số 2( Giai đoạn 1) tại khu công nghiệp 
Thụy vân Thành phố Việt trì với công suất là 5 triệu m2/năm . Đến tháng 8 năm 2012 
đã hoàn thành và đi vào hoạt động.

Tháng 1 năm 2015 Công ty triển khai theo nghị quyết của ĐHĐCĐTN năm 2014 
về việc đầu tư xây dựng Nhà máy gạch CMC số 2 ( Giai đoạn 2) tại khu công nghiệp 
Thụy vân Thành phố Việt trì với công suất giai đoạn 2 là 4 triệu m2/năm . Nâng công 
suất Nhà máy gạch CMC số 2 lên 9 triệu m2/năm Đến tháng 10 năm 2015 đã hoàn 
thành và đi vào hoạt động.

Tháng 12 năm 2016 Công ty triển khai theo nghị quyết của ĐHĐCĐTN năm 
2016 về việc đầu tư xây dựng Nhà máy gạch CMC số 2( giai đoạn 3) tại khu công 
nghiệp Thụy vân Thành phố Việt trì với sản phẩm Gạch Granite thấm inuối tan và 
gạch Granite men Vi tinh có công suất là 3 triệu m2/năm . Đến tháng 12 năm 2017 đã 
hoàn thành và đi vào hoạt động, nâng tổng công suất toàn Công ty lên 17 triệu m2/năm.

* Các sự kiện khác:
- Mã cổ phiếu của Công ty cổ phần CMC là CVT được giao dịch ngày đầu 

5/11/2009 tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. số lượng cổ phiếu giao dịch lần đầu là
4.000.000 cổ phiếu.

- Ngày 05/10/2017 Công ty chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn giao dịch chứng 
khoán Hà Nội sang sàn giao dịch chúng khoán Hồ Chí Minh, số lượng giao dịch 
28.223.903 cổ phiếu.

3



- Ngày 16/05/2018 Phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu, số lượng giao dịch hiện tại 
là 36.690.887 cổ phiếu.

2. Ngành nghề và địa bàn kỉnh doanh:
- Giấy phép kinh doanh đăng ký lần đầu ngày 20 tháng 04 năm 2006. Đăng ký 

thay đổi lần thứ 10 ngày 28 tháng 06 năm 2018.

STT Tên ngành Mã ngành

1 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

2 Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

3 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

4 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

5 Lấp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không 
khí

4322

6 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

7 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

8 Bốc xếp hàng hóa

Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ
5224

9 Bán buôn kim loại và quặng kim loại 

Chi tiết: Bán buôn sắt thép
4662

10 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị, vật liệu điện; máy 
móc, thiết bị phụ tùng máy công nghiệp,xây dựng; máy móc, 
thiết bị và phụ tùng máy khác

4659

11 Bán buôn tổng hợp 4690

- Ngành nghề kinh doanh: Ngành nghề chính của đơn vị là sản xuất và kinh 
doanh gạch ốp lát các loại.

- Địa bàn kinh doanh: Hiện nay sản phẩm của đơn vị đang phân phối trong cả 
nước và xuất khẩu

- Thị trường miền Bắc chiếm 70%, còn lại là thị trường miền Trung, miền Nam và 
xuất khẩu
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3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ ináy quản iý
- Mô hình quản trị của Công ty cổ phần CMC hiện nay là: Đại hội đồng cổ đông, 

Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.
- Định kỳ 6 tháng và 1 năm Công ty đã lập, nộp và Công bó thông tin báo cáo 

quản trị theo quy định.

* Cơ cấu bộ máy quản lý.



- Các công ty con, công ty liên kết; (Nêu danh sách, địa chỉ, lĩnh vực sản xuất 

kinh doanh chính, vốn điều lệ thực góp, tỷ lệ sở hữu của Công ty tại các công ty con, 

công ty liên kết: Không có

4. Định hướng phát triển
4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
- Duy trì và phát triển đơn vị nhanh, mạnh và bền vững, cố gắng hoàn thành và 

vượt mức kế hoạch đề ra
- Sản phẩm thì đa dạng về mẫu mã, kích thước, chủng loại
- Các chỉ tiêu kinh tế đều tăng, thu nhập của người lao động thì năm sau cao hơn 

năm trước.
- Quy hoạch và mở rộng thị truòng phân phối trong và ngoài nước
- Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ủng hộ các quỹ bảo vệ môi 

trường.
4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn.
- Xây dựng Công ty cổ phần CMC trở thành một trong nhũng đơn vị sản xuất Vật 

liệu xây dựng hàng đầu Việt Nam với sản phẩm đa dạng hóa từ gạch Ceramic đến gạch 
Granite công nghệ Thấm muối tan, ngói lợp, phụ kiện ngói...

- Áp dụng công nghệ, khoa học tiên tiến của thế giới vào sản xuất gạch ốp lát, vật 
liệu xây dựng.

- Xây dựng thương hiệu mạnh, mục tiêu trong những năm tiếp theo là xuất khẩu 
sản phẩm đạt từ 5 -10%

4.3. Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và 
chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty

- Cùng với phát triển sản xuất kinh doanh của Cồng ty. Công ty luôn đề cao công 
tác bảo vệ môi trường cho người lao động cũng như môi trường chung của địa phương 
như trang bị phương tiện bảo hộ cá nhân, vệ sinh môi trường làm việc.

- Phát động các sáng kiến về bảo vệ môi trường trong CBCNV-LĐ
- Trồng cây xanh tại khuôn viên Công ty và tham gia các chương trình trồng cây 

xanh do địa phương phát động.
- Vận động CBCNV-LĐ hạn chế sử dụng các sản phẩm khó phân hủy như túi ni 

lông, chai nhựa.. .thay vào đó là các sản phẩm có tính thân thiện với môi trường như các 
sản phẩm cốc uống nước, túi đụng bằng giấy hoặc nước đựng trong chai thủy tinh...

- Luôn giữ gìn môi trường xanh, sạch
- Không sả thải, rác thải ra môi trường, thu gom rác thải, phân loại theo quy định.
- Thực hiện các nghĩa vụ thuế bảo vệ môi trường đầy đủ.
- Quan trắc môi trường định kỳ theo quy định.
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5. Các rủi ro:(Nều các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh hoặc đối với việc thực hiện các mục tiêu của của Công ty, trong đó có rủi ro về 
môi trường, thiên tai, dịch bệnh, ...)

- Do lượng cung vượt cầu, hàng nhập lậu, các nhà sản xuất tồn kho lớn dẫn đến 
cạnh tranh về giá do các nhà máy cắt lô, giảm giá để thu hồi vốn từ đó cũng ảnh hưỏng
không nhỏ kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Công ty mua nguyên nhiên liệu, hàng hóa từ các nhà cung cấp trong và ngoài 
nước để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy, Công ty sẽ chịu rủi ro từ 
việc thay đổi giá bán của nguyên vật liệu, hàng hóa.

- Tình hình thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh bùng phát dẫn đến giãn cách xã hội, sản 
xuất kinh doanh bị ngưng trệ.

- Đơn vị chịu rủi ro lãi suất từ các khoản vay.
II. Tình hình hoạt động trong năm.
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:
Năm 2020 dịch Covid-19 xuất hiện và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến tất cả các quốc gia trên thế giới. Nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, hội nhập 
quốc tế ngày càng sâu rộng nên chịu nhiều tác động tiêu cực của dịch bệnh trong các lĩnh 
vực kinh tế -  xã hội, chưa dừng lại ở đó, thiên tai lũ lụt hoành các tỉnh Miền Trung, sản 
lượng gạch ốp lát trong nước cung vượt cầu, lượng tồn kho của các nhà máy từ năm 
trước là rất lớn do vậy việc cạnh tranh về giá diễn ra khốc liệt, các Nhà máy đua nhau 
giảm giá cắt lô, giảm tồn kho dẫn đến kết quả kinh doanh bị ảnh hưởng.

Trước những khó khăn như vậy, dưới sự định hướng của HĐQT. Ban tổng giám 
đốc đã đề ra nhiều biện pháp, phương án, chiến lược nhằm khắc phục những khó khăn, 
đưa Công ty hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã giao, cụ thể 
như sau:

- Thực hiện đồng bộ công tác đổi mới tư duy cách nghĩ, cách làm
- Sắp xếp nhân lực phù họp với chuyên môn nhằm phát huy tối đa chuyên môn 

của người lao động
- Thay đổi, sắp sếp lại công tác quản lý kinh doanh, sản xuất
- Thực hiện khoán định mức tiêu hao nguyên nhiên liệu đến tùng tổ, bộ phận.
- Thực hiện cải tạo, thay mới các thiết bị máy móc cũ, không còn phù họp với điều 

kiện mới nhằm tối uu hóa năng suất, chất lượng sản phẩm.
- Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong toàn Công ty.
- Tiếp tục nghiên cúu và đưa ra thị trường nhũng sản phẩm có tính tiên phong.
- Quy hoạch , thanh lọc , cơ cấu lại hệ thống phân phối đảm bảo về sản lượng và 

số lượng.
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- Phát triển và mở rộng hệ thống phân phối nhãn hiệu, sản phẩm của CMC, giảm 

lượng hàng đặt độc quyền.

KÉT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 

MỘT SỐ CHỈ TIỂU

TT Tên c h ỉ  tiêu Đơn vio

N ă m  2 0 2 0

G hi chúKế
h o a c l i•

T h ự c
hiện

T ỉ lệ (%) 
T H /K H

A B 1 2 3

I T ổ n g  g iá  tr ị  s ả n  lư ọ ì ig T r.đồng 1.150.000 1.244 .425 108,21

- Sản xuất CN Tr.đồng 1.150.000 1.244.42

H T ổ n g  g iá  tr ị  k im  n g ạ c h  X N K 1.000USD 9.500 4.365 4 5 ,9 4 %

Trong đó: -  Nhập khẩu NVL 1.000U SD 8.000 4 .362

- Xuất khẩu sản phẩm 1.000ƯSD 1.500 3

H I S ả n  p h ẩ m  c h ín h

* S P  S ả n  x u ấ t m2 13.000.000 16.550.207 127 ,3 1 %

Trong đó: -  Gạch ốp lát m2 11.600.000 15.345.503 132 ,2 9 %

- Ngói tráng men & phụ kiện m2 1.400.000 1.204.704 86 , 05%

* S P  t iê u  th ụ ni2 14.000.000 15.269.264 109 , 0 7 %

Trong đỏ: - Gạch ốp lát m2 12.500.000 14.275.921 114,21

- Ngói tráng men & phụ kiện m2 1.500.000 993.343 66,22

IV D o a n h  th u T r.đồng 1.300 .000 1.360.411 104,65

Trong đó: - DT SXCN, VLXD Tr.đồng 1.300.000 1.360.411 104,65

V L ọ i  n h u ậ n  th ự c  h iệ n T r.đồng 140.000 151.055 107,89

Chia ra: - Lợi nhuận SXKD Tr.đồng 140.000 151.055 107,89

VI C á c  k h o ả n  n ộ p  n g â n  sá c h T r.đồng 60.000 84 .215 140,35

VH V ố n  đ iề u  lệ T r.đồng 366 .909 366 .909 100

vm T ỷ  s u ấ t  lọ i  n h u ậ n /D o a n h  th u % 1 0 ,7 7 11,11

IX Đ ầ u  t ư  v à  p h á t  tr iể n T r.đồng 190 .000 3 19 .336 168 ,07

X L a o  đ ộ n g  v à  th u  n h ậ p

LĐ bình quân/năm Người 950 852 89 ,68

Thu nhập bq/ngưòi/tháng l.OOOđ 10.000 10,39 103,9

XI C h ia  c ổ  tứ c  (Dự kiến) % 15-20  2 0 100 -

(Nguồn BCTC CVT đã kiếm toán và kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường ngày 

27/06/2020 giao)

2. Tổ chức và nhân Sự.
2.1 Danh sách Ban điều hành: (Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ 

phần có quyền biểu quyết và các chứng khoản khác do công ty phát hành của Tổng 
Giám đốc, cảc Phó Tổng giám đốc, Ke toán trưởng và các cán bộ quản lý khác)
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TT Họ và tên Chức vụ Năm sinh
Trình độ 
chuyên 

môn

sỏ’ hữu Cỗ phần 
CVT

SỐ lương
(CP)

Tỉ lệ

1 Nguyễn Quang Huy Tổng giám đốc 20/07/1964 Cử nhân 
kinh tế 0 0,00%

2 Đỗ Phúc Viện P.TGĐ-TP
TCHC 05/09/1962 Kỹ sư máy 

xây dựng 0 0,00 %

3 Tạ Quang Vững PTGĐ-GĐ Kinh 
doanh 26/05/1979 Cử nhân 

kinh tế 05 0,00%

4 Nguyễn Thị Bình 
Minh TP TCICT 17/12/1972 Cử nhân 

kinh tế 0 0,00%

5 Ngô Thị Học TP Vật tư 08/08/1966 Cử nhân 
kinh tế 0 0,00%

6 Nguyễn Thị Kim Huế TP KHKT 30/03/1967 Ký sư Hóa 
Silicat 0 0,00%

7 Lẹ Ngọc Minh TP Kinh doanh 
1 21/10/1981 Cao đăng 

kinh tế 0 0,00%

8 Nguyễn Văn Quân TP Kinh doanh
2 08/01/1988 Kỹ sư Hóa 0 0,00%

9 Nguyễn Trọng Bình GĐ chi nhánh 
TPHCM 04/01/1991 Cử nhân KT 

môi trường 0 0,00%

10 Vũ Thị Loan GĐ Nhà máy 
gạch số 2 20/10/1976 Cử nhân 

Hóa 8.970 0,024%

11 Nguyễn Thành 
Chung

GĐ Nhà máy 
gạch số 1 20/06/1975 Cao đăng 

Hóa 50.000 0,14%

12 Đậu Văn Khánh GĐ Xí nghiệp 
bao bì 07/07/1977 Kỹ sư Hóa 1.005 0,00%

13 Nguyễn Xuân Việt Phó trưởng 
P.TCHC 09/09/1979 Cử nhân 

Hóa 04 0,00%

14 Nguyễn Thị Thúy Nữ Phó trưởng 
P.KH - ICT 09/11/1975 Cử nhân 

Hóa 2.000 0,00%

15 Nguyễn Văn Kiêm Phó trưởng p. 
Vật tư 19/10/1971 Kỹ sư chế 

tạo máy 06 0,00%

16 Trần Quang Hòa Phó trưởng p. 
ICD2

Kỹ sư trắc 
địa 0 0,00%

17 Phạm Thị Thu Hiền Phó trưởng p. 
KD 1 06/02/1978 Cử nhân 

kinh tế 0 0,00%

18 Lê Đức Anh Phó trưởng P. 
TCKT 28/06/1991 Cử nhân 

kinh tế 0 0,00%

19 Lê Hồng Ánh Phó GĐ NM1 22/11/1973 CD thiết bị 
điện tử 0 0,00%

20 Nguyễn Bình Dương Phó GĐ NM2 03/07/1984 Kỹ sư điện 
-  Điện tử 0 0,00%

21 Tạ Ngọc Hà Phó GĐ NM2 16/06/1971 CN nghề 38 0,00%

* Ghi chủ: Số liệu sỏ’ hữu cồ phần tính đến ngày 22/02/2021
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2.2. Những thay đổi trong ban điều hành: (Liệt kê các thay đổi trong Ban điều 
hành trong năm). Trong năm 2020 đơn vị có một số thay đổi trong ban điều hành như 
sau:

- Quyết định số 07/2020/QĐ-HĐQT, ngày 26/02/2020 V/v Ông Dương Quốc 
Chính thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ  phần CMC, kể tò ngày 
01/03/2020

- Quyết định số 08/2020/QĐ-HĐQT, ngày 26/02/2020 V/v ông Dương Quốc 
Chính thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ  phần CMC , kể từ ngày 01/03/2020.

- Quyết định số 09/2020/QĐ-HĐQT, ngày 01/03/2020 V/v bổ nhiệm Bà Nguyễn 
Thị Bình Minh -  Q. trưởng phòng TCICT, kể từ ngày 01/03/2020.

- Quyết định số 18/2020/QĐ-HĐQT, ngày 29/04/2020 V/v bổ nhiệm ồng Tạ 
Quang Vững giữ chức vụ Phó TGĐ kiêm Giám đốc Kinh doanh, kể từ ngày 01/05/2020

- Quyết định số 19/2020/QĐ-HDQT, ngày 29/04/2020 V/v bổ nhiệm ồng Lê 
Ngọc Minh giữ chức Trưởng phòng Kinh doanh 1, kể từ ngày 01/05/2020

- Quyết định số 20/2020/QĐ-HĐQT, ngày 29/04/2020 V/v bổ nhiệm Ông 
Nguyễn Văn Quân giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng Kinh doanh 2, kể từ ngày 
01/05/2020

- Quyết định số 21/2020/QĐ-HĐQT, ngày 29/04/2020 V/v bổ nhiệm Bà Phạm 
Thị Thu Hiền giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh doanh 1, kể từ ngày 01/05/2020.

- Quyết định số 22/2020/QĐ-HĐQT, ngày 29/04/2020 V/v bổ nhiệm Ông Trần 
Quang Hòa giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh doanh 2, kể từ ngày 01/05/2020.

- Quyết định số 23/2020/QĐ-HĐQT, ngày 29/04/2020 V/v bổ nhiệm ông Lê 
Đức Anh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán, kể từ ngày 01/05/2020.

2.3. Số Iưọng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính 
sách đối vói ngưòi lao động.

Công ty cổ phần CMC hiện tại đang có 06 phòng nghiệp vụ, 03 đơn vị sản xuất,
02 chi nhánh, số lượng lao động đến ngày 31/12/2020 của đơn vị là 853 người, cụ thể 
như sau:

- Cán bộ quản lý từ cấp phó phòng và tưong đương là: 20 người.
- Khối Văn phòng: 69 người
- Trực thuộc văn phòng: 69 người
- Chí nhánh: 05
- Nhà máy gạch CMC số 1: 202 người
- Nhà máy gạch CMC số 2: 457
- Xí nghiệp Bao bì: 31
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2.4. Công ty thực hiện đủ các chế độ cho người lao động:
- Công ty đã xây dựng và ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ 

phụ cấp lương áp dụng đối với CBCNV-LĐ Công ty cổ  phần CMC theo đúng hướng 
dẫn của các văn bản pháp luật hiện hành.

- Công ty có Quy chế trả lương cho người lao động, đảm bảo việc trả lương cho 
người lao động công bằng theo mức độ đóng góp của cá nhân và khuyến khích người 
lao động hăng say làm việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, bảo đảm 
hài hoà giữa lợi ích của Công ty và người lao động.

- Thu nhập của người lao động được đảm bảo, bình quân 10,39 triệu đồng/ 
người/tháng.

- Năm 2020 tình hình dịch Covid bùng phát, sản xuất bị ngưng trệ nhung đơn vị 
vẫn đóng BHXH đầy đủ cho người lao động.

3. Tình hình dần tư, tình hình thưc hiên các dư án.7 9 0  a

a) Các khoản đầu tư lớn: Nêu các khoản đầu tư lớn được thực hiện trong năm 
(bao gồm các khoản đầu tư tài chính và các khoản đầu tư dự án), tình hình thực hiện các 
dự án lớn. Đối với trường hợp công ty đã chào bán chứng khoán để thực hiện các dự án, 
cần nêu rõ tiến độ thực hiện các dự án này và phân tích nguyên nhân dẫn đến việc 
đạt/không đạt tiến độ đã công bố và cam kết.

- Cải tạo lại hệ thống lò khí hóa than Nhà máy gạch số 1.
- Đầu tư thay thế hệ thống tháp sấy phun và lò Than xích Nhà máy gạch số 1.
- Đầu tư cải tạo dây chuyền 1 Nhà máy gạch số 1 để sản xuất Ngói phụ kiện
- Thay thế lò nung men số 1 - Nhà máy gạch số 2
- Cải tạo lò nung số 2 - Nhà máy gạch số 2
- Sơn bảo ôn lò nung số 3 - Nhà máy gạch số 2
- Cải tạo lò Khí hóa than Nhà máy gạch số 2 để hoàn thiện và cho năng suất tốt

nhất.
- Đầu tư thay thế chuyển đổi phần cáp điện dây trần nổi thành cáp ngầm tại Nhà 

máy gạch số 2 đảm bảo an toàn cho xây dụng dự án mới theo yêu cầu của ngành điện
- Cải tạo hệ thống đường ống cap Gas tại Nhà máy gạch số 2
- Cải tạo thay thế mái nhà xưởng Nhà máy gạch số 2
- Đầu tư phương tiện ô tô, xe nâng phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty
- Đầu tư xây dựng mới Nhà ăn tập thể
- Đầu tư mở rộng sản xuất tại Cụm Công nghiệp Bạch Hạc -  TP Việt Trì -  Phú

Thọ.
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BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẦU T ư  NĂM 2020

STT C Ô N G  T R ÌN H G IÁ  T R Ị (đồng) GHI C H Ú

1 Các hạng mục sửa chữa cuối năm 2019 đầu năm 2020 70.961.692.531

2 Các hạng mục đầu tu, nâng cấp hệ thống mài bóng 38.073.713.431

3 Sửa chữa đầu tu nâng cấp dây chuyền 1-NM2 nâng 
công suất 5tr lên 9 tr m2/năm 167.707.954.320 Thiết bị đang 

trên dường về

4 Mua đất tại cụm công nghiệp Bạch Hạc 34.947.000.000

. 5 Mua sắm phương tiện vận tải phục vụ sản suất 2020 3.338.959.000

6 Xây mới Nhà ăn tập thể 4.307.071.000

Tổng cộng 319.336.390.282

b) Các công ty con, công ty liên kết (Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính 
của các công ty con, công ty liên kết)

4. Tình hình tàỉ chính
a) Tình hình tài chính

TT Chỉ tiêu Năm 2019 
(Đồng)

Năm 2020 
(Đồng)

% tăng 
giảm

2020/2019

1 Tổng giá trị tài sản 1.233.015.932.746 1.393.915.886.377 113,05%

2 Doanh thu thuần 1.468.060.966.530 1.307.357.461.014 89,05%

3 Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh/ 203.718.850.327 150.641.304.544 73,95%

4 Lợi nhuận khác 2.327.031.287 414.412.273 17,81%

5 Lợi nhuận trước thuế 206.045.881.614 151.055.716.817 73,31%

6 Lợi nhuận sau thuế 164.660.171.959 120.624.420.845 73.26%

7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 4.263,38 3.123,21 73,23%
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- Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết 
quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất).

b) Các chi tiêu tài chính chủ yếu:

TT Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Ghi chủ

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

- Hệ số thanh toán ngắn hạn: 1,2 1,3

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn

- Hệ số thanh toán nhanh: 0,2 0,5

Tài sản ngắn han - Hàng tồn kho

Nợ ngăn hạn

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

- Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,4 0,5

Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu 0,77 0,8

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

+ Vòng quay hàng tồn kho 2,4 2,1

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho 
bình quân

+ Vòng quay tổng tài Sản 1,2 0,9

Doanh thu thuần/Tổng tài sản 
bình quân

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+ Hệ số Lợi nhuận sau 
thuế/Doanh thu thuần 0,1 0,1

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn 
chủ sở hũu 0,2 0,2

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng 
tài sản 0,1 0,1
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I

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh/Doanh thu thuần

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sỏ’ hữu
a) Cổ phần:
- Hiện nay đơn vị đang lưu hành là: 36.690.887 cổ phần
- Cổ phần phổ thông: 36.690.887 cổ phần
- Cổ phần chuyển nhượng tụ' do: 36.690.887 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông: Tỷ lệ góp vốn của các cổ đông tính đến ngày 22/02/2021 
(ngày đăng ký cuối cùng để dự ĐHCĐ năm 2021).

TT Tên tổ chức Cổ đông Số lượng CP Chiếm tỉ lê 
(%) Ghi chủ

Tổng cổ phiếu đang lưu 
hành 36.690.887

I THEO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

1 Cá nhân trong nước 1.435 32.468.889 88,49

2 Cá nhân nước ngoài 33 90.805 0,25

3 Tổ chức trong nước 28 3.495.070 9,53

4 Tổ chức nước ngoài 16 636.123 1,73

Tổng cộng 1.512 36.690.887 100

II CỎ ĐÔNG LỚN

1 Công ty Cổ phần gạch ốp lát 
Hòa Bình Minh 01 3.492.360 9,52

c) Tìnli hình thay đổi vốn đầu íư của chủ sỏ’ hữu: Nêu các đợt tăng vốn cổ 
phần kể từ khỉ thành lập bao gồm các đợt chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ, 
chuyển đỗỉ trái phiếu, chuyển đỗi chứng quyền, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cỗ 
tức bằng cổ phiếu v.v (thời điểm, giá trị, đối tượng chào bán, đơn vị cấp)

- Công ty cổ phần CMC tiến hành cổ phần hóa năm 2006 với vốn điều lệ là 40 tỷ 
đồng, tương ứng với 4.000.000 cổ phần.
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- Ngày 05/11/2009 Công ty giao dịch trên sàn chứng khoán Hà Nội, số Iưọìig
4.000.000 cổ phần lưu hành.

- Ngày 01/10/2010 phát hành tăng vốn lệ từ 40 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng, tương 
đương với 8.000.000 cổ phần lưu hành.

- Ngày 04/11/2014 2010 phát hành tăng vốn lệ từ 80 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng, 
tương đương với 16.000.000 cổ phần luư hành.

- Năm 2015 phát hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 20%, tương đương với 
19.199.968 cồ phiếu lưư hành.

- Năm 2016 phát hành 5% cổ phiếu ESOP cho người lao động, tương đương với 
20.159.966 cổ phiếu lưu hành.

- Năm 2016 phát hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 40%, tương đương với 
28.223.903 cổ phiếu lưu hành.

- Ngày 05/10/2017 Công ty cổ phần CMC chuyền giao dịch cỗ phiếu từ sàn 
Hà Nội sang sàn giao dịch chửng khoán Thành phố Iỉồ Chí minh.

- Ngày 16/05/2017 phát hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 30%, tương đương 
với 36.690.887 cổ phiếu luư hành

(Số lưọng cổ phiếu phát hành tăng vốn và chỉ trả cồ tức được làm tròn theo quy
định)

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không
e) Các chúng khoán khác: Không 6

6. Báo cáo tác động liên quan đến môị trường và xã hội của công ty .
6.1. Tác động lên môi trường:
Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp.
Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính
6.2. Quản lỷ nguồn nguyên vật liệu:
a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản 

phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm:
- Tổng nguyên liệu sử dụng trong năm là 442.282.937 kg
b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất 

sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức
6.3. Tiêu thụ năng lượng:
a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp.
- Tiêu thụ điện trong năm của đơn vị: 50.220.818 lew
b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu

quả:
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- Tiết kiệm Than cục: 1.294.284 Kg
- Tiết kiệm Gas: 930.234 lcg
- Tiết kiệm Diện: 3.765.055 ICw
c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ 

tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng 
kiến này:

- Năng lượng tiết kiệm được là do đơn vị đã áp dụng các biện pháp quản lý, giám 
sát định mức khoán, cải tạo tối uư hóa các thiết bị, trình độ vận hành thiết bị của cán bộ 
kỹ thuật được chuyên môn hóa...

6.4. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm)
a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng:
- Đơn vị sử dụng nguồn nưó'c sạch do Công ty cổ phần cấp nưó’c Phú Thọ. Tổng 

lượng nước sử dụng trong năm 2020 là: 206.560 m3
b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng:
- Tỉ lệ nguồn nước tái sử dụng tuần hoàn của đơn vị là 100%
6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường
a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy đinh về môi 

trường: Không
b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy 

định về môi trường: Không
6.6. Chỉnh sách liên quan đến người lao động
a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối vói người lao động:
- Lao động trung bình năm 2020 của đơn vị là 852 người, thu nhập bình quân là 

10,39 triệu đồng/người/tháng.
b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của 

người lao động:
- Hàng năm đơn vị cấp phát phương tiện trang bị cá nhân cho người lao động: 

quần áo bảo hộ, giày, dép, 111Ũ, găng tay, mặt nạ phòng độc...tùy theo các vị trí làm việc.
- Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động định kỳ hàng năm theo quy định.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm cho toàn thể CBCNV-LĐ trong Công

ty.
- Quan trắc môi trường lao động định kỳ hàng năm
- Cấp phát sữa bồi dưỡng độc hại cho các vị trí làm việc trong môi trường độc hại

- Đối với thời tiết nắng thì Công ty phát bổ sung cho người lao động Chanh, 
đường, muối, canh đỗ...
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- Hàng năm Công ty tặng quà cho các cháu là con CBCNV-LĐ nhân dịp tết thiếu 
nhi, tết trung thu.

- Tặng quà cho các cháu có thành tích trong học tập
- Tặng quà thăm hỏi động viên các đồng chí và gia đình chính sách, cá thương 

bệnh binh trong Công ty nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/07 hàng năm
- Tặng quà thăm hỏi động viên các đồng chí và gia đình trong Công ty nhân ngày 

thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 hàng năm.
Tặng quà cho lao động nữ nhân ngày 8/3, 20/10 hàng năm.

- Thăm hỏi động viên, gia đình CBCNV-LĐ khi gia đình gặp khó khăn, việc hiếu, 
việc hỷ theo Thỏa ước lao động của Công ty.

- Người lao động nghỉ hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật và Thỏa 
ước lao động của Công ty.

- Tặng quà (Tiền mặt) Cho CNCNV -  LĐ trong Công ty nhân dịp các ngày lễ 
như: Tết dương lịch, lễ 30/4, 01/5, 02/9...

- Hàng năm Công ty tổ chức cho CNCNV-LĐ đi nghỉ mát.

c) Hoạt động đào tạo người lao động: Đơn vị đào tạo tại chỗ khi tuyển dụng lao 
động mới, thời gian đào tạo theo quy định của luật hiện hành

- Phổ biến kiến thức, huấn luyện ATLĐ, VSLĐ định kỳ cho CBCNV-LĐ trong 
Công ty.

- Công ty cử cán bộ nghiệp vụ tham gia các lớp tập huấn, cập nhật phần mềm, hội 
nghị về công tác tiền lương, cập nhật bộ luật lao động 2019, thuế, sử dụng hóa đơn điện 
tử...

- Cử CBCNV tham gia các khóa huấn luyện Quốc phòng an ninh và Dân quân tụ1 
vệ do Thành đội Việt Trì tổ chức.

Tổ chức huấn luyện ATLĐ, VSLĐ

ố. 7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối vói cộng đồng địa phương
Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm 

hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng:
- Song song với với thực hiện phát triển sản xuất thì đơn vị luôn quan tâm đến 

công tác An sinh xã h ộ i, tham gia các cuộc vận động xây dựng quỹ tù’ thiện, ủng hộ vì 
người nghèo ....

+ ủng hộ Tết vì người nghèo của UBND Phường Tiên Cát -  TP Viêt Trì: 
10.00.000 đồng.

+ ủng hộ và tặng quà các hộ nghèo và cận nghèo của khu Phố Anh -  p. Tiên Cát 
-  TP Việt Trì: 18.000.000 đồng.
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+ ủng hộ MTTQ Việt Nam thành phố Việt Trì -  T. Phú Thọ: 20.000.000 đồng 
+ ủng hộ Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ: 15.000.000 đồng.
+ ủng hộ Trung tâm bảo trợ trẻ em thành phố Việt Trì -  TỈn Phú Thọ: 10.000.000

đồng.
+ ủng hộ Hội bảo trợ Người tàn tật & trẻ mồ côi tỉnh Phú Thọ: 5.000.000 đồng 
+ Thăm và tặng quà tết khu dân phố 150 xuất quà, mỗi xuất trị giá 500.000 đồng 

(Tổng 75.000.000 đồng)
6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của 

UBCKNN/
Lưu ý: (Mục 6 phần II Phụ lục này, cồng ty có thể lập riêng thành Báo cảo phát 

triển bền vững, trong đó các mục 6.1, 6.2 và 6.3 không bắt buộc đối với các doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chỉnh, ngần hàng, chúng khoán, bảo hiếm)/.

Khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng các chuẩn mực báo cáo quốc tế trong 
việc báo cáo Phát triển bền vững

IH. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh 
giá về tình hình mọi mặt của công ty)

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
1.1. Đối vói Công tác bán hàng.
- Trong năm 2020 Công ty đã Quyết định đổi tên phòng Thị trường thành phòng 

kinh doanh 1 và thành lập phòng Kinh doanh 2 cho phù hợp với xu thế hiện tại.
+ Phòng kinh doanh 1: Kinh doanh dòng sản phẩm phổ thông 
+ Phòng kinh doanh 2: Kinh doanh dòng sản phẩm cao cấp
- Ban Tổng giám đốc đã trình HĐQT xem xét và Quyết định bổ nhiệm Cán bộ 

quản lý của phòng kinh doanh 1 và phòng Kinh doanh 2 và bổ nhiệm Ông Tạ Quang 
Vững -  P.TGĐ kiêm Giám đốc kinh doanh.

- Với định hưởng giảm bớt hàng đặt độc quyền tập trung vào sản xuất và xây 
dụng thêm một nhãn hàng phổ thông của công ty để khai thác được hết năng lực của hệ 
thống kênh phân phối tại các tỉnh. Từ tháng 5 năm 2020 Công ty cũng đã xây dụng và 
triền khai thêm một nhãn hàng mới sản xuất các dòng sản phẩm phổ thông là nhãn 
PRATO và giao cho Phòng kinh doanh 1 phụ trách, tính đến hết năm 2020 đã xúc tiến 
mở được khoảng gần 40 nhà phân phối triển khai nhãn hiệu này trên thị trường toàn 
quốc. Sản lượng tiêu thụ của nhãn hàng này cũng đã tăng trưởng dần qua các tháng góp 
phần để công ty đỡ bị phụ thuộc vào hệ thống kênh phân phối hàng đặt độc quyền và 
đem lại hiệu quả cho công ty.

- Rà soát và chấm dút Hợp đồng đối với những nhà phân phối không đạt yêu cầu.
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- Rà soát và thực hiện cắt giảm lượng mẫu tồn trên thị trường, trong năm đã cắt, 
giảm được khoảng 700 mẫu.

- Tiếp tục phát triển thêm một số dòng sản phẩm mới có lợi thế cạnh tranh tốt và 
đem lại hiệu quả cao như: Gạch thẻ KT250*500; gạch KT300*300 xương trắng; Gạch 
thanh gỗ KT150x800, ICT150x900, gạch ốp porcelain KT300XỐ00, Gạch lát porcelain 
KT600x600 và KT800x800...

- Công tác xây dựng kế hoạch sản xuất đã được thực hiện một cách khoa học hơn.
* Hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được như trên Công tác kinh doanh vẫn còn có một 

số tồn tại và nhược điểm như sau:
- Mau mã sản phẩm số lượng lớn, ra mẫu mới không kiểm dẫn đến lượng tồn kho 

lớn, không tập trung.
- Công tác chăm sóc khách hàng còn nhiều hạn chế do bản thân nhiều đồng chí 

nhân viên thị trường chưa trang bị đầy đủ các kiến thức cần thiết về các tiêu chuẩn kỹ 
thuật, quy trình sản xuất của sản phầm dẫn đến chưa biết cách giải thích, giải quyết thỏa 
đáng nên còn gây ra sự ức chế cho khách hàng và gây ra lãng phí tốn kém không cần 
thiết.

- Công tác xúc tiến truyền thông quảng bá thương hiệu và giới thiệu dòng sản 
phẩm mới chưa được triển khai sâu rộng và thường xuyên.

- Tại thị trường nam miền Trung (từ Đà Nang trở vào trong) các đại lý phân phối 
vẫn chưa được quan tâm chăm sóc tốt, chưa có NVTT nằm vùng hỗ trợ dẫn đến sản 
lượng tiêu thụ còn rất hạn chế, chưa khai thác được thị trường, sản lượng tiêu thụ chưa 
phù hợp với năng lực của thị trường và đại lý. Tại miền nam, chi nhánh chưa chủ động 
có phương án phát triển mở rộng hệ thống phân phối, công tác chăm sóc khách hàng còn 
nhiều hạn chế, chủ yếu còn dựa vào hệ thống đại lý cũ là chính mà các đại lý này đa 
phần năng lực phân phối kém hoặc không còn tâm huyết với sản phẩm của CMC nên 
không khai thác được hết tiềm năng của thị trường.

1.2. Sản xuất tại Nhà máy gạch CMC số 1

Năm sản xuất

Gạch Ngói + Phụ Kiện
Tổng Sản 

lượng (m2)

Đạt KH 
(KH = 4 

triệu 
m2)

Sản lượng 
(1112) TI lệ LI Sản lưọìig 

(m2) Tỉ lệ LI

Năm 2020 3.861.132 95,84 1.204.704 90,17% 5.065.836
94,49 % 126,65%
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- Trong năm Nhà máy phải dừng sản xuất để sửa chữa, bảo dưỡng mất 3 tháng, 
đến đầu tháng 4 nhà máy mới đi vào sản xuất ổn định . Sau khi đi vào sản xuất ồn định 
thì các tháng đều đạt và vượt về năng suất và chất lượng đề ra, đặc biệt T10 = 
580.000m2,tỉ lệ LI 96,07%; T12 = 608.395 m2, tỉ lệ LI 96,6%.

- Từ tháng 05/2020 Nhà máy đã sản xuất thành công sản phẩm Ngói mới, phụ 
kiện Ngói nóc, Ngói rìa đều cho kết quả tốt, chi phí giá thành sản xuất hợp lý.

- Sau khi tiến hành cải tạo, đầu tư mới tháp sấy phun nâng công suất sấy bột từ 16 
tấn/giờ lên thành 22 tấn/giờ, cải tạo lò khí hóa, lò than xích, cán bộ vận hành thì không 
ngừng học hỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.. .tù* đó việc tiêu hao nguyên nhiên liệu được 
cải thiện giảm rõ rệt, cụ thể như sau:

1.3. Sản xuất tại Nhà máy gạch CMC số 2

Năm sản xuất Sản lượng (m2) TI lê loai 1
ẽ  o

Đạt kế 
Sioạcỉi (%)

Ke hoạch 
(m2)

Năm 2020 11.484.371 92,92% 127,6% 9.000.000

Năm 2020 Nhà máy dừng sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ mất 03 tháng, đối với lò 
nung số 1 thì đến cuối tháng 5 mới đi vào sản xuất, tuy vậy sản lượng cả năm vẫn đạt và 
vượt kế hoạch Công ty giao là 127,6% kế hoạch, chất lượng thì tăng so 2,89% loại 1 với 
năm 2019

- Sau khi Công ty tiến hành cải tạo lò nung số 2, sơn cách nhiệt lò nung số 3, và 
thay thế chuyển đối từ nhiên liệu đốt than sang đốt Gas đối với lò nung số 1 thì chất 
lượng, sản lượng đều tăng và tiêu hao nhiên liệu đã giảm rõ rệt, cụ thể.

+ Lò nung số 1 sau khi chuyển sang đốt Gas, đổi độ co khuôn, vấn đề nút vỡ do 
sốc nhiệt đã cơ bản được giải quyết, tỉ lệ loại 1 tăng 2,03% so với năm 2019, năng suất 
tăng tù’ 5-7% so với năm 2019.

+ Lò nung số 2: Sau khi cải tạo thì chất lượng sản phẩm loại 1 tăng 4,42% so với 
năm 2019, sản lượng tăng 408.665 m2 so với năm 2019 (Chu ỉcỳ nung giảm từ 57phút 
về 50-52 phút).

+ Lò nung số 3: Sau khi cải tạo sơn cách nhiệt, cùng với việc nghiên cúu bài phối 
liệu xương men phù hợp, công tác vận hành lò nung đă rút ngắn chu kỳ nung của tùng 
sản phẩm từ 3-5 phút, Gas sử dụng giảm được 0,08kg/m2 sản phẩm.

Công tác tổ chức bộ máy sản xuất được cơ cấu lại cho phù hợp với tình hình sản 
xuất thực tế của Nhà máy như tăng cường công tác giám sát sản xuất, xây dựng lại nội 
quy Nhà máy.
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Trong năm 2020 ngoài những sản phẩm, kích thước đã sản xuất thì trong năm nhà 
máy sản xuất thêm dòng sản phẩm Gạch Thanh KT150*900mm, gạch ốp 
KT300*600mm Porcelian đạt sản lượng và chất lượng cao.

1.4. Công tác sản xuất gạch Thấm muối tan
- Ngiên cứu thành công bài phối liệu đối với lớp liệu ướt bằng các nguyên liệu sẵn 

có trong nứớc và bổ sung, từ đó giảm giá thành sản xuất giữa 2 bài xương là 3.456 
đồng/m2 sản phẩm

- Sản xuất thành công gạch Thấm muối tan theo yêu cầu của Quỹ đổi mới là: 
190.000 m2 gạch Thấm muối tan cho các kích thước sản phẩm sau: ICT300*600, 
KT600*600, KT800*800, ICT600*1200

- Hoàn thiện hồ sơ sản xuất gạch Granite Thấm muối tan theo quy định của Quỹ 
đổi mới công nghệ quốc gia, các báo cáo theo giai đoạn gửi về Quỹ.

- Các thông số kỹ thuật của sản phẩm, các chỉ tiêu đều tốt hơn so với thành phẩm 
sản xuất lần liền trước, đặc biệt là chi phí sản xuất giảm do liệu ướt được sử dụng từ 
nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước.

1.5. Sản suất vỏ bao bì - Xí nghiệp bao bì.
- Kết quả sản xuất năm năm 2020 đạt 13.816.283 vỏ = 7.652.212 m2 vỏ, về cơ 

bản thì Xí nghiệp đã phục vụ tốt cho công tác sản xuất của Công ty
- Phối hợp cùng các đơn vị, phòng ban chức năng hoàn thiện các thông số ghi trên 

vỏ bao bì cũng như việc đề xuất quy hoạch lại loại giấy sử dụng in vỏ bao bì, qua đó đã 
giảm tồn kho các loại giấy, tiết kiệm chi phí trong sản xuất.

- Năm 2020 tập thể CBCNV-LĐ của xí nghiệp đã sản xuất đáp ứng yêu cầu của 
Công ty.

- Giấy sử dụng năm 2020 tiết kiệm hơn năm 2019 là Do làm chặt công tác kiểm 
tra chất lượng đầu vào, định lượng giấy ổn định.

Môt số các chỉ tiêu đat đươc trong năm 2020
o o o ơ

TT CH Ỉ TIỂU ĐƠN VỊ
KÉ HOẠCH 

2020

T l l ự c  HIỆN 

2020

TỈ LỆ

(%)
1 Doanh thu Tỷ đồng 1.300 1.360,41 104,65
2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 140 151,06 107,9
3 Nộp ngân sách Tỷ đồng 60 84,21 140,35
4 Chia cổ tức (Dự kiến) % 15-20 20 100
.5 Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng 3.123,21
6 Tỉ suất lợi nhuận/Doanh thu % 10,77 11,11
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7 Lao động bình quân Người 950 852

8
Thu nhập bình 

quân/người/tháng
Tr.đồng 10 10,39 103,9

* Một số giải pháp để đạt kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2020

- Thực hiện công tác tổ chức, sắp xếp lại CBCNV-LĐ trong Công ty nhằm tinh 
gọn bộ máy hoạt động, sắp xếp nhân lực phù hợp với năng lực chuyên môn, nhằm nâng 
cao hiệu quả công việc, tiết giảm chi phí quản lý.

- Thực hiện công tác đào tạo và tuyển dụng mới, luân chuyển, miễn nhiệm những 
cán bộ yếu kém về chuyên môn, hạn chế về năng lực đồng thòi Công ty xem xét bồi 
dưỡng, quy hoạch lóp cán bộ trẻ trên tinh thần có tính kế thừa và phát huy đối với sự 
phát triển của Công ty trong thời gian tới.

- Thực hiện đồng bộ hóa quy trình quản lý & sản xuất, tiết kiệm triệt để chi phí
sản xuất 5

- Thực hiện khoán định mức sử dụng nguyên nhiên liệu, vật tư đến tùng bộ phận.
- Giám sát chặt chẽ công tác thực hiện định mức tiêu hao nguyên nhiên liệu trong 

sản xuất.
- Kiểm tra rà soát, cải tạo thiết bị nhằm tối ưu trong sản xuất \
- Nghiên cúư cải tiến tiết kiệm than cho sấy phun, khí than, lò than xích cho nung 

sản phẩm nhằm giảm giá thành sản xuất.
- Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, quản lý......
- Nghiên cúu sản xuất các sản phẩm mới, đi tiên phong trên thị trường.
- Thực hành tiết kiệm trong sản xuất.
- Nhận định, đánh giá đúng tình hình thị trường gạch ốp lát cũng như vị trí thương 

hiệu sản phẩm gạch ốp lát CMC trên thị trường.
- Thanh lọc và thiết lập, phát triển nhà phân phối có đủ năng lực, nhiệt nhuyết
- Phát triển các mẫu mã mới có tính tiên phong trên thị trường.
- Tập trung chăm sóc tốt hệ thống phân phối... 2

2. Tình hình tài chính
a) Tình hinh tài sản (Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản 

(phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản và nợ phải thu quá hạn ảnh hưởng đến kết 
quả hoạt động kinh doanh)

- Tài sản cố định của công ty được trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng, 
dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, số năm khấu hao tài sản cố định được trích theo
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khung qui định của nhà nước.Chỉ số ROA^O.092. Hầu hết các tài sản cố định đều sử 
dụng hết công suất, có phân loại cụ thể theo nguồn ngắn hạn và dài hạn.
Khoản nợ phải thu quá hạn của công ty năm 2020 trích lập: 36.764.93 lđ, không ảnh 
hưởng nhiều đến kết quả hoạt động SXKD của công ty.

b) Tình hình nợ phải trả: (Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ. 
Phân tích nợ phải trả quá hạn, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay)

- Công ty không có khoản nợ phải trả quá hạn, các khoản nợ dài hạn có tăng hơn 
năm ngoái do công ty đầu tư thêm tài sản máy móc, thiết bị. Các khoản 11Ợ ngắn hạn đều 
được thanh toán trước hạn. Chi phí chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm là 
527.829.057,đ, chiếm 3% trong tổng chi phí lãi vay, không ảnh hưởng nhiều đến kết quả 
SXKD của công ty.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
Năm 2020 Công ty có sự thay đổi, sắp xếp về phòng nghiệp vụ, cán bộ quản lý 

nhằm phù hợp hơn với tình hình thực tế.
- QĐ miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng đối với Ông Dương 

Quốc Chính, kể từ ngày 01/03/2020.
- QĐ bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bình Minh giữ chức vụ Quyền trưởng phòng Tài 

chính kế toán, kể từ ngày 01/03/2020
- QĐ đổi tên phòng Thị trường thành phòng Kinh doanh 1, kể từ ngày 01/05/2020
- QĐ thành lập Phòng kinh doanh 2, kể tù' ngày 01/05/2020
•- QĐ Bổ nhiệm Ông Tạ Quang Vững giữ chức vụ Phó tổng giám đốc, giám đốc 

kinh doanh, kể từ ngày 01/05/2020
- QĐ bổ nhiệm Ông Lê Ngọc Minh giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh 1, kể 

từ ngày 01/05/2020
- QĐ bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quân giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng Kinh 

doanh 2, kể từ ngày 01/05/2020
- QĐ bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thu Hiền giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kinh 

doanh 1, kể từ ngày 01/05/2020
- QĐ bổ nhiệm Ông Trần Quang Hòa giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kinh doanh 

2, kể từ ngày 01/05/2020
- QĐ bổ nhiệm Ông Lê Đức Anh giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tài chính kế 

toán, kể từ ngày 01/05/2020
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4. Iíế hoạch phát triển trong tương lai
~ Không ngừng nâng cao công tác quản lý, đào tạo cán bộ có trình độ chuyên môn

cao.
- Tổ chức sắp xếp bộ máy cán bộ quản lý, công nhân lao động phù hợp với năng 

lực và chuyên môn nhằm đem lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng, phát triển và giữ vững thương hiệu gạch ốp lát CMC trên thị trường.
- Phát triển đơn vị trở thành một trong những đơn vị sản xuất Vật liệu xây dựng 

hàng đầu Việt Nam về chất lượng, doanh thu và đời sống cho người lao động.
- Song song với sự phát triển về kinh tế, đơn vị cũng chú trọng đến sự phát triển 

môi trường bền vững, các hoạt động mang tính cộng đồng...
5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý  kiến kiểm toán (nếu có)- (Trường hợp 

ỷ  kiến kiểm toán không phải là ý  kiến chấp nhận toàn phần)
- Không có
6. Báo cáo đảnh giá liền quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của 

công ty
a. Đánh gỉá Mên quan đến các chỉ tiêu môi trưòìig (tiêu thụ nước, năng lưọìig, 

phát thải..)/
Thực hiện tốt việc giám sát môi trường định kỳ hàng quý. Công ty ký họp đồng 

thuê Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trường tỉnh Phú Thọ.
- Đã thực hiện lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

(ĐTM).
- Kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, thuế Tài nguyên nước. 

Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về nộp thuế tài nguyên nước và phí bảo vệ môi 
trường đối với nước thải.

- Công ty đã xây dụng và thực hiện vận hành hệ thống xử lý nước thải tuần hoàn 
tái thu hồi sử dụng

- Công ty thu gom, phân loại, lưu giữ, bảo quản và tập kết chất thải rắn vào bãi 
chứa rác theo đúng quy định.

- Xây dựng nhà kho chứa chất thải rắn nguy hại. Để xử lý chất thải nguy hại Công 
ty đã ký họp đồng với đơn vị có đủ chức năng về thu gom vận chuyển, xử lý chất thải 
nguy hại theo đúng quy định.

- Công ty đã đựơc cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Mã số 
QLCTNH: 25.000073.T ngày 04/09/2014 cấp lại lần 03.

b. Đánh giá Mên quan đến vấn đề nguôi lao động.
- Hàng năm Công ty thực hiện quan trắc môi trường lao động theo quy định. Các 

chỉ tiêu về môi trường lao động đều đạt yêu cầu.
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- Trang bị đầy đủ phương tiên bảo hộ cá nhân cho người lao động theo quy định 
và vị trí làm việc.

- Công ty thực hiện tăng cường việc tuyên truyền, học tập về ATVS LĐ, chấp 
hành kỷ luật, tăng năng suất lao động. Bảo đảm thu nhập bình quân của người lao động 
luôn ổn định và phấn đấu năm sau cao hơn năm trước. Kết hợp với Công đoàn chăm lo 
đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của người lao động.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.
- Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động
- Thực hiện việc bồi dưỡng độc hại cho người lao động làm việc ở những vị trí 

nặng nhọc, độc hại
c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp 'đối vói cộng đồng 

địa phương.
- Song song với với thực hiện phát triển sản xuất thì đơn vị luôn quan tâm đến 

công tác An sinh xã hộ i, tham gia các cuộc vận động xây dựng quỹ tù’ thiện, ủng hộ vì 
người nghèo ....

+ ủng hộ Tết vì người nghèo của ƯBND Phường Tiên Cát -  TP Viêt Trì:
10.00. 000 đồng.

+ ủng hộ và tặng quà các hộ nghèo và cận nghèo của khu Phố Anh -  p. Tiên Cát 
-  TP Việt Trì: 18.000.000 đồng.

+ ủng hộ MTTQ Việt Nam thành phố Việt Trì -  T. Phú Thọ: 20.000.000 đồng
+ ủng hộ Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ: 15.000.000 đồng.
+ ủng hộ Trung tâm bảo trợ trẻ em thành phố Việt Trì -  Tỉnh Phú Thọ:

10.000. 000 đồng.
+ ủng hộ Hội bảo trợ Người tàn tật & trẻ mồ côi tỉnh Phú Thọ: 5.000.000 đồng
+ Thăm và tặng quà tết khu dân phố 150 xuất quà, mỗi xuất trị giá 500.000 đồng 

(Tổng 75.000.000 đồng)
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối vói công ty 

cỗ phần)
L Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó 

có đảnh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.
Thưc hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị là kiểm tra, 

giám sát việc điều hành SXKD của Ban Tổng Giám đốc, bám sát mục tiêu kinh tế của 
Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các Nghị quyết của HĐQT 
về các lĩnh vực Đầu tư; sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị có một số đánh giá sau:

- Các phòng nghiệp vụ thực hiện tốt chức năng nhiệm được giao như công tác lao 
động tiền lương, các chế độ BHXH được thực hiện đầy đủ và kịp thời cho người lao
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động, Công tác tài chính được thực hiện đúng, đầy đủ phục vụ sản xuất kinh 
doanh...Công tác vật tư thì chủ động tìm mua nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng, 
giá thành cạnh tranh..Công tác bán hàng luôn tìm kiếm, mở rộng thị trường phân phối và 
nghiên cứa, đề xuất đưa vào sản xuất những sản phẩm mới, có tính tiên phong trên thị 
trường...

- Song hành với sản xuất kinh doanh thì Công ty ty luôn chú trọng đến công tác 
ATVSLĐ, hàng năm tập huấn cho người lao động, trang bị đầy đủ phuong tiện bảo hộ 
cá nhân cho người lao động.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.
- Công ty luôn chú trong đến môi trường làm việc của người lao động cũng như 

môi trường chung.
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty.
- Mặc dù năm 2020 gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do tỉnh hình 

dịch bệnh, thiên tai lũ lụt, cung vượt cầu, hàng ngoại nhập lậu giá rẻ ... nhưng vượt mọi 
những khó khăn, thử thách nêu trên Ban tổng giám đốc cùng tập thể CBCNV-LĐ đã nỗ 
lực phấn đấu hoàn thành tốt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội 
đồng cổ đông năm 2020 đã thông qua.

- HĐQT đánh giá cao sự năng động và linh hoạt trong điều hành, những cố gắng 
nỗ lực tìm kiếm mở rộng thị trường, mạnh dạn đi đầu trong nghiên cứu sản xuất các sản 
phẩm có tính tiên phong trên thị trường đã giúp duy trì được hoạt động sản xuất kinh 
doanh, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, và thực hiện tốt các chế độ cho 
người lao động của công ty trong giai đoạn khó khăn của năm 2020.

- HĐQT đánh giá cao Ban tổng giám đốc trong công tác tổ chức sắp xếp cán bộ, 
tinh giảm bộ máy hoạt động của các phòng nghiệp vụ..hàng năm đã tổ chức lấy phiếu tín 
nhiệm đối với cán bộ quản lý để từ đó có những đánh giá về năng lực chuyên môn, năng 
lực công tác và công tác đào tạo cán bộ nguồn...trình HĐQT Công ty xem xét miễn 
nhiệm và bổ nhiệm mới.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, Hội đồng quản trị Công ty sẽ bám sát Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện một số vấn đề trọng 
tâm như sau:

- Công tác sản xuất: Không ngừng nâng cao về chất lượng và sản lượng, đa rạng 
về kích thước, mẫu mã, chủng loại. Nghiên cứu cho ra thị trường những dòng sản phẩm 
máng tính tiên phong, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm tiết kiệm chi phí sản 
xuất, giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh.
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- Công tác bán hàng: Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường trong và ngoài 
nước, đưa ra những chính sách bán hàng hiệu quả

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, hiệu quả. Phấn đầu hoàn 
thành vượt mức kế hoạch giao.

- Thực hiện sử dụng nguồn tài chính của Công ty một cách họp lý và hiệu quả, 
bảo toàn và phát triển vốn bền vũng.

Thực hiện đúng các quy định về môi trường, chăm lo đời sống người lao động và 
tích cực và có trách nhiệm tham gia các hoạt động xã hội.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KÉ HOẠCH SAN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Các Chí tiêu chủ ycu
- ':.'V7T7;V, —'vỉị

1. Tổng giá trị sản lượng Tỷ đồng 1.300

2. Tổng giá trị kim ngạch Xuất nhập khẩu USD 10.000.000
3. Sản phẩm sản xuất (Gạch+Ngói) M2 16.000.000
4. Sản phẩm xuất bán (Gạch+Ngói) M2 17.500.000
5, Doanh thu Tỷ đồng 1.450
6. Lợi nhuận Tỷ đồng 150
7. Các khoản nộp ngân sách Tỷ đồng 80
8. Vốn Điều lệ Đồng 366.908.870.000
9. Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu % 10,34
10. Đầu tư và phát triển Tỷ đồng 300-500
11. Lao động bỉnh quân/năm Người 1.000
12. Thu nhập bình quân/người/tháng Triệu đồng 10-10,5
13. Cổ túc dự kiến chia % 20%

V. Quản trị công ty
1. Hội đồng quản trị
a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: (danh sách thành viên Hội đồng 

quản trị, tỷ lệ sở hữu cồ phần có quyền hiểu quyết và các chứng khoán khác do công ty 
phát hành, nêu rõ thành viên độc lập và các thảnh viên khác; số lượng chức danh thành 
viên Hội đồng quản trị, chức danh quản lý do từng thành viên Hội đằng quản trị của 
công ty nắm giữ tại các công ty khác)
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s tt T h à n h  v i ê n H Đ Q T C h ứ c  v ụ
N g à ỵ  b ắ t  

đ â u

Sỏ* h ữ u  cổ  p h ầ n  C V T  
(T ín h  đ ế n  n g à y  

2 2 /0 2 /2 0 2 1 )
G h i ch ú

Sổ lương 
(CP)

Tỉlệ

1 Dương Quốc Chính Chủ tịch HĐQT 01/03/2020 0 0,00%
Thành viên 

độc lập

2 Nguyễn Quang Huy
TV HĐQT 

Tổng giám đốc
05/05/2016 0 0,00%

3 Tạ Quang Vững
TV HĐQT 
Phó TGĐ 

GĐ Kinh doanh
05/05/2016 05 0,00%

4 Kiều Thế Vinh
Thành viên 

HĐQT
05/05/2016 0 0,00%

Thành viên 

độc lập

5 Nguyễn Thành Chung

Thành viên 

HĐQT
- GĐ NMG số 1

15/04/2018 50.000 0,14%

6 Vũ Thị Loan
Thành viên 

HĐQT
- GĐ NMG số 2

20/04/2019 8.970 0,024%

7 Thái Hoàng Long
Thành viên 

HĐQT
27/06/2020 0 0,00%

Thành viên 
độc lập -  
Phó TGĐ, 
kiêm giám 

đốc CN Cty 
chứng khoán 

ngân hàng 

công thương 

Việt Nam tại 
TP I-ICM

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Liệt kê các tiểu ban thuộc Hội đồng 
quản trị và thành viên trong từng tiểu ban: Đơn vị không có tiểu ban

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT); đánh giá hoạt động của Hội đồng 
quản trị, nêu cụ thể số luợng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của 
các cuộc họp.
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r _ __
* SÔ lượng các cuộc họp trong năm của HĐQT

stt T h à n h  v iê n  H Đ Q T
S ố  b u ổ i h ọ p  H Đ Q T  

th a m  d ự

Tỷ lộ th a m  d ự  

h ọ p

Lý do không 
tham dự họp

1 Dương Quốc Chính 8/8 100%

2 Nguyễn Quang Huy 8/8 100%

3 Tạ Quang Vững 8/8 100%

4 Kiều Thế Vinh 8/8 100%

5 Nguyễn Thành Chung 7/8 87,5% Đi công tác

6 Vũ Thị Loan 8/8 100%

7 Thái Hoàng Long 3/8 100% Bầu bổ sung ngày 

27/6/2020

8 Khổng Phan Đức 4/8 100% Thôi làm TV 

HĐQT từ ngày 

01/5/2020

* Nội dung chính của các cuộc họp 1IĐQT

N g à y  th á n g N ộ i  d u n g K ế t  q u ả  h ọ p

18/01/2020 Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, 
kế hoạch năm 2020 và các nội dung khác

- Hội đồng quản trị 
đã thống nhất 100% 
(7/7 thành viên) các 
nội dung tại cuộc 
họp.
+ Giao cho Ban 
tổng giám đốc chỉ 
đạo các đơn vị liên 
quan thực hiện nội 
dung đã được 
LIĐQT gaio

26/02/2020
1. Công tác nhân sự của HĐQT theo quy định của 
pháp luật.
- Miễn nhiệm chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn

- HĐQT đã thống 
nhất 100% (6/6 
thành viên) các nội
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Quang Huy
- Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc và Kế 
toán trưởng đối với ông Dương Quốc Chính
- Bầu Ông Dương Quốc Chính giữ chức vụ Chủ tịch 
HĐQT Công ty cổ phần CMC nhiệm kỳ 2016-2021, 
kể từ ngày 01/03/2020.
- Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bình Minh giữ chức vụ 
Quyền trưởng phòng Tài chính kế toán kể từ ngày 
01/03/2020.
2. Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2020.
- Ngày đăng ký cuối cùng dự Đại hội.
- Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội
- Các nội dung khác nằm trong chương trình Đại 
hội..... và một số công việc phục vụ sản xuất kinh 
doanh

dung tại cuộc họp

14/04/2020

Xin ý kiến HĐQT V/v Gia hạn tổ chức Đại hội đồng 
cổ đông năm 2020
- Căn cứ diễn biến của dịch Covid và các quy định 
của Chính phủ về việc phòng chống dịch. HĐQT 
thống nhất xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 
năm 2020 từ ngày 20/04/2020 sang ngày 27/06/2020.
- Giao cho ban tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận 
liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng 
quy định của pháp luật.

- HĐQT biểu quyết 
thống nhất 100% 
(7/7 thành viên) nội 
dung trên.

29/04/2020

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, 
kế hoạch năm 2020.
2. Xem xét đơn xin thôi là Thành viên IiĐQT của 
Ông Khổng Phan Đức.
- HĐQT quản trị đã thống nhất miễn nhiệm thành 
viên HĐQT đối với ông Khổng Phan Đức kể từ ngày 
01/05/2020.
3. Xem xét kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, sắp 
sếp phòng nghiệp vụ
- QĐ đổi tên phòng Thị trường thành phòng Kinh 
doanh 1, kể từ ngày 01/05/2020
- QĐ thành lập Phòng kinh doanh 2, kể từ ngày 
01/05/2020

- HĐQT biểu quyết 
thống nhất 100% 
(7/7 thành viên) nội 
dung trên.
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- QĐ Bổ nhiệm Ông Tạ Quang Vững giữ chức vụ 
Phó tổng giám đốc, giám đốc kinh doanh, kể từ ngày 
01/05/2020
- QĐ bổ nhiệm ồng Lê Ngọc Minh giữ chức vụ 
Trưởng phòng Kinh doanh 1, kể từ ngày 01/05/2020
- QĐ bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quân giữ chức vụ 
Quyền Trưởng phòng Kinh doanh 2, kể tù’ ngày 
01/05/2020
- QĐ bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thu Hiền giữ chức vụ 
Phó trưởng phòng Kinh doanh 1, kể từ ngày 
01/05/2020
- QĐ bổ nhiệm Ông Trần Quang Hòa giữ chức vụ 
Phó trưởng phòng Kinh doanh 2, kể từ ngày 
01/05/2020
- QĐ bổ nhiệm Ông Lê Đức Anh giữ chức vụ Phó 
trưởng phòng Tài chính kế toán, kể từ ngày 
01/05/2020

22/06/2020

1. Báo cáo hoạt động SXKD đến ngày 15/6/2020
2. Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2020.
- Phân công nhiệm vụ tại Đại hội
- Thông qua Các nội dung khác trong chương trình 
Đại hội
3. Triển khai một số nội dung khác

- HĐQT biểu quyết 
thống nhất 100% 
(6/6 thành viên) nội 
dung trên.

07/07/2021
Xin ý kiến V/v chuyển trụ sở chi nhánh Công ty cổ 
phần CMC tại Thành phố PICM

- HĐQT biểu quyết 
thống nhất 100% 
(7/7 thành viên) nội 
dung trên.

24/07/2020

1. Báo cáo tình hình hoạt dộng của HĐQT 6 tháng 
đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

- Công tác hoạt động của HĐQT
- Phân cồng nhiệm vụ thành viên HĐQT 
Các nội dung khác của HĐQT

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 
tháng đầu năm, mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm 2020.
3. Triển khai một số nội dung khác.

- PIĐQT biểu quyết 
thống nhất 100% 
(7/7 thành viên) nội 
dung trên.
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02/ 10/2020

1. Báo cáo tình hình hoạt dộng của HĐQT 9 tháng 
đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 
tháng đầu năm, công tác đầu tư, nhiệm vụ 3 tháng 
cuối năm 2020.

- HĐQT biểu quyết 
thống nhất 100% 
(7/7 thành viên) nội 
dung trên.

d) Hoạt động của thành viên HỘI đồng quản trị độc lập»
- Vói chức năng nhiệm vụ được phân công, các thành viên HĐQT đã thể hiện tốt 

vai trò, chức trách của mình và đã có những ý kiến đóng góp cho HĐQT để góp phần 
vào kết quả chung của Công ty như: Công tác sản xuất, bán hàng, đầu tư công nghệ mới, 
đánh giá tình hình thị trường, công tác quảng bá hình ảnh...

Trong năm qua các thành viên đã tham dự hoặc ủy quyền cho người dự họp 
HĐQT đầy đủ, đạt tỷ lệ 100% qua đó đã nói lên vai trò trách nhiệm của từng thành viên

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị 
công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản 
trị công ty trong năm

2, Ban Kiểm soát/ ủy ban kiểm toán
a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát/ ủ y  ban kiểm toán (danh sách thành 

viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hũư cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác 
do công ty phát hành

stt T h à n h  v iê n  B a n  
k iể m  so á t

C h ứ c  v ụ
N g à y  b ắ t  

đ ầ u

Sỏ’ h ữ u  cổ  p h ầ n  C V T  
(T ín h  đ ến  n g à y  

2 2 /0 2 /2 0 2 1 )
G h i ch ú

Sổ lương 
(CP)

Tỉ lệ

1 Nguyễn Thị Ngân Hà Trưởng BKS 05/05/2016 289 0,00%

2 Nguyễn Minh Tuấn Thành viên BKS 15/04/2018 2.000 0,00%

3 Ngô Kim Văn Thành viên BKS 27/06/2020 0 0,00%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát/ ủy ban kiểm toán (đánh giá hoạt động của 
Ban kiểm soát/ ủy  ban Idểm toán, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của Ban kiểm 
soát/ ủy  ban kiểm toán, nội dung và kết quả của các cuộc họp.
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- Ban kiểm soát trong năm 2020 đã tổ chức 04 cuộc họp và tham gia tại một số 
cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình đầu tư xây dựng ,cải tạo máy móc 
thiết bị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần CMC.

- Nội dung cuộc họp tập trung vào việc xem xét đánh giá tổng kết công tác giám 
sát hoạt động của Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc trên cơ sở các nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, xem xét công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh 
doanh của ban lãnh đạo công ty; kiểm điểm tĩnh hình hoạt động của ban kiểm soát.

- Thẩm tra báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2020. Xem xét việc Đề xuất lựa chọn 
Công ty kiểm toán cho đơn vị, thảo luận những vấn đề khó khăn và tồn tại trên cơ sở kết 
quả của kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ.

- Kiểm tra giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường 
niên năm 2020 đối với HĐQT và Ban điều hành.

- Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết trong các cuộc họp 
của HĐQT.

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ thông tin bất thường một cách kịp thời 
tới các cổ đồng công ty.

- Phối hợp với các phòng chức năng trong công ty tăng cường kiểm tra giám sát 
các hoạt động của các đơn vị trực thuộc như chi nhánh, xí nghiệp nhằm tăng cường 
công tác quản lý của công ty.

- Trong năm 2020 các kiểm soát viên trong ban kiểm soát đã thực hiện và hoàn 
thành các nhiệm vụ của ban kiểm soát theo điều lệ tổ chức, hoạt động của công ty cổ 
phần CMC và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông công ty.

- Giám sát hoạt động về việc tuân thủ theo quy đinh của pháp luật và điều lệ công 
ty đối với hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác trong việc quản 
lý và điều hành công ty.

- Thực hiện thẩm định, kiểm tra báo cáo quyết toán tài chính năm 2020của Công 
ty sau khi đã có kết quả của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện.

- Các công việc khác theo quyết định của đại hội đồng cổ đông, quy định của điều 
lệ công ty và pháp luật.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lọi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám 
đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích (Lương, thưởng, thù lao, các khoản 
lợi ích khác và chi phí cho tùng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ 
ủ y  ban kiểm toán, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý. Giá trị các 
khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số
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tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa thể/không thể 
lượng hoá bằng tiền cần được liệt kê và giải trình đầy đủ.

* Quy định mức thù lao HỘẴ đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.

TT Chức vụ Đon vị Thù lao Ghi chú

1 Chủ tịch HĐQT Đồng/tháng 20.000.000

2 Phó chủ tịch HĐQT Đồng/tháng 12.000.000

3 Thành viên HĐQT Đồng/tháng 10.000.000

4 Trưởng BKS Đồng/tháng 6.000.000

5 Thành viên BKS Đồng/tháng 4.000.000

* Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2020

STT Họ và tên Chức vụ Thù lao Ghi chú

1 Dương Quốc Chính Chủ tịch HĐQT 204.000.000 01/03/2020

2 Nguyễn Quang Huy Thành viên HĐQT 130.000.000 01/03/2020

3 Tạ Quang Vững Thành viên HĐQT 120.000.000

4 Kiều Thế Vinh Thành viên HĐQT 120.000.000

5 Nguyễn Thành Chung Thành viên HĐQT 120.000.000

6 Vũ Thị Loan Thành viên HĐQT 120.000.000

7 Thái Hoàng Long Thành viên PIĐQT 60.000.000
Bầu bổ sung từ 
ngày 27/6/2020

8 Khổng Phan Đức Thành viên HĐQT 50.000.000
Miễn nhiệm 
01/05/2020

9 Nguyễn Thị Ngân Hà Trưởng BKS 72.000.000

10 Nguyễn Minh Tuấn Thành viên BKS 48.000.000

11 Ngô Kim Văn Thành viên 48.000.000

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: (Thông tin về các giao dịch cổ phiếu 
của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ ủy ban kiểm toán, 
Giảm đốc (Tổng Giám đốc), Ke toán trưởng, các cán bộ quản ỉỷ, Thư ỉcỷ công ty, cổ 
đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng nó ỉ trên)
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stt
Nguòi thục hiện giao 

dịch

Quan hê vói 

ngưòi nội bộ

Số cổ phiếu sỏ' hữu 

đầu kỳ

Số cổ phiếu sỏ’ hữu 

cuối kỳ Lý do tăng, giảm 

(mua, bán, 

chuyển đổi, 

thưởng...)
Số cổ 

phiếu

Tỷ lệ Số cỗ 

phiếu

Tỷ lệ

I . Giao dịch của ngưòi nội bộ

1 Dương Quốc Chính
Chủ tịch 

HĐQT
1.366.336 3,72% 0 0,00% Bán

2 Nguyễn Quang Huy
TV HĐQT, 

Tổng giám đốc
2.468.707 6,73% 0 0,00% Bán

3 Tạ Quang Vững
TVHĐQT 

p. TGĐ
315.225 0,86% 05 0,00% Bán

4 Kiều Thế Vinh TVHĐQT 113.107 0,31% 0 0,00% Bán

5
Nguyễn Thành 

Chung
TV HĐQT 200.000 0,55% 50.000 0,14% Bán

6 Vũ Thị Loan TVHĐQT 126.410 0,34% 8.970 0,024% Bán

7
Nguyễn Thị Ngân 

Hà
Trưởng BKS 17.289 0,05% 289 0,00% Bán

8 Ngô Kim Văn TVBICS 40.000 0,11% 0 0,00% Bán

9 Đỗ Phúc Viện
Phó Tổng 

giám đốc
132.320 0,38% 0 0,00% Bán

10
Nguyễn Thị Bình 

Minh

Trưởng phòng 

TCKT
11.760 0.03% 0 0,00% Bán

n Giao dịch của ngưòi liên quan đến Iigưòi nội bộ

1 Kiều Văn Linh

Bố đẻ Ông 

Kiều Thế Vinh 

-  TV HĐQT

132.000 0,36% 0 0,00% Bán
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s t t
N g u ò i  t h ự c  h iện  g iao 

d ịch

Q u a n  hê vó i 

n g u ò ỉ  nội bộ

Số cỗ ph iếu  sở  h ữ u  

đ ầ u  kỳ

Số cỗ p h iế u  sỏ' h ữ u  

cuối kỳ L ý  do tă n g ,  g iảm  

(m u a ,  b án ,  

ch u y ển  đổi, 

th u ử n g . . . )

SÔ cô 

ph iếu

Tỷ lệ
n Ẵ  XSo co 

p h iếu

Tỷ lệ

2
Nguyễn Thị Diệu 

Hồng

Vợ Ông Kiều 

Thế V inh- 

TV HĐQT

10.036 0,03 36 0,00% Bán

3 Tạ Thị Minh Tuấn

Chị dâu Ông 

Tạ Quang 

Vững- 

TVHĐQT, 

P.TGĐ

31.590 0,086% 0 0,00% Bán

4 Đỗ Bá Thi

Con đẻ Ông 

Đỗ Phúc Viện 

-  P.TGĐ

910 0,00% 0 0,00% Bán

5 Vũ Đình Chuyền

Anh ruột Bà 

Vũ Thị Loan- 

TV HĐQT

53.852 0,15% 132 0,00% Bán

6

Công ty Cổ phần 

Chửng khoán Ngân 

hàng Công thương 

Việt Nam

Nơi làm việc 

của Ông Thái 

Hoàng Long -  

TV HĐQT

3.999.088 10,92% 0 0,00% Bán

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ Thông tin về hợp đồng, hoặc giao 
dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các 
công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 
Ban kiểm soát/ ủ y  ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc), các cán bộ quản lý và 
những người liên quan tới các đối tượng nói trên: Không có

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: (Nêu rõ những nội 
dung chưa thực hiện được theo quy định pháp luật về quản trị công ty. Nguyên nhân,
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giải pháp và kế hoạch khắc phục/kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị 
công ty.

- Đơn vị đã tuân thủ và thực hiện đầy đủ các quy đinh về quản trị Công ty.

VI. Báo cáo tàẫ chính
Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty cổ phần CMC (Bản photo

kèm theo)
(Chỉ tiết quỷ cổ đông có thể xem báo cáo tài chính đã kiểm toán của 

Công ty trên website http://www, cmctile. com, vn)

Noi nhân:
- Như Kính gửi;
- Lưu VT. lị

NGƯỜI ĐAI DIÊN THEO PHÁP LUÃT
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