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CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



  
Kính thưa Quý cổ đông; 

Đầu tiên xin cho phép tôi được gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc đến Quý cổ 

đông đã đồng hành cùng Xi măng Công Thanh trong suốt thời gian qua. 

Trong năm 2014, Xi măng Công Thanh đã triển khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ sản xuất 

kinh doanh trong điều kiện tồn tại song song nhiều thuận lợi và khó khăn. Với phương châm 

hoạt động luôn xem chất lượng sản phẩm là mối quan tâm hàng đầu, Công ty cổ phần Xi 

măng Công Thanh không ngừng phấn đấu để trở thành một trong những công ty sản xuất 

và kinh doanh xi măng hàng đầu  Việt Nam. Tuy nhiên, trước sự ảnh hưởng của tình hình 

kinh thế giới và kinh tế trong nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn vấp 

phải nhiều khó khăn. Tình trạng tồn đọng hàng tồn kho vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện khi 

thị trường vẫn luôn trong tình trang cung lớn hơn cầu. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh gay gắt 

của các doanh nghiệp cùng ngành cũng phần nào ảnh hưởng đến thị phần của Xi măng 

Công Thanh trên thị trường.  

Kết quả kinh doanh năm 2014 doanh thu thuần là 1.197 tỷ đồng, đạt 61,87% kế hoạch đề 

ra. Tuy vậy, với sự nỗ lực hết mình của tập thể ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên của Công 

ty, các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận trong năm 2014 đều có sự tăng trưởng đáng kế 

so với năm 2013, đặc biệt là kết quả lợi nhuận kế toán sau thuế tăng hơn 3,5 lần so với 

cùng kỳ năm trước, đạt 23,8 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 256 đồng, tăng 3,5 

lần so với năm 2013 cũng là kết quả đáng mừng cho toàn thể cổ đông Công ty. 

Có thể đạt được những thành quả đáng ghi nhận như trên là nhờ sự đoàn kết, phấn đấu và 

chuyên tâm công tác của Ban lãnh đạo, các anh chị em cán bộ công nhân viên của Công ty 

Cổ phần Xi măng Công Thanh, sự giúp đỡ, quan tâm và tin tưởng của Quý vị cổ đông, các 

đối tác, khách hàng và các cơ quan đoàn thể, cá nhân khác đã đồng hành cùng Công ty 

chúng tôi trong suốt một năm vừa qua. Thay mặt toàn thể Công ty một lần nữa tôi xin được 

cảm ơn quý vị đã sát cánh chung tay giúp Xi măng Công Thanh giữ vững hoạt động và nâng 

cao chất lượng sản phẩm. 

Nhận định năm 2015 sẽ tiếp tục xu thế phục hồi tăng trưởng và mục tiêu tăng trưởng 6,2% 

là hoàn toàn khả thi. Ngành bất động sản và xây dựng đều được dự đoán có chuyển biến 

khả quan trong thời gian tới, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ngành vật liệu 

xây dựng trong đó có Xi măng Công Thanh. Tuy nhiên, trước mắt ngành xi măng vẫn phải 

đối mặt với những thách thức về lượng hàng tồn kho nhiều tại thị trường nội địa cũng như 

sự cạnh tranh cả về số lượng và chất lượng của các sản phẩm nước ngoài ở mảng xuất 

khẩu. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp trong ngành nói chung và Xi măng Công Thanh nói 

riêng phải nỗ lực hơn nữa trong việc nâng cao hiệu suất hoạt động và chất lượng sản phẩm 

để củng cố vị thế của mình trong ngành xi măng đang còn nhiều khó khăn và biến động. 

Ban lãnh đạo Công ty sẽ luôn nghiên cứu các chính sách và đường lối phát triển phù hợp 

nhất cho Công ty để tận dụng các cơ hội và hạn chế các rủi ro sao cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh được diễn ra thuận lợi nhất. Chúng tôi hi vọng sẽ luôn nhận được sự quan tâm, 

tin tưởng và khích lệ của Quý cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác và khách hàng và xin 

cam kết sẽ nỗ lực hết mình để không phụ lòng tin yêu mà quý vị đã dành cho chúng tôi. 

TM. Hội đồng quản trị 

 Chủ tịch 

Nguyễn Công Lý 
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH 

Tên giao dịch: CÔNG THANH CEMENT JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt: CONG THANH J.S.C  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0304186356 

Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000 đồng 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 900.000.000.000 đồng 

Địa chỉ: 52 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 

Số điện thoại: (08) 39151606 – 39151607 – 39151608   

Số fax: (08) 39151604 - 39151605 

Website: www.congthanhgroup.com 

Email: contact@congthanhgroup.com 
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01/2006 
 CTCP Xi Măng Công Thanh 

được thành lập với Vốn điều lệ 

ban đầu là 300 tỷ đồng 

06/2010  
Thành lập Chi nhánh Công ty CP 

Xi Măng Công Thanh tại Hà Nội, 

phát triển thị trường phía Bắc 

07/2012  
Lễ ký kết hợp tác giữa Tập đoàn Công Thanh và 

General Electrics, theo đó, GE sẽ cung cấp máy 

phát điện động cơ hơi nước cho Công Thanh, 

giá trị hợp đồng ước tính hàng triệu USD. 

07/2013  
Ngày 17/07/2013 Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng 

giám đốc và toàn thể CBCNV - CÔNG TY CỔ 

PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH  vinh dự đón tiếp 

Phó Thủ Tướng Chính Phủ -  Hoàng Trung Hải  

đến thăm Nhà máy xi măng Công Thanh. 

10/2013  
Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương 

Việt Nam đến thăm nhà máy - Công ty Cổ phần 

xi măng Công Thanh tại Thôn Tam Sơn, xã Tân 

Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

 

  

Ngành nghề kinh doanh 

 Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 

 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

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

 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 

 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 

 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 

 Bán mô tô, xe máy 

 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 

 Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa 

 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 

 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 
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Ngành nghề kinh doanh 

 

MIỀN TRUNG 

Có 18 NPP 

Gồm 14 tỉnh: từ Quảng Bình đến Ninh 

Thuận và 4 tỉnh Tây Nguyên 

MIỀN ĐÔNG 

Có 12 NPP 

Gồm 7 tỉnh Miền Đông Nam Bộ 

TP.HCM 

Có 10 NPP 

Gồm tất cả các Quận huyện của TP.HCM 

MIỀN TÂY 

Có 21 NPP 

Gồm 13 tỉnh Miền Tây Nam Bộ 
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ 

  

• Cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định 
mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật 
Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội 
đồng Cổ đông là cơ quan thông qua chủ 
trương chính sách đầu tư dài hạn trong việc 
phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, 
bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 
của Công ty. 

ĐẠI HỘI 
ĐỒNG CỔ 

ĐÔNG 

• Cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền 
nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề 
liên quan đến mục đích và quyền lợi của 
Công ty, ngoại trừ các vấn đề thuộc quyền 
hạn của ĐHĐCĐ quyết định. Định hướng các 
chính sách tồn tại và phát triển để thực hiện 
các quyết định của ĐHĐCĐ thông qua việc 
hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành 
động cho từng thời điểm phù hợp với tình 
hình sản xuất kinh doanh của Công ty. 

HỘI 
ĐỒNG 
QUẢN 

TRỊ 

• Tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp 
pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh 
doanh; trong ghi chép sổ sách kế toán và tài 
chính của Công ty nhằm đảm bảo các lợi ích 
hợp pháp của các cổ đông. 

BAN 
KIỂM 
SOÁT 
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BỘ MÁY QUẢN LÝ 
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Mục tiêu chủ yếu của Công ty 

Dù bối cảnh chung của nền kinh tế cũng như của ngành xây dựng còn nhiều thách 

thức, HĐQT cùng Ban điều hành, với định hướng hoạt động luôn “Vươn tới 

những tầm cao”, Công ty tiếp tục đề ra mục tiêu đưa Công ty theo hướng ổn 

định, bền vững, đảm bảo hiệu quả hoạt động trên mọi lĩnh vực.  

 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

Để Công ty phát triển theo định hướng đã đề ra, trong chiến lược trung 

và dài hạn, Công ty tập trung cao năng lực và trình độ quản lý kinh 

doanh, phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao. Công ty 

cũng không ngừng tìm kiếm cơ hội, đẩy mạnh liên kết, hợp tác với đối 

tác nước ngoài nhằm nâng cao năng lực và vị thế cạnh tranh của mình. 

Đối với người lao động 

Công ty luôn coi trọng và quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, tạo môi trường làm 

việc thân thiện, xanh, sạch. Tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành đối với người lao động. Đặc biệt, 

Công ty luôn đặt sự an toàn sản xuất lên hàng đầu, đảm bảo người lao động được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ 

lao động cần thiết trong quá trình sản xuất.  

Đối với môi trường  

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, Công ty luôn ưu tiên mục tiêu hoạt động vì môi trường 

trong quá trình hoạt động. Quy trình hoạt động, sản xuất của Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn 

về môi trường, đáp  ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác của địa phương. 

Đối với cộng đồng  

Duy trì truyền thống tích cực tham gia các hoạt động quyên góp, ủng hộ và hỗ trợ cộng đồng. Trong năm 2014, 

Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh đã tổ chức và thực hiện các hoạt động xã hội sau: 

- Đồng hành cùng Báo tuổi trẻ thực hiện Chương trình "Vì ngày mai phát triển" Tập Đoàn Công Thanh. 

- Trao học Bổng cho 150 Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi tại ĐH Kiến Trúc, ĐH Bách Khoa. 

- Chương trình "Nâng cánh ước mơ" cho các sinh viên nghèo vượt khó học giỏi của Tỉnh Thanh Hóa. 

- Giải golf từ thiện "Tri ân nghĩa tình" cho những gia đình có công với Cách mạng của Tỉnh Đồng Nai . 

- Trao học bổng cho học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Định Quán - Đồng Nai. 

- Trao tặng Cặp sách và tập vở cho tất cả các em học sinh tại Trường Nhơn Phú A huyện Măng Thít, Tỉnh Vĩnh 

Long nhân dịp khai giảng đầu năm học. 

- Đồng hành cùng Báo Thanh Niên tổ chức giải Bóng đá Quốc tế U21 được tổ chức tại Cần Thơ. 

- Tài trợ xây dựng "Căn nhà ký ức" cho Ông Lê Xuân Vy - Công trình sư đoàn địa đạo Vịnh mốc - Quảng trị. 

- Tài trợ xây dựng Con đường 1.000m tại Huyện Vũng Liêm - Tỉnh Vĩnh Long. 
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CÁC RỦI RO 

 

  
RỦI RO KINH TẾ 

Tình hình kinh tế Việt Nam năm 

2014 khả quan hơn năm 2013, 

tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 

5,98%, các thông số kinh tế vĩ 

mô tiếp tục ổn định với chỉ số 

lạm phát được giữ ở mức thấp 

(1,84%), tỷ giá bình ổn, tín dụng 

được nới lỏng so với giai đoạn 

trước. Ngành xây dựng và bất 

động sản bước đầu có dấu hiệu 

phục hồi sau giai đoạn khó khăn, 

tuy nhiên vẫn ở mức phục hồi 

chậm và còn nhiều bất ổn. Tình 

hình nợ xấu và lượng hàng tồn 

kho lớn vẫn còn là mối lo hàng 

đầu của các doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực sản xuất và 

cung ứng vật liệu xây dựng. Dự 

báo tình hình kinh tế 2015 tuy 

tương đối khả quan nhưng vẫn 

không thể xem thường mức độ 

ảnh hưởng của những biến động 

bất ngờ của nền kinh tế. Xi Măng 

Công Thanh cũng không thể 

thoát khỏi tác động từ khó khăn 

vĩ mô chung này. Vì thế bắt buộc 

doanh nghiệp phải luôn trong tư 

thế sẵn sang đối mặt với khó 

khăn, chủ động tìm kiếm phương 

án giải quyết tình thế để có thể 

cân bằng và bình ổn hoạt động 

sản xuất kinh doanh. 

RỦI RO TÍN DỤNG 

Tỷ trọng nợ vay của Xi Măng Công 

Thanh hiện khá lớn cho thấy sự lệ 

thuộc vào vốn vay của Công ty. Tỷ 

trọng sử dụng nợ của Công ty qua 

các năm luôn ở mức trên 90% tổng 

cơ cấu nguồn vốn. Nhìn chung trong 

năm 2014, các ngân hàng đồng loạt 

hạ lãi suất cho vay để thu hút các 

doanh nghiệp; nhờ đó các doanh 

nghiệp có cơ hội tiếp cận với nguồn 

vốn giá rẻ để cân bằng lại hoạt 

động sản xuất kinh doanh. Trong 

năm 2014, doanh nghiệp có khoản 

vay tính dụng lớn để hoàn thiện 

Dây chuyền sản xuất nhưng thực tế 

gánh nặng lãi vay của Công ty đã 

có sự giảm bớt. Năm 2015, mặc dù 

chủ trương của Chính phủ vẫn 

khuyến khích các ngân hàng tiếp 

tục giảm lãi suất cho vay thêm từ 1 

đến 1,5% nhằm hỗ trợ các doanh 

nghiệp vay vốn sản xuất kinh 

doanh, các chuyên gia và lãnh đạo 

các ngân hàng lại cho rằng việc 

giảm lãi suất gần như đã chạm đáy 

nên việc tiếp tục giảm là rất khó. 

Các quan điểm khác về hạ lãi suất 

vẫn tồn tại, song trong tình hình 

hiện tại, rủi ro về lãi suất không còn 

là mối bận tâm quá lớn đối với các 

doanh nghiệp nói chung và Xi măng 

Công Thanh nói riêng. 

 

RỦI RO CHÍNH SÁCH 

Chính phủ và các cơ quan 

ban ngành hiện đang giám 

sát sát sao đối với quy hoạch 

ngành xi măng do quá trình 

tăng trưởng nóng, tự phát 

vừa qua cũng như nỗ lực để 

khắc phục tình trạng dư thừa 

sản lượng xi măng. Ngoài ra, 

chủ trương khuyến khích hợp 

tác giữa các doanh nghiệp xi 

măng trong hoạt động xuất 

khẩu Clinker cũng là vấn đề 

đáng quan tâm đối với Xi 

Măng Công Thanh, đặc biệt 

khi Nhà máy dây chuyền II 

đã hoàn thiện và bước đầu đi 

vào hoạt động. Theo đó, bất 

cứ động thái nào của Chính 

phủ nhằm can thiệp hoạt 
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RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH 

Biến động giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào: giá 

nguyên nhiên liệu đầu vào chính để sản xuất xi măng 

như: Than, dầu, điện… dự báo sẽ biến động thất 

thường. Để khắc phục một phần rủi ro về giá đầu vào 

tăng, thời gian qua, Công ty đã đầu tư sáng kiến, cải 

tiến kỹ thuật, sử dụng các nguyên vật liệu thay thế 

để nâng cao năng suất, giảm tiêu hao nguyên nhiên 

vật liệu. Trong công tác quản lý, Công ty thực hành 

tiết kiệm tối đa các chi phí, tránh lãng phí.  

Áp lực cạnh tranh: với tình hình đầu tư các dự án 

nhà máy xi măng theo quy hoạch thì lượng xi măng 

cung cấp cho thị trường trong những năm tới sẽ tăng 

cao, do đó Công ty sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh 

khốc liệt. Đặc biệt, làn sóng M&A hiện đang khá sôi 

động trong ngành xi măng. Xét tình hình xuất khẩu, 

các sản phẩm xi măng trong nước vẫn chịu áp lực gay 

gắt về cả chất lượng và số lượng đối với các sản 

phẩm nước ngoài. Do vậy đòi hỏi Công ty phải tích 

cực nâng cao năng lực canh tranh, khẳng định vị thế 

trên thị trường nội địa cũng như khai thác cơ hội xuất 

khẩu.  

RỦI RO KHÁC 

Hoạt động của Công ty cũng chịu ảnh 

hưởng của các rủi ro khác như thiên tai, 

dịch họa, hoả hoạn, dịch bệnh, bão 

lớn .v.v... Đây là những rủi ro bất khả 

kháng và khó dự đoán nếu xảy ra sẽ gây 

thiệt hại cho tài sản, con người và tình 

hình hoạt động chung của Công ty. Để 

hạn chế tối đa những thiệt hại có thể xảy 

ra, Công ty cần tiến hành tham gia mua 

bảo hiểm cho tài sản mà Công ty đang 

khai thác, sử dụng. Bên cạnh đó, Công ty 

cũng thực hiện nghiêm túc các quy định 

về vệ sinh an toàn lao động, PCCN và 

gắn liển công tác sản xuất kinh doanh 

với việc bảo vệ môi trường để hạn chế 

đến mức thấp nhất nhưng rủi ro này. 
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  TÌNH HÌNH HOẠT  ĐỘNG TRONG NĂM 
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  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

  

Kết quả hoạt động năm 2014 

Chỉ tiêu 
NĂM 2013  

(Tr.đồng) 

NĂM 2014 

(Tr.đồng) 

Kế hoạch 

2014 

So với 

2013 

% Kế 

hoạch 

2014 

Doanh thu thuần về bán hàng và 

cung cấp DV 
1.192.348  1.197.229  1.935.205  0,41% 61,87% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh  
              900  24.742    2.649,11%   

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế             5.275  23.826  25.000  351,68% 95,30% 

Lợi nhuận sau thuế TNDN             5.275  23.826    351,68%   

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ/CP)                 59  265    349,15%   
 

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tuy chỉ đạt 61,87% so với kế hoạch đề ra nhưng vẫn 

tăng 0,41% so với năm 2013. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt số tăng trưởng ấn tượng so với 

cùng kỳ, dẫn đến kết quả Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 23 tỷ đồng, 95,3% so với số kế hoạch. 
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

Ban điều hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

STT Chức vụ Ban Điều Hành 

1 Tổng Giám đốc Lương Tú Chinh 

2 Phó Tổng Giám đốc Lê Trung Chính 

3 Phó Tổng Giám đốc Lê Tiến Dũng 

4 Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Dạ Thảo 

5 Kế toán trưởng Phan Quốc Phong 

 

Ông 

LƢƠNG TÚ CHINH 

Tổng Giám Đốc 

 Quốc tịch: Úc                   

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hóa 

 Quá trình công tác: 

- Năm 2001 – 2005: làm việc tại Commonwealth 

Serum Laboratory 

- Năm 2006 – nay: Tổng Giám đốc Công ty CP Xi Măng 

Công Thanh 

 Chức vụ công tác hiện nay:  Tổng giám đốc Công ty CP Xi 

Măng Công Thanh 

 Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: không 

Ông 

LÊ TRUNG CHÍNH 

Phó Tổng Giám Đốc 

 Quốc tịch: Việt Nam         

 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Silicat 
 Quá trình công tác: 

- Năm 1995 - 2000: Trưởng phòng kỹ thuật KCS CTCP 
Tấm lợp–VLXD Đồng Nai 

- Năm 2000 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP 
Tấm lợp – VLXD Đồng Nai 

- Năm 2006 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ 
CTCP Xi Măng Công Thanh 

 Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ CTCP 

Xi Măng Công Thanh 
 Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: Phó TGĐ Công ty CP Tấm 

lợp – VLXD Đồng Nai 



BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN  | 2014 

 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ông 

LÊ TIẾN DŨNG 

Phó Tổng Giám Đốc 

 Quốc tịch: Việt Nam         
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 
 Quá trình công tác: 

- Năm 2002 – 2006: Kế toán trưởng Công ty 

TNHH TINA  
- Năm 2000 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty 

CP Tấm lợp – VLXD Đồng Nai 
- Năm 2006 – 2008: Giám đốc dự án Nhà máy xi 

măng Công Thanh 
- Năm 2008 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty 

CP Xi Măng Công Thanh 

 Chức vụ công tác hiện nay:  Phó Tổng Giám đốc Công 
ty CP Xi Măng Công Thanh 

 Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: Không 

Bà 

NGUYỄN THỊ  

DẠ THẢO 

Phó Tổng Giám Đốc 

 Quốc tịch: Việt Nam 
 Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh 
 Quá trình công tác: 

- Từ 03/2007 – nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty 
CP Xi Măng Công Thanh 

- Từ 02/2009 – nay: Trưởng VP  đại diện CTCP Xi 

Măng Công Thanh tại TPHCM 
- Từ 12/2010 – nay: TGĐ Công ty CP Phân đạm 

Công Thanh 
 Chức vụ công tác hiện nay:  Phó Tổng Giám đốc Công 

ty CP Xi Măng Công Thanh 
 Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: Tổng Giám đốc 

CTCP Phân đạm Công Thanh 

Ông 

PHAN QUỐC 

PHONG 

Kế Toán Trƣởng 

 Quốc tịch: Việt Nam 
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán – kiểm toán 
 Quá trình công tác: 

- Từ 2003 – 9/2010: Nhân viên kế toán công ty Xi 
Măng Chinfon 

- Từ 9/2010– nay: Kế toán trưởng Công ty CP Xi 
Măng Công Thanh  

 Chức vụ công tác hiện nay:  Kế toán trưởng Công ty 
CP Xi Măng Công Thanh  

 Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: Không 
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Số lƣợng cán bộ, nhân viên 
 

Tính đến ngày 31/12/2014, số lượng lao động của Công ty là 619 người, cụ thể như sau: 

STT Tiêu chí Số lƣợng (ngƣời) 

I Theo trình độ lao động   

1 Trình độ trên đại học 2 

2 Trình độ đại học, cao đẳng 304 

3 Trình độ trung cấp 107 

4 Khác 278 

II Theo loại hợp đồng lao động   

1 Hợp đồng không thời hạn 68 

2 Hợp đồng có thời hạn 623 

III Theo giới tính   

1 Nam 583 

2 Nữ 108 
 

Mức lương trung bình của người lao động năm 2014 là 6.500.000 đồng/người/tháng 
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Chính sách đối với ngƣời lao động 

 

  

Chính sách lương  

Chính sách lương - thưởng là 

một trong những chính sách cơ 

bản giúp Công ty thu hút, duy 

trì và giữ chân người lao động 

đặc biết là lao động giỏi. Ý 

thức được điều này, Xi măng 

Công Thanh luôn nghiên cứu 

sao cho chính sách lương – 

thưởng  phù hợp với qui định 

của pháp luật đồng thời tạo 

động lực cho người lao động 

nỗ lực làm việc và tạo nên lợi 

thế cạnh tranh trong việc hấp 

dẫn nguồn nhân lực chất lượng 

cao. Công ty căn cứ vào kết 

quả công việc của người lao 

động để áp dụng những hình 

thức trả lương như: lương thời 

gian, lương sản phẩm, lương 

khoán, lương thời gian kết hợp 

với doanh số,… Đồng thời, 

Công ty tuân thủ nguyên tắc 

“kết hợp tối ưu quyền lợi của 

cổ đông, nhà đầu tư, Công ty 

và người lao động”, khuyến 

khích CBNV tăng thêm thu 

nhập trên cơ sở làm gia tăng 

lợi nhuận Công ty. Các chính 

sách khác như tăng lương đột 

xuất,  thăng chức cũng được 

Công ty vận dụng linh hoạt. 

 

Chế độ bảo hiểm  

Bên cạnh chính sách lương – 

thưởng, để tạo sự chuyên tâm 

vào công việc và sự an tâm cho 

người lao động, toàn bộ CBNV 

của Công ty đều được hưởng 

các phúc lợi như BHXH, BHYT, 

BHTN theo quy định của pháp 

luật, Bên cạnh đó còn có một 

số chế độ khác như khám sức 

khỏe định kỳ, trợ cấp khi ốm 

đau… 

 

Chế độ phúc lợi  

Vào các ngày lễ kỉ niệm lớn 

như Tết Nguyên Đán, Ngày Lễ 

chiến thắng và quốc tế lao 

động 30/04 & 01/05, Ngày 

Quốc Khánh 02/09, Tết Dương 

Lịch 01/01, Ngày Giỗ Tổ Hùng 

Vương 10/03 (Âm Lịch) Công 

ty đều thực hiện chế độ nghỉ 

và thưởng cho CBCNV theo 

đúng quy định. Chị em CBNV 

nữ sẽ nhận được quà tặng và 

lời chúc mừng trong các dịp lễ 

8/03 và 20/10. Con em của 

CBNV trong Công ty vào dịp lễ 

thiếu nhi 1/6 cũng được hưởng 

những phúc lợi tương ứng. 

Vấn đề an toàn lao động cũng 

được Công ty chú trọng bằng 

cách trang bị đồng phục, dụng 

cụ cho người lao động theo 

đúng qui định về an toàno la 

động. Công tác SXKD cũng 

được đảm bảo đáp ứng đúng 

qui định an toàn, PCCN để bảo 

vệ tốt nhất sức khỏe, tính 

mạng của người lao động. 
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ, THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

 

  

Kết quả đầu tƣ, thực hiện dự án 

 

Trong năm, Công ty tiếp tục đầu tư, hoàn thiện dây chuyền máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động 

sản xuất. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua vay vốn tín dụng bổ sung tại Ngân 

Hàng TMCP Công Thương Việt Nam khoản vay 4.971.500.000.000 để hoàn thiện dự án Dây chuyền 2 – 

Nhà máy xi măng Công Thanh.  

Công ty không có các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên kết. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

  

Chỉ tiêu 
2013 

(Triệu đồng) 

2014 

(Triệu đồng) 
Tăng / giảm 2014 

Tổng tài sản     9.562.805     9.963.891  4,19% 

Doanh thu thuần     1.192.348     1.197.229  0,41% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh                 900           24.742  2.650,26% 

Lợi nhuận khác             4.375               (917) -120,96% 

Lợi nhuận trước thuế             5.275           23.826  351,70% 

Lợi nhuận sau thuế             5.275           23.826  351,70% 

 

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản 

Chỉ tiêu tài chính 2013 2014 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     

Hệ số thanh toán ngắn hạn 0,84 0,59 

Hệ số thanh toán nhanh 0,72 0,50 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
  

Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,92 0,92 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 11,00 11,17 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
  

Vòng quay Hàng tồn kho 9,47 9,66 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0,13 0,12 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
  

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 0,44% 1,99% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 

(bình quân) 
0,67% 2,95% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (bình 

quân) 
0,06% 0,24% 

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 
0,08% 2,07% 

 



 

 23 

 

 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU 

 

  

Cổ phần 

Tính đến thời điểm 05/05/2015, thông tin về cổ phần của Công ty như sau: 

 

Tổng số cổ phần đã phát hành:  90.000.000 cổ phần 

Số lượng cổ phần đang lưu hành:  90.000.000 cổ phần 

Số lượng cổ phiếu quỹ:   0 cổ phần 

 

 

Cơ cấu cổ đông 

Loại cổ đông 

Số lƣợng cổ phần 
Tổng số 

cổ phần 

Tỷ lệ/ 

Vốn điều lệ Tự do chuyển 

nhƣợng 

Hạn chế 

chuyển nhƣợng  

Cổ đông trong nƣớc        21.035.981     61.837.827    82.873.808  92,08% 

Cổ đông tổ chức              20.000       9.000.000      9.020.000  10,02% 

Cổ đông cá nhân        21.015.981     52.837.827    73.853.808  82,06% 

Cổ đông nƣớc ngoài         7.126.192                  -        7.126.192  7,92% 

Cổ đông tổ chức         6.502.000                  -        6.502.000  7,22% 

Cổ đông cá nhân            624.192                  -          624.192  0,69% 

Tổng 28.162.173 61.837.827 90.000.000 100% 

 

92,08% 

7,92% 

Cổ đông trong nước Cổ đông nước ngoài 

82,75% 

17,25% 

Cổ đông cá nhân Cổ đông tổ chức 
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU 

 

Danh sách cổ đông lớn  

Cổ đông Địa chỉ Số ĐKKD/ CMND 

Nguyễn Công lý 
A6/2 Quốc lộ 13, phường 26, 

Quận Bình Thạnh, TPHCM 
023459708 

Công ty cổ phần Tấm lợp – VLXD 

Đồng Nai  

Đường số 4, Khu công nghiệp 

Biên Hòa 1, Đồng Nai 
3600475018 

FINANCIERE LAFARGE 
61, Rue De Belles Peuilles, 

75116 Paris, France 

552017196 

R.C.S.PARIS 

 

Tình hình thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở hữu: Không 

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không 

Các chứng khoán khác: Không     
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ  

CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH  

 

  

Kết quả hoạt động năm 2014 

Mặc dù còn nhiều khó khăn, trở ngại đến từ các điều kiện khách quan của nền kinh tế vĩ mô và từ các 

hạn chế chủ quan của Công ty nhưng tập thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực hết mình để đạt được 

những thành tích đáng khích lệ. Kết quả kinh doanh của Xi Măng Công Thanh đã có chuyển biến tích 

cực so với năm trước. Cụ thể: Doanh thu thuần tăng 0,41% so với 2013, lợi nhuận sau thuế đạt giá trị 

23,8 tỷ đồng, tăng 351,68% so với 2013. Doanh thu thuần đạt 61,87% và lợi nhuận trước thuế đạt 

95,3% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Chỉ tiêu 
NĂM 2013  

(Tr.đồng) 

NĂM 2014 

(Tr.đồng) 

Kế hoạch 

2014 

So với 

2013 

% Kế 

hoạch 

2014 

Doanh thu thuần về bán hàng 

và cung cấp DV 
1.192.348  1.197.229  1.935.205  0,41% 61,87% 

Giá vốn hàng bán 1.048.441  1.024.526    -2,28%   

Lợi nhuận gộp bán hàng và cung 

cấp DV 
143.908  172.702    20,01%   

Doanh thu hoạt động tài chính 377  48    -87,27%   

Chi phí tài chính 67.949  57.159    -15,88%   

Trong đó: lãi vay phải trả 67.832  57.509    -15,22%   

Chi phí bán hàng 39.824  48.007    20,55%   

Chi phí quản lý doanh nghiệp 35.612  42.842    20,30%   

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh  
900  24.742    2.649,11%   

Thu nhập khác 4.548  1.019    -77,59%   

Chi phí khác 173  1.936    1.019,08%   

Lợi nhuận khác  4.375   (917)   -   

Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc 

thuế  
5.275  23.826  25.000  351,68% 95,30% 

Chi phí thuế TNDN hiện hành 
                  

-    

                  

-    
  -   

Chi phí thuế TNDN hoãn lại 
                  

-    

                  

-    
  -   

Lợi nhuận sau thuế TNDN  5.275  23.826    351,68%   

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ/CP) 59  265    349,15%   
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Thế mạnh 

u Công ty không ngừng phát triển để trở thành một trong 

những công ty sản xuất và kinh doanh xi măng hàng 

đầu tại Việt Nam.  

u Chất lượng sản phẩm luôn được xem là mối quan tâm 

hàng đầu. Các sản phẩm được phát triển và cải tiến 

chất lượng theo hướng ngày càng hiện đại và đảm bảo 

thân thiện với môi trường. 

u CTCP Xi măng Công Thanh hoạt động với ý thức bảo vệ 

môi trường cao, giảm thiểu gây ô nhiễm và ảnh hưởng 

xấu đến môi trường. Bên cạnh đó, Công ty cũng chú 

trọng xây dựng một môi trường làm việc an toàn cho 

người lao động. 

u Đội ngũ quản lý có kinh nghiệm và tâm huyết; Cán bộ 

công nhân viên không ngừng nỗ lực nghiên cứu sản 

phẩm, dịch vụ và nâng cao chất lượng. 

u Phương hướng hoạt động và phát triển của Công ty 

luôn đảm bảo phù hợp với chính sách và định hướng 

của Nhà nước, đáp ứng kịp thời nhu cầu nội địa hóa và 

xuất khẩu. 

 

Hạn chế 

u Tăng trưởng GDP năm 2014 

đạt 5,89%, tuy nhiên nền 

kinh tế vẫn chỉ phát triển ở 

mức độ khá chậm và cầm 

chừng. 

u Tình trạng tồn đọng hàng tồn 

kho vẫn chưa được cải thiện. 

u Tỷ trọng nợ phải trả hiện còn 

cao so với vốn chủ sở hữu 

dẫn đến năng lực tài chính 

còn hạn chế, đặc biệt trong 

tình trạng sức nóng của 

ngành xây dựng vẫn chưa 

được cải thiện. 

u Sự cạnh tranh gay gắt của 

các doanh nghiệp cùng ngành 

tác động không nhỏ đến thị 

phần của Xi măng Công 

Thanh trên thị trường. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH  

 

 

 

  

Tình hình tài sản 

Chỉ tiêu ĐVT 2013 2014 

Tài sản ngắn hạn Tr.đồng   718.270  721.579 

Tài sản dài hạn Tr.đồng 8.844.536  9.242.312 

Tổng tài sản Tr.đồng 9.562.805  9.963.891 
 

 

Tổng tài sản của Công ty trong năm 2014 

tăng 4,19%, chủ yếu là các khoản tăng tài 

sản dài hạn. Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, 

77% là giá trị các khoản phải thu ngắn hạn. 

Hàng tồn kho chiếm 15%, là khoản mục 

đóng góp giá trị lớn thứ hai trong tổng giá trị 

tài sản ngắn hạn. Tài sản ngắn hạn năm 

2014 không có sự thay đổi nhiều so với năm 

trước. Ngoại trừ tiền và các khoản tương 

đương tiền, tỷ trọng các khoản mục tương 

đối giữ nguyên so với cùng kỳ.  

Hơn 99% tài sản dài hạn là tài sản cố định. 

Trong năm 2014, Công ty không phát sinh 

các khoản phải thu dài hạn, tài sản cố định 

tăng khoảng 400 tỷ so với năm 2013, chủ 

yếu là các hạng mục xây dựng cơ bản đang 

trong quá trình hình thành. 

7,55% 7,24% 

96,65% 92,76% 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH  

  Tình hình nợ phải trả 

Chỉ tiêu Năm 2013 (Tr.đồng) Năm 2014 (Tr.đồng) 

Nợ ngắn hạn 854.795   1.232.991 

Nợ dài hạn 7.911.358  7.912.104 

Tổng nợ 8.766.153 9.145.095 

 

Nợ phải trả chiếm tỷ trọng lớn hơn 90% cơ 

cấu nguồn vốn Công ty qua các năm.  

Nợ phải trả trong năm 2014 tăng gần 4,5% 

so với cùng kỳ. Tuy nợ dài hạn chiếm hơn 

86% trong cơ cấu nợ phải trả năm 2014, các 

khoản nợ ngắn hạn tăng hơn 44% trong 

năm, chủ yếu là các khoản vay vốn ngân 

hàng để đầu tư xây dựng cơ sở dây chuyền 

sản xuất. 

 

Chỉ tiêu 
2014 

Giá trị (Tr.đồng) Tỷ trọng 

Nợ ngắn hạn 1.232.991 100% 

Vay và nợ ngắn hạn 633.599 51,39% 

Phải trả người bán 509.723 41,34% 

Người mua trả tiền trước 54.315 4,41% 

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 8.124 0,66% 

Phải trả công nhân viên 3.880 0,31% 

Chi phí phải trả 504 0,04% 

Các khoản phải trả, phải nộp khác 22.846 1,85% 

Nợ dài hạn 7.912.104 100% 

Phải trả dài hạn khác 326.000 4,12% 

Vay và nợ dài hạn 7.586.104 95,88% 

 

9,75% 13,48% 

90,25% 86,52% 
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CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ  

 

  
Quản lý, kiểm soát chi phí 

Doanh thu thuần năm 2014 tăng 0,41% so với năm 2013 và Lợi nhuận đạt được năm 2014 cao hơn 

cùng kỳ gần 4,5 lần. Kiểm soát, cắt giảm chi phí hiệu quả là một trong những yếu tố giúp Xi Măng 

Công Thanh đạt được kết quả khả quan đó. 

Chỉ tiêu 

Năm 2013 Năm 2014 

Giá trị 

(Tr.đồng) 

% Doanh 

thu thuần 

Giá trị 

(Tr.đồng) 

% Doanh 

thu thuần 

Doanh thu thuần 1.192.348     1.197.229    

Tổng các chi phí 1.191.999  99,97%  1.174.470  98,10% 

 

Về cơ cấu tổ chức 

Trong năm 2014, Công ty tiếp tục ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy hoạt 

động của Công ty thông qua việc sắp xếp tinh gọn lao động trong dây chuyền sản xuất chính; điều 

chuyển đáp ứng lao động cho sản xuất giữa các đơn vị, bộ phận nhằm đảm bảo hiệu quả làm việc. 
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƢƠNG LAI  

 

 

 

Chỉ tiêu thực hiện 

STT Chỉ tiêu Năm 2015 (Triệu đồng) 

1 Doanh thu thuần 2.328.106 

2 Tổng chi phí 2.290.547 

3 Lợi nhuận trước thuế 37.559 

 

Biện pháp thực hiện 

Công tác đầu tƣ cơ sở vật chất 

Tiếp tục đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện dây chuyền sản xuất 1 và 2. Tháng 12 năm 2014, Hội đồng 

quản trị đã ra Nghị quyết thông qua phương án vay vốn đầu tư nâng cấp Dây chuyền sản xuất 1 nhằm 

nâng cao khả năng sản xuất, đảm bảo công suất hoạt động và chất lượng sản phẩm, khẳng định uy tín 

của Xi Măng Công Thanh trên thị trường trong nước, hướng tới xuất khẩu. 

Tăng cƣờng công tác quản lý, cải tiến hoạt động 

Năm 2014 đã cho thấy Công ty thực hiện khá hiệu quả công tác kiểm soát chi phí đầu vào, nâng cao 

lợi nhuận toàn Công ty. Vì thế, công tác trọng tâm năm 2015 vẫn là tiết giảm chi phí đặc biệt là tìm 

biện pháp tiết kiệm nguyên vật liệu như tiêu hao than, điện, hạn chế tối đa dừng lò, tăng cường công 

suất của máy vào lúc thấp điểm. Đặc biệt, cần chú trọng công tác giảm lượng tồn kho. Đồng thời, các 

phòng ban bộ phận cần thực hiện nghiêm chỉnh quy trình, quy phạm trong quá trình làm việc, vận 

hành máy móc thiết bị đảm bảo an toàn lao động cũng như tuân thủ các quy chuẩn bảo vệ môi 

trường.  

Về tiêu thụ  

Năm 2014, mặc dù chưa hoàn toàn thoát khỏi những khó khăn nhưng lĩnh vực xây dựng đã có dấu 

hiệu phục hồi tích cực. Sản lượng sản xuất xi măng toàn ngành ước đạt khoảng 54,5 triệu tấn, tăng 

11% so với cùng kỳ năm 2013; sản lượng tiêu thụ trong nước ước đạt 49 triệu tấn, tăng khoảng 6%. 

Dự báo ngành xi măng năm 2015 sẽ tăng trưởng sản lượng tiêu thụ từ 4 đến 7% so với năm 2014. Thị 

trường nội địa ổn định trở lại nhờ vào ngành bất động sản đang trên đà hồi phục. Do đó, Công ty cần 

cải thiện chính sách bán hàng, tăng cường công tác khảo sát, phân tích thị trường trong nước cũng 

như các nước trong khu vực để kịp thời có cơ chế, chính sách phù hợp với từng phân khúc thị trường. 

Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ mật 

thiết với các đại lý phân phối, các khách hàng truyền thống của Công ty. 

Quản lý tài chính  

Quản lý chặt chẽ công nợ phải thu, hàng tồn kho là mục tiêu hàng đầu hiện nay của Công ty nhằm 

giảm bớt tình trạng bị chiếm dụng vốn. Ngoài ra, giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo các phòng ban, bộ 

phận tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quản lý tài chính, quản lý chi tiêu nội bộ cũng như việc 

linh hoạt trong việc sử dụng nguồn vốn của Công ty. 
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ĐÁNH GIÁ CỦA 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY  

  

Nhận định tình hình chung năm 2014 

Tình hình kinh tế Việt Nam trong năm 2014 khả quan hơn năm 2013, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 

5,98%, các thông số kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định với chỉ số lạm phát được giữ ở mức thấp (1,84%), 

tỷ giá bình ổn, tín dụng được nới lỏng so với giai đoạn trước.  

Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi do sự cải thiện về tiêu dùng và đầu tư tư nhân, tăng trưởng trong năm 

vẫn còn những khó khăn do tình hình kinh tế toàn cầu vẫn phục hồi chậm và còn nhiều bất trắc. 

Ngành Xây dựng nói chung và xi măng nói riêng dù đã khởi sắc hơn so với năm 2013 nhưng vẫn còn 

hiện hữu không ít khó khăn. Năm 2014, lượng tiêu thụ xi măng nội địa đạt gần 49 triệu tấn và xuất 

khẩu chỉ đạt 15 triệu tấn. 

Kết quả hoạt động năm 2014 

Trong năm 2014, Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Xi măng Công 

Thanh đã cùng nhau phấn đấu thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và đã được kết quả khả quan:  

Chỉ tiêu 
NĂM 2013  

(Tr.đồng) 

NĂM 2014 

(Tr.đồng) 

Kế hoạch 

2014 

+/- so với 

2013 

% Kế 

hoạch 

2014 

Doanh thu thuần về bán hàng và 

cung cấp DV 
1.192.348  1.197.229  1.935.205  0,41% 61,87% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh  
              900  24.742    2.649,11%   

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế             5.275  23.826  25.000  351,68% 95,30% 

Lợi nhuận sau thuế TNDN             5.275  23.826    351,68%   

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ/CP)                 59  265    349,15%   
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ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  

  
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, Hội đồng 

quản trị giao quyền cho Ban Tổng giám đốc quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động sản suất 

kinh doanh, thực thi các kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua; trong 

năm 2014, Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ một cách linh hoạt và có trách 

nhiệm cao theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh.  

Mặc dù môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự giám 

sát, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc triển khai thực hiện các 

nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2014 thông qua.  

Trước bối cảnh khó khăn chung, Ban tổng giám đốc đã kịp thời báo cáo thực trạng hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty, thường xuyên trao đổi với Hội đồng quản trị để đưa ra một số giải pháp phù 

hợp và kịp thời nhằm đối phó với khó khăn thách thức. Dù cho kết quả chưa thực sự tích cực nhưng 

thành quả đạt được cũng đã thể hiện sự cố gắng nỗ lực của Ban lãnh đạo công ty nói riêng và tập thể 

CBCNV nói chung. 
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Triển vọng ngành xi măng Việt Nam 2015 

Nhận định năm 2015 sẽ tiếp tục xu thế phục hồi tăng 

trưởng và mục tiêu tăng trưởng 6,2% là hoàn toàn khả thi. 

Tiếp nối năm 2014, mức lạm phát được giữ ở mức thấp giúp 

cải thiện sức mua và kích thích tổng cầu. Các giải pháp 

chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, cải cách thủ tục 

hành chính, cắt giảm lãi suất sẽ giúp giảm chi phí sản xuất 

cũng như chi phí tài chính cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu 

quả sinh lời của doanh nghiệp để có động lực mở rộng sản 

xuất trong năm 2015. Ngành bất động sản và xây dựng đều 

được dự đoán có chuyển biến khả quan trong thời gian tới, 

tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ngành vật liệu 

xây dựng trong đó có Xi măng Công Thanh. 

Trên cơ sở ước sản lượng xi măng tiêu thụ năm 2014, Bộ 

Xây dựng tính toán nhu cầu tiêu thụ xi măng toàn ngành 

năm 2015 khoảng 71 - 73 triệu tấn, tăng 4 - 7% so với năm 

2014; trong đó tiêu thụ nội địa khoảng 52 - 53 triệu tấn, 

xuất khẩu 19 - 20 triệu tấn. 

Các doanh nghiệp ngành xi măng nhìn chung vẫn trong tình 

trạng lượng hàng tồn kho nhiều; phần lớn lượng tồn kho là 

ở dạng clinker nên có thể lưu kho lâu hơn các loại xi măng 

thành phẩm. Tuy nhiên việc giữ hàng tồn kho nhiều làm 

giảm tốc độ tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp, vì thế ưu 

tiên hàng đầu của các doanh nghiệp ngành xi măng vẫn là 

thúc đẩy tiêu thụ, tìm đầu ra cho sản phẩm.  

Mặt khác, ngành xi măng vẫn lấn cấn trong việc cân bằng 

giữa kinh doanh nội địa và xuất khẩu. Những khởi sắc trong 

ngành bất động sản và xây dựng năm 2015 hứa hẹn đầu ra 

tương đối khởi sắc cho việc tiêu thụ nội địa. Ngược lại ở 

mảng xuất khẩu, các doanh nghiệp xi măng Việt Nam vẫn 

phải đối mặt với những thách thức và cạnh tranh gay gắt cả 

về chất lượng và số lượng với các sản phẩm nước ngoài. 

Trong hoàn cảnh đó đòi hỏi các doanh nghiệp trong ngành 

nói chung và Xi măng Công Thanh nói riêng phải nỗ lực hơn 

nữa trong việc nâng cao hiệu suất hoạt động và chất lượng 

sản phẩm để củng cố vị thế của mình trong ngành xi măng 

đang còn nhiều khó khăn và biến động. 
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Về công tác tổ chức sản xuất 

Hoàn thiện và tăng năng suất các dây chuyền sản 

xuất; Tăng cường công tác quản lý, bảo trì bảo 

dưỡng hợp lý, theo quy chuẩn để đảm bảo an 

toàn lao động, bảo vệ môi trường cũng như tận 

dụng tối đa công suất hoạt động. 

 

Xây dựng đội ngũ bán hàng và 

Marketing lớn mạnh 

Đi kèm với chính sách bán hàng, chiết khấu để 

thúc đẩy doanh số; đồng thời tạo dựng mối quan 

hệ mật thiết với các đại lý phân phối, các bạn 

hàng truyền thống của Công ty. 

 

Công tác thị trường 

Duy trì thị trường truyền thống, tìm kiếm cơ hội mở 

rộng ra thị trường các nước trong khu vực. 

 

Về trách nhiệm xã hội 

Chăm lo đời sống người lao động, đảm bảo môi trường làm 

việc xanh sạch, an toàn lao động... Duy trì và phát huy 

truyền thống tương thương tương ái, chia sẻ hỗ trợ cộng 

đồng của Xi Măng Công Thanh; Đảm bảo sản xuất thân thiện 

với môi trường. 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị 

STT Họ tên Chức vụ 
Thành viên Quản trị  

Độc lập 

1 Nguyễn Công Lý Chủ tịch HĐQT Không 

2 Lê Trung Chính Phó Chủ tịch Không 

3 Phạm Đức Hùng Thành viên Thành viên độc lập 

4 Jiang wen Thành viên Thành viên độc lập 

5 

Nguyễn Thị Thanh Tâm 

Đại diện CTCP Tấm lợp – VLXD Đồng 

Nai 

Thành viên Không 

 

Hiện nay, Công ty cổ phần Xi măng 

Công Thanh vẫn chưa thành lập các 

tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị. 
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  Hoạt động của Hội đồng quản trị 

Các cuộc họp trong năm đều có sự tham gia đầy đủ của tất cả các thành viên trong Hội đồng quản trị. 

STT Họ tên Chức vụ 
Tham dự các  

buổi họp 

1 Ông Nguyễn Công Lý Chủ tịch HĐQT 100% 

2 Ông Lê Trung Chính Phó Chủ tịch HĐQT 100% 

3 
CTCP Tấm lợp – VLXD Đồng Nai – Đại 

diện Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm 
Thành viên HĐQT 100% 

4 Ông Phạm Đức Hùng Thành viên HĐQT 100% 

7 Ông Jiang Wen Thành viên HĐQT 100% 

 

 

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2014 

Trong năm 2014, Hội đông quản trị Công ty đã ban hành 05 Nghị quyết, cụ thể như sau:  

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 01/2014/NQ-HĐQT 20/02/2014 
Vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng và bảo 

đảm cấp tín dụng tại Vietinbank 

2 02/2014/NQ-HĐQT 17/05/2014 
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 của 

Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh 

3 03/2014/NQ-HĐQT 22/05/2014 
Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 

2014 và vay vốn tại ngân hàng BIDV 

4 04/2014/NQ-HĐQT 22/05/2014 
Thông qua kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng VP 

Bank nhằm đầu tư cho Dự án Dây chuyền 2 

5 05/2014/NQ-HĐQT 03/12/2014 

Thông qua phương án SXKD năm 2015 về việc 

vay vốn ngắn hạn đầu tư Dây chuyền 1 tại 

Ngân hàng Công thương Việt Nam 
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BAN KIỂM SOÁT 

  

Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát 

STT Họ tên Chức vụ 

1 Nguyễn Khuê Phong Trưởng BKS 

2 Lê Văn Khởi Thành viên BKS 

3 Nguyễn Thị Mai Thảo Thành viên BKS 

 

Hoạt động của Ban kiểm soát 

Các thành viên trong Ban kiểm soát với trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm dày dặn, đã 

nghiêm túc thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và thường xuyên trao đổi, đánh giá tình hình 

hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời. Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ vào các 

cuộc họp Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các 

hoạt động của Công ty. 

Các hoạt động chính của Ban Kiểm soát trong năm 2014 bao gồm: 

 Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối 

với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cấp Quản lý khác trong Công ty. 

 Giám sát công tác kiểm toán nội bộ, đánh giá hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ của 

Công ty. 

 Tiến hành kiểm tra kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2014. 

 Thực hiện một số công tác khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, quy định của 

Điều lệ và pháp luật. 
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  Đánh giá của Ban kiểm soát 

 

Tình hình tài chính của Công ty trong năm phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh 

trọng yếu tình hình tài chính đến thời điểm 31/12/2014 của Công ty, kết quả hoạt động 

kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp 

với chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định của pháp 

luật có liên quan. Trong năm 2014, Doanh thu thực hiện đạt 1.197 tỷ đồng, đạt 61,87% so 

với chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhưng vẫn tăng 0,41% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận 

trước thuế đạt 23,8 tỷ đồng, tăng 351,68% so với năm 2013. 

 

Trong năm 2014, Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh có sự thay đổi 

trong cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012–2016. Tại Đại hội cổ đông 

thường niên năm 2014, Hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua đơn 

xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn 

Tuấn Anh và Ông Nguyễn Trọng Quỳnh. Theo đó, Hội đồng quản trị nhiện 

kỳ 2012–2016 của Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh thay đổi cơ cấu 

từ 07 thành viên xuống còn 05 thành viên.Trong năm Hội đồng quản trị 

tiến hành họp và thông qua 05 Nghị quyết. Nhìn chung, các Nghị quyết và 

các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều tiến hành đúng quy định của Điều 

lệ Công ty. Hoạt động của Hội đồng quản trị là đúng chức năng và tập 

trung vào mục tiêu thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2014. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 đã tạo nên 

tiền đề để Công ty hoàn thành tốt các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông. 

 

Tổng Giám đốc đã phân công nhiệm vụ cho từng thành 

viên trong Ban Tổng Giám đốc để điều hành các công việc 

trong Công ty, triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2014, Nghị quyết của Hội đồng quản trị 

đến từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc, các 

phòng, ban chức năng để thực hiện. Trong các cuộc họp, 

Ban Tổng giám đốc đã từng bước đánh giá mức độ hoàn 

thành các chỉ tiêu đề ra, đánh giá mức độ hoàn thành các 

chỉ tiêu kế hoạch, đánh giá công tác quản lý, điều hành 

và đặt ra mục tiêu cho kỳ công tác tới, biện pháp này đã 

nâng cao chất lượng quả lý của Ban Tổng Giám đốc. Nhìn 

chung, trong năm 2014, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện 

tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh, góp phần giúp Công ty đạt được một phần 

các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2014. 
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GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 

CỦA HĐQT, BĐH VÀ BKS  

MỨC THÙ LAO 

2% Lợi nhuận sau thuế (Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014) 

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 

Không có 

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 

Không có 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

KIỂM TOÁN 2014 
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Toàn văn Thuyết minh Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 được đăng tải tại mục “Quan hệ cổ 

đông” trên website của Công ty theo đường dẫn: www.congthanhgroup.com 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH 

Người đại diện theo Pháp luật 

 

         (Đã ký) 

 

        Nguyễn Công Lý 

 

http://www.congthanhgroup.com/

