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Ha N5i, ngày 05tháng 4 nãm 2017

THONG BAO M1L HOP
BA! HQI BONG CO BONG THUNG NIEN NAM 2017

KInh gl'ri: Qu c6 dông Cong ty co5 phn Vicern Thuong mi xi mäng
TO thii dim ch& danh sách ngày 20/3/2017.
Hi dng quán tri Cong ty c phn Vicem Thixcing mai xi màng trn trQng
thông báo và kInh m1i Qu c6 dông tâi di,r hçp Dti hi dông cô dOng thu&ng niên
nãm 2017:
1.Thô'i gian: 01 bui, bit du tir 8h00' ngày 20/4/2017.

2. Oja dim: H,i truäng tang 3 Hoa sen 6 - Khách sn Kim Lien - So 7 Dào
Duy Anh, Dông Da, Ha Ni.
3.Doi tuçrng dir hop:

C6 dông so h&u c6 phAn TIVD( theo Danh sách nguOi sO hUu chrng khon
TMX chôt tai ngày 20/3/2017 do Trung tam Li.ru k Chirng khoán Vit Nam cung
cap.
TnrOng ho c dông không tham dir ducic Dui hOi có the^ Ay quyên cho nguOi
khác dai din tham dr (theo rniu), dôi vOi CO dOng la Ca nhân thI phãi có cha k cUa
Co dOng yà nguOi di..rçc üy quyên. Dôi vOi cô dông là to chi.'rc thI phãi có chü k cüa
nguOi dai din h9p phap, dóng dâu to chrc và chü k9 cUa nguOi duc üy quyên.
NguOi ctã duqc üy quyên không duçc üy quyên 'ai cho nguOi khác.
4. Bang k dir hop:
De thun tin cho cOng tác to^ chüc, Qu c6 dông vui lông xác nhn vic dàng
k tham dr Di hti và iiy quyên tham du Di hi (theo mu) tOi COng ty cO phân
Vicem Tht.rng mai xi rnäng truOc 16h30' ngày 18/4/2017 theo dja chi: So 348 duOng
Giái Phóng, phuOng Phucmg Lit, qun Thanh Xuân, thành phô Ha Ni, hoc gCri fax
tOi so': (04) 38642586, hoc gri thu din tO tOi dja chi: ximang.jscvnn.vn hoc
ximang.tmx@gmail.com.

Signature Not Verified

Ký bởi: LÊ KIM PHƯƠNG
Ký ngày: 11/4/2017 22:15:19

5. Ni dung chInh cüa Dai hi:
Thông qua Báo cáo cüa Ban Giám dc dánh giá kt qua boat dng kinh doanh
narn 2016; Mic tiêu, nhim v1,i nàm 2017.
-

Thông qua Báo cáo hoat dng näm 2016 và nhirn kST 2012-2017 cüa Hi
dông quán trj Cong ty.
-

Thông qua Báo cáo hoat dng nàm 2016 vá nhim kS' 2012-2017 cüa Ban
Kiêm soát Cong ty; giâi thiu cci quan kiêm toán báo cáo tài chInh cüa Cong ty näm
2017.
-

-

Thông qua Báo cáo tài chInh và phi.rcing an phân phi igi nhun näm 2016.

Thông qua Báo cáo thu lao, ph,i cap thirc hin näm 2016, dir kin näm 2017
dôi vài Hi dông quãn trj, Ban kiêm soát, Thu k Cong ty; Qu5 tiên krcmg nàm 2016
cüaGiámdôcCôngty.
-

-

Bu Hi dng quàn trj, Ban Kim soát nhim k' 2017-2022.

Thông qua mt so^ vn d8 khác thuc thâm quyn quyêt djnh cüa Di hi
dông cô dông (nêu co).
-

6. Các tài lieu gfri kern theo thông báo:
-

Chuxng trInh Dai hôi.

-

Bàn dàng k, giy fly quyn tham dr Dai hti.

Thông báo d8 cr, üng cü Thành viên Hi dng quán trj, Ban Kiêm soát
nhim k' 2017-2022 cüa Cong ty co^ phn Vicem thuong mai xi mäng.
-

7. C65 dông khi ve^ di,r Dai hi mang theo Thông báo mñ hçp, Chirng minh thu
nhân dan (ho.c The can cu&c/H chiêu) và các tài 1iu Cong ty da gui kern.
Toàn b?3 Mi liuplzc vi cho D,i hi etu'çrc Cong ty dàng Mi trên Website cüa
Cong ty theo dja chi:: http://www.lnttcorn.vn
Các cJ dông tr chi trá clii pin di 4ii và an ó khi I/win dr D(li Ii3i.
Rat mong Qu2 cO^ dông den dçr d.y dü và dung gi./.
Xin trân trQng cam an!
Nui nhân:
-

-

-

-

-

-

-
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CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DcIp - Tido - Hinh phüc
05691

CO PHAN

Xl Mk'
' XUAN -'

BANG KY - UY QUYEN
• hi dng ci dông thrrng niên nám 2017
Co phân Vicem Thirong mi xi mãng
(Dàng cizo iii cluc)

Kinh gui: Cong ty co^ phn Vicem Thucng mai xi mäng
Tôi ten IA: ................................................. Chirc vw .................................
Daidiên cüa to^ chirc.........................................................................................
Diachi: .................................................................................................
Diênthoai. .................................... Fax: ...................................................
Sâ hfhi s6 c6 phn................CP (Bang chQ...................................................
...................................................................................................................)

Uy quyn cho:
Ong(bà). .............................................. Chüc vu . ...................................
So CMND/ HO chiu/ The can cuóc' ........................................................................
Cpngày..........................Noi cp......................................................................
Diachi: .............................................................................. .................
Diênthoai. .............................................................................................
Dixçc thay mt to chi'rc. ........................................................................
tham du Dai hOi dng c0^ dông .thi.thng niên nàm 2017 Cong ty c6 phn Vicem
Thuong mi xi rnäng và biu quyt tht ca nhCng vn d8 thuOc thm quyn tl.wng irng
vcn so
cô phân so hthi cua to chuc la
cô phân /
, ngày ... .... tha'ng ...... ná,n 2017
NGU'OI IMSqC UY QUYEN
(Kj và ghi r6 ho ten)

NG1f1I UY QUYEN
(K, ghi rö ho ten và dóng dá'u)

Gui c/ia: Quj Cj dOng vui lông gü'i bàn ddng kfi - iY quyn nay vd Cong ty c0^ p/i e4n
Vice,,z T!zu'o'iig iiiii xi mäng, da clii sj 348 ththng GM! Plióng, pluthng P11uv7lg Lift,
quuiz Thai:!, Xuân, than/i p/i6 Ha Ni trwöc 1030' ngdy 18/4/2017 (Fax: 0438642586;
OT: 04 38643346).

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc1p-Tido-Hnh phüc

BAN DANG KY
/ TE1tnndj.y I hi dng cô dông thuông niên näm 2017
1 'Itia -,JbA rh?iw Vm Thirtiiia mi yj mno

(Dàng cI,o cá nhân)
KInh gi'ri: Cong ty co^ phn Vicem Th'ircrng mai xi mäng
TôitênIA: .................................................................................................
S6 CMND/ The can cuc/ Ho chii: .......................................................................
Cpngày..........................Noi cãp......................................................................
Djachi thi..r&ng trü.................................................................................

DiCn thoai:
Hindang sâ hUu. ..................................................................................... cô phân
Duçic üy quyn (co gi.y üy quyn kern theo):

co phn

Tng so cô phân s& hftu và üy quyn la':

c6 ph.n

(Bng chfi:

c6 ph.n)

Däng k tham dr Di hi dng cO^ dông thi.ring niên nãrn 2017 Cong ty c
phân Vicem Thuang mai xi rnäng to chi.rc vào ngày 20/4/2017.
*

, ngày ....... tháng ....... nàm 2017
NGIIO'I BANG KY

(K và ghi rö ho ten)

Gui chá: Quj Co dông vui lang gü'i bà,, clang kj dr lzpp nay ve^ Cong ty co- plin Viceji,
Tlzwoizg mai xi màng, cl/a chi so 348 dithng GM! Plzóng, pluthng Pliwong Lift, qu(in
Titan!, Xuân, than!, p/to Ha N3i tr,thc 161,30' ngày 18/4/2017 (Fax: 04 38642586;
DT: 0438643346).

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc
GIAYUYQUYEN
i hi dong cô dông thrô'ng niên nám 2017
cO p Mg ° 6 phn Vicem Thtrong mii xi mãng
\It I'.\1
*
(Dàng c/jo cá n/ian)
\\THUONG MAI
\
N XtMANG/
/16911

Cong ty co phân Vicem Thizcing mi xi rnãng
TôitênIA: .................................................................................................
So CMTNID/ The can cuc/ Ho chi&r .........................................................................
Cpngày..........................Noi cp......................................................................
Djachi thithng trir ................................................................................

Diênthoai............................................................................................
Hin dang so hcru s6^ c6^ ph .n là ..................... c6 phAn (Bang chü....................
......................................................................................................)
Uy quyên cho:
Ong(bà)..................................................................................................
So CMND/ The can cithc/ H6 chiw.........................................................................
Cpngày. .........................Nth cp......................................................................
Djachi thi&ng trü.................................................................................
Diênthoai . ...........................................................................................
Duçic thay mt tôi tham dii Di hi dng c dông thi.rOng niên narn 2017 Cong
ty cô phân Vicem Thixung m.i xi mäng vâ biêu quyêt tat câ nhUng van dé thuc thãm
quyên thong irng vài so cô phân do tôi sO hUu./.
... ................... ... ..... ... ... ,, ngây ....... tháng ...... nárn 2017
NGUR DUVC UY QUYEN
(Kj và ghi rö ho ten)

NGUOI UY QUYEN
(K và ghi rö ho tên)

Gui c/i a: Quj5 Co dông vui lông gui giy üy quyiz nay vj Ung ty cb p/i ii Vice,,z TI:wong
mai xi nuing, dja chi so 348 du'ông Giãi Plzóng, p/urô'ng Ph u'o7lg Lift, quIn Than!, Xuâiz,
than!: p/i0 Ha N3i trwóc 161:30' izgày 18/4/2017 (Fax: 04 38642586; DT: 04
38643346).

TONG C.TY CONG NGHIEP XI MANG VN
CONGTYCPVICEMTHIfONGMAJ XIMANG
S:

261

/TMXM-HDQT

QNGHOAXAHQIHUNGIflAVWFNAM
Dc lp - Tir do - Hnh phéc
Ha N5i, ngàyt(tháng 4 näm 2017

THONG BAO
V/v: £ cu', wing cz thành viên Hói c1ng quán trj, Ban Kkin soát nhim lcj) 2017-2022
cza C'Ong ty cô p/ian Vicem Thuv'ng mgi xi mäng
CAn c Ludt Doanh nghip s o^ 68/2014/QHI3 dA di.rçvc Qu6c hi nuâc Cong hôa xa
hti chü nghia Vit Nam thông qua ngày 26/11/2014;
CAn cfr Diu 18 Cong ty c6 phn Vicem Thung mai xi mAng;
Hi dng quãn trj và Ban Kim soát Cong ty nhim k' 2012-2017 sd k& thic
nhiêm ky hoat dông cua minh tai cuôc hop Dai hôi dOng cô dông thrnmg men nAm 2017,
HOi dông quAn tri thông báo tOi Qu cO dông ye vic dê cfr, rng cfr thành viên H,i dong
quAn trj, thành viên Ban Kiêrn soát cho nhim k' 2017-2022 ti D.i hi dông cô dOng
thu?mg niên nAm 2017 nhtx sau:
I. V vic ü'ng cfr, de^ cfr thành viên Hi ding quAn trj (HDQT):
1.S6 hrcing thành vien Hi dng quAn trj: 05 ngui (theo Diu 39 Diu 16 Cong ty).
2. Tiêu chun, diu kin cUa thành viên Hi dng quàn trj (theo Diu 40 Diêu 1
Congty):
- Co nAng lirc hành vi dan sr d&y dü, không thuc di ti.rqng không dixcic quAn l
doanh nghip theo quy djnh ti Khoãn 2 Diêu 18 cüa Ludt Doanh nghip;
- CO trInh d chuyên rnon, kinh nghiin trong quAn l kinh doanh cUa Cong ty và
không nhât thiét phAi là cô dông cüa Cong ty.
- Thành viên HOi dng quAn trj Cong ty có the dng thi là thành vién Hi dông
quAn trj cüa Cong ty khác.
- Thành viên HOi dng quAn trj không cti.rqc là vç hoc chng, cha dé, cha nuOi, me
dé, me nuOi, con dé, con nuOi, anh rut, chi ruOt, em ruôt, anh re, em rê, chi dâu, em dâu
cüa Giám dc, Tng giám dc vA ngithi quãn 1 khác cUa Cong ty; khOng di.rqc là ng'i1i cO
lien quan'cña ngui quAn 1, ngithi có thâm quyên bO nhiem ngithi quAn i Cong ty me
II. Vê vic 1mg cfr, de^ cfr thành viên Ban Kim soát (BKS):
1. S6 lung thành vien BKS: 03 nguäi (theo Diu 52 Diêu 16 Cong ty).
2. Tiêu chun, diu kin cüa thành viên BKS (Diu 53 Diu 16 COng ty)
- Co nAng Irc hành vi dan sr dÀy dü và khong thuc d6i arcYng bj cam thành Idp và
quAn l doanh nghip theo quy djnh cüa Ludt Doanh nghip;
- Khong phãi là vg hoac chng, cha dé, cha nuOi, me d, me nuOi, con dé, con nuôi,
anh ruOt, chi rut, em rut cüa thành viên Hi dong quãn trj, Giám dOe và ngithi quãn 1
khác;
- Không duqc giCr các ehtc vu quAn l Cong ty; khOng nht thi& phài là c6 dong
hoc ngui lao dng cüa Cong ty;
- Các tiêu chuÀn và diu kién khác theo quy djnh khác cUa pháp lut cO lien quan và
Diêu 18 Cong ty.
- Kirn soát yiên phài là kim toán vien ho.c ke^ toán viên.

III. Diu kiin tham gia ung cfr, d cfr HDQT, Ban Kim soát (Khoãn 2 Va
Khoán 4, Diu 9 Diêu IV^ Cong ty):
Khoán 2 Dku 9. Cc dông hoc nhóm c6 dOng sâ hüu tr 10% tng s6 c6 ph.n pM
thông trâ len trong thi han lien tiic It nhât 6 thang có quyên dê dr ngithi vao Hi dông
quãn trj và Ban Kiêm soát.
Khoán 4 Diu 9. Vic d cir nguii vào Hi dng quãn trj và Ban Kim soát quy
djnh tai Khoãn 2 Diêu 9 néu trén di.rçc thrc hin nhu sau:
- Các co dông pM thông hop thành nhOrn de de dr ngithi vào Hi dng quãn trj Va
Ban Kiêm soát phái thông báo ye vic hop nhóm cho các cô dông du hop bit tnràc khi
khai mac Dai hOi dông cô dông;
- Can cfr s6 hxçing thành viên Hi dng quãn trj và Ban Kirn soát, c6 dông hoc
nhOm cO dông quy djnh tai Khoãn 2 Dieu ? nêu trén di.rçTc quyên de dr rnt hoc flt so
ngithi theo quyêt djnh cüa Dti hi dông cô dong lam 1mg dr viên Hi dông quân trj và
Ban Kiêrn soát. Tru&ng hcrp so 1mg dr viën duqc cô dOng hoc nhóm do dông dê dr thâp
hon so 1mg dr viên ma ho &rçic quyên dê cIt theo quyêt djnh cIta Di hi dông cô dông thI
s 1mg cuviên con 1a do Hôi dông quãn tij, Ban Kiêm so át và các cô dong khác dê cIt.
IV. Ho so G cli, ling cfr:
C6 dông hoc nhórn c6 dông vui lông chun bj các h6 so sau:
(theo Mu 01);
- Don 1mg cIt tham gia HDQT/ BKS
(theo Mu 02);
- Don de^ cIt tharn gia HDQTI BKS
(theo Mu 03);
- Sci yêu l ljch 1mg cIt viên tlr khai
- Chlmng rninh thu nhân dan! The can cuàc/ H6 chiu và các van b&ng chlmng chi
chlxng nhn trInh d6 van hóa, trInh d6 chuyên mon (co cOng chlrng cIta Nhà nuOc).
V. ThOi gian và noi nbn M so 1mg cfr, dê cfr:
C o^ dOng hoc nhOm c6 dông vui lông gl'ri h o^ so nêu tai Mic IV ye Cong ty theo dja
chi duâi day:
Ng.thi nhn: BA Lê Kim Phuong - Thu k Cong ty
Dja chi: Cong ty cô phân Vicem Thuong mai xi rnäng - So 348 Giâi Phong,
Phuxng Phuong Lit, Qun Thanh Xuân, TP. Ha Ni.
Thi han cuôi cUng nhan ho so: TrwO'c 16h30' ngày 18/4/2017.
• Trwd'ng hQp cO3 dong, nhórn cô dóng khOng n5p dôy th. W so t'rng ci; d6 th
cho Cong ty theo thai gian thông báo trên, thI vic zng cr, dé ci'r cia cO
dOng, nhóm cO dông khOng Co giá trj.
Trân tr9ng./.
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CONG HOA XA HOl CHU NGHIA VIET NAM

MâuOl

We Up - Tu' do - Htinh phüc
DON UNG CI
OrsG QUAN TRI/BAN KIEM SOAT NHIM KY 2017-2022
2017
ô
Cong ty cô phân Vicem Thu'ng mi xi mäng
Tôi ten IA:
Ngàysinh. ..................................Ncii sinh............................................................
Djachi thithng trU........................................................................................
Dachi lien lac ...............................................................................................
Diênthoai ...............................................Email .....................................................................
S0^ CMND/Thé can cuft/H6 chiu. ............... Ngay cap: ......... Ncyi cap ......................
Trinhd6 van hóa. ..............................................................................................
TrInhd6 chuyên môn: .......................................................................................
S6 c6 phân sâ hu lien tiic it nhât sau tháng cho den thi diem hin tai: ............... cô
phân, tuang ng vài. ................. % von diêu 18 cüa Cong ty.
Can cr quy djnh cüa Ludt Doanh nghip va Diu l Cong ty, tôi xin tr irng cü vào vi tn
thanh vien Hi dong quãn tr/ Ban Kiêrn soát Cong ty Co phãn Vicem Thucmg mti xi mang
nhim k' 2017-2022.
Tôi cam kt chju trách nhim v8 tInh chInh xác trung thirc cüa nOi dung van bàn và h0'^ sa
kern theo dông thai cam kêt tuân thu day dU theo quy djnh cUa Diêu 18 Cong ty và Quy chê
bâu thành viên Hi dông quán tij/Ban Kiêm soát nhim k' 2017-2022 ti D?i hi dông cô
dong thung niên näm 2017 cüa Cong ty.
Ho so dInh kern dan nay gm:
Scryê'u lj lIch,
Ban sao (co cong ching)CMND/Thé can cze6c/J-16 chku.
Ban sao (co cOng chth'ig,) các van bang, ch&ng chi ching nh2n trInh d5 chuyên mOn.
Trân tr9ng!
ngày ... ... thOng 4 nàm 2017
1NG cir VI ER N
(K và ghi rO hQ ten)

CONG HOA xA HOl CHU NGH1A VIET NAM

MâuO2 ]

Dc lap - Ti.r do - Hnh phüc
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To chfrc Bi hi dông co dông thiràng niên nàm 2017
Cong ty co phn Vicem Thu'mg mi xi mãng

Toi/Chng tôi là co^ dông/nhOm c0^ dông cüa Cong ty co^ phn Vicem Thi.rGng mi xi mãng
dang nm gift ...........................c6 phn trong vông 06 thing lien tip tth len, chim t
le ............% s c0A phAn co quyn Wu quyt (theo danh sách Cong ty ch& ngày
20/3/2017), Co ten trong danh sách dixài day:
TT

C dông

So CP si hü'u

K ten,
dóng dtu (nEu co)

1
7

Can cir quy dnh cüa Ludt Doanh nghip và Diu le Cong ty, tôilchüng tôi nhât tri 100% d
ci'r ông/bà có ten trong danh sách duài day tham gia frng ci'r thành viên Hi dng Quin
trj/Ban ki8T1 soát COng ty C6 phn Vicem Thuang mti xi mäng nhim k' 2017-2022.
TI

Ho va ten

s6 CMND/Thê can
cixac/Ho chieu

Di a chi thng
i.w tru

1
2

L.-

Tôi/chüng tôi hoàn toàn chju trách nhirn ye vic dê ci'r nay và cam két tuân thU các quy
djnh cUa pháp 1ut và di&u 16 Cong ty.

Ho sy dIph kern don nay gôm: Sc, yê'u l ljch; ban sao (co cong chzng) CMND/Thé can
cu-6c/H.3 chiêu, các van bang, ch&ng chi cht'ng nhn trInh d5 chuyên mOn cia các ong/bà
dWQ'C de ct'r néu trên.
Trân trong!
,ngày ... ... tháng4nam2Ol7
NHNG NG1JI BUQC BE CU

CAC CO BONG BE ciY

(K và ghi rO hQ ten)

(K và ghi rO hç ten, dóng du (nu cO))

Mu03
Anh

I
,
/7Q>"cÔNG Tç;-\
V(?/ CO PH N

\c

YEU LY L!CH
cü
iw1j viên HDQT và Ban Kim soát)

IM9,
1. Hçvàtên .................................................................................................................
2. Giài tfnh:

Nam;

Nr

3. Ngày tháng, nain sinir ..............................................................................................
4. Quctjch..................................................................................................................
5. So CIvIND/ The cAn ci.r6c/ Ho chiêu .......................................................................
Capngày

ta. ....................................................................

6. Dja chi thi.r&ng ti-A: ...................................................................................................
7. So diên thoi lien lac' ...............................................................................................
8. TrInh dO vAn hóa .....................................................................................................
9. TrInh. do^ chuyên môn ..............................................................................................
10. Qua trInh cong tác....................................................................................................

11. Chüc vi cong tác hin nay:
12. Hânh vi vi phm pháp 1ut và hInh thüc xü 1 (nlu co):
13. So^ h.rgng cé, ph.n n&rn giü hoc duçc üy quyn. ............................. Co phAn.
TOi xin cam doan nhUng I&i khai trên là hoàn toàn di'ing six tht, nëu sai tôi hoàn
toàn chju trách nbim truónc pháp luat./.

, ngày ....... tháng ...... nàm 2017
Ngtr&i khai

(vàghiröhQtên)

G
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TONG CONG 1YCONGNGI* XIMANG VN
CONG TY CPV[CEM ThUONG MI XL MANG

CONG HOA xA 1101 CHCJNGH1A VIF NAM
DQc lap —Tr do -Hnh phüc
Ha NOi, ngayoctháng Ifnam 2017

QUY CHE
TO CH1JC HOP DAI HOI BONG CO BONG THUONG NIEN
NAM 2017
CONG TY CO PHAN VICEM THU'ONG MAI XI MANG
Can c(r Luât doanh nghip s6 68/2014/QH13 dã duqc Quc hQi nuóc COng hàa
xä hQi chü nghia Vit nam Khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 nm 2014 (co hiu
lc kd tr ngày 01/7/2015);
Can c(r Diu 16 cüa Cong ty cd phán Vicem Thuang mi xi mang;
Dd Dai hQi dat duqc k& qua t&, Ban T6 chc dir thâo Quy che td chc Di hQi
dóng c6 dOng thung nin nãm 2017 COng ty cd phn Vicem Thuang mi xi mang
nhu sau:
1- Di biu dn dir Dai hOi phâi mac trang phiic chinh té và phâi thirc hin dung
các quy dinh cüa Dai hQi.
2- Di biu phãi xut trInh các giây, ti cn thi& de^ lam thu ttLc cap the Di hQi
và the biu quyt g6m:
a- Dai.biu là c6 dOng sc hitu phài xuât trInh Chng minh thu nhân d&n hoc
Giay ti hop 16 khác;
b- Dai biu dai diên cho các cd dOng phâi xuât trInh Chüng minh thu nhân dan
hoc Giay tc ho lê khác, ngoài ra con xuât tñnh them:
- Giy thông Mo mi hop (ban chInh),
Giay Ay quyn (ngieöi duo'c ty quyé'n khong du'çic ay quyen iqi cho nguôi khác
du hçp Dai hçi dng co'dông);
C- Di biu dai din cho cd dOng la
' Pháp nhân phâi xut trInh Quyet djnh cr
di din cüa Pháp nhân tham dir Di hOi va ChCrng minh thu nhân dan hoc Giay th
hp 16 khác.
3- Ban T6 chiic Dai hQi phâi can cd vào s6 dang k c6 dOng cüa COng ty, giay
üy quyn cüa cd dOng và thông báo triu tp Dai hQi dóng cd dOng dd câp the Di hQi
cho dai biu.
4- M6i di biu duçic cap 01 the Dai hQi và di biu ph ãi deo the trong thai gian
dir Dai hOi.
5- Ban Td chCrc có trách nhim câp the biu quy& dd biu quye't các van dé
thông qua Di hQi. The biu quyê't phâi ghi h9, ten c dOng dir h9p, ma c6 dOng và s6
c6 phn có quyn biu quy&, nQi dung biu quyet.
6- Di biu du Di hQi phãi du' tu cách di biu do Ban Thm tra tu each co'
dOng cong b6 truOc Di hQi.
7- Di biu dên dir Di hQi phâi tuân theo sir diu hành cña Chu' ta và Ban T6
chCrc Dai hOi, ngói dung vi tri theo huâng dan cüa Ban T6 chcrc Di hQi.
8- CuQc hop Dai hOi dóng c6 dOng duac tiên hành khi Co s6 cd dOng dir hop di
diên cho It nhât 51% tong s6 col phán cO quyn biu quy& tham dr.

9- Di biu du hçp phát biu trong Dai hOi phài dang k9 vOi Thu k cüa Di
hQi, Dai biu dang k truâc duqc phát biu truâc, dai biu dang k)' sau phát biu sau.
Ban Thu k Di hQi t6ng hçip và thông báo cho Doàn Chü tjch Di hQi d mm di biu
phát biu. Các " kie'n khác së duçic Doàn Chu'tich tnrc ti6p trao ddi vâi di biu c6
dOng.
10- HInh thCrc, thd thi'rc biu quy&: £i hQi biu quyêt theo trng vân d6 trong
nQi dung chuing trinh. Vic biu quyêt tiên hành theo hInh thüc thu the biu quyêt.
K& qua kim phi&i duqc cong b6 ngay ti Dai hOi.
11- Quyei dinh cüa Dai hOi dóng c6 dOng duqc thông qua, thuc hith theo Diu
144 Ludt Doanh nghip s6 68/2014/QH13, ngay 26/11/2014 và Dieu 33 Chi.rcing IV
Diu lê Cong ty co' phn Vicem thuong mai xi mang duqc bd sung, sira d6i theo Nghj
quy& cüa Di hQi dông c6 dOng thuing niên nam 2016, ngày 22/4/2016.
12- Các thông tin chinh thi.?c cüa Dai hOi là các thông tin do Chu' tça Dai hQi
cung cTp. Chu' tich HOi dóng quãn tri Cong ty Co trách nhim cung câp các van bàn
chInh th(rc cüa Dai hQi cho các ca quan quãn l Nhà nuOc và cd dOng cüa Cong ty
theo yêu cu.
13- NhUng phát sinh chua duccc quy djnh ti Quy chê' nay së duçic thirc hin
theo quy djnh ciia Lust doanh nghip và Diu 16 Cong ty c6 phn Vicem Thuong mi
xi mang.
14- Quy ch Dai hQi thtrng nien nam 2017 COng ty c6 phán Vicem Thucng
mi xi mang co' hiu liic ngay sau khi ducic Di hQi thong qua./
-, 1b
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CONG HOA xA HO! CHIJ NGHIA V*FNAM
Dc lap -Tir do -Hnh phüc
Ha NOi, ngàyortháng 4 ndm 2017

QUY CHE BAU ci
THANH V!EN HO! DONG QUAN TRI VA BAN KIEM SOAT
NHIEM K 2017 - 2022 TA! DAI HO! BONG CO BONG THUONG MEN
NAM 2017 CONG TY CO PHAN VICEM THUONG MA! XI MANG
Can cCr Lut doanh nghip s5 68/2014/QH13 dA duçic Qu6c hQi nuOc COng hôa
xã hQi chi nghia Vit Nam Khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 nam 2014 (có
hiu liic kd tr ngày 01/7/2015);
Can cir Diu le cüa Cong ty c 0 phn Vicem thuccng mi xi mang;
Dd Di hQi dt duçcc ket qua t6t, Ban Td chlrc dir thâo Quy ché báu cfr thành
viên HOi dóng quân tri và Ban Kim soát nhim k' 2017 - 2022 COng ty cd phn
Vicem Thucing mai xi mang nhu sau:
I- BE cUY 1JNG Ct THANH VIEN HO! BONG QUAN TRI.
Diêu 1. Tiu chun và diu kiên cila thành viên Hoi ddng quán tn.
- Co du'nang 1irc hành vi dan sr, khOng thuQc d6i tuçing khOng duqc quàn 19
doanh nghip quy dinh tai Khoân 2, Diu 18 ciia Lut Doanh nghip.
- ó trinh dQ chuyên mOn, kinh nghim trong quân 19 kinh doanh cüa Cong ty
và khOng nMt thiêt phãi la'cd dOng càa Cong ty.
- Thành viên HQi dóng quãn tri Co thd dóng thii là thành viên HQi dOng quân tij
Cong ty khác.
- Thành viên HQi doing quân trj khOng duçic là vq hoc chóng, cha de', cha nuOi,
me de', me nuOi, con de', con nuOi, anh ruOt, chi ruOt, em ruOt, anh r& em r, chi dâu,
em dâu cüa Giám d6c và ngui quán 19 khác cüa Cong ty; khOng duc la'nguôi co'
lien quan cüa ngui quân 19, ngui co' thm quyén bd nhim ngui quân 19 Tdng cong
ty.
- Các ti8u chun và diu kiên khác khOng nêu ti quy chê nay ducic thçrc hin
theo Luât Doanh nghip.
Diéu 2. Be cL/ 1mg dr 1mg viên Hôi dông quãn tr!.
- Cd dOng hoc nhóm cd dong s& hüu tIr 10% tdng s6 cd phán phd thông tth len
trong thi hn lien tiic It nhât 06 tháng co' quyen d6 cir nguñ vào HQi dóng quân tn.
- Các cd dOng phd thong hqp anh nhóm dd & cir nguci vào HQi dóng quãn trj
phãi thông báo ye vide hop nhóm cho các co' dong dtr hop bi6t truâc khi khai mac Dal:
hQi dóng co' dOng.
... Tnrcng hçcp s6 (mg cir viên duçc cd dOng hotc nhOm cd dOng dé cir thap hin
sö 1mg cir viên ma h9 duçic quyen dé cir theo quyet djnh cña Di hQi dóng cd dOng thI
s6 1mg cir viên con li do HQi dóng quân trj va các cd dOng khác de cr.
- Các quyen khác theo quy djnh cña Lut Doanh nghip.
Diéu 3. H' scy de dr/ 1mg dr 1mg viên de^ bu thành vien HOi dóng quân tr!.
- Don (mg cm tham gia HOi dOng quân trj (theo mAu);
- Dcin d6 cir tham gia HQi dOng quân tr (theo mAu);
- Scf yêu 19 ljch (mg cir viên ttr khai (theo mau);

- Chiing minh thu nhán danfrhe can cuâc/ H6 chiêu và các van bang chrng chi
chüng nhn trInh dQ van hóa , trInh dQ chuyen mOn (ban phO 16 có cOng cháng ca
Nhà nuác).
Dieu 4. Lua ch9n các (mg cr vién.
Dira trn hô sa xin iing cir, d cr cüa các cd dOng/nhóm cd dOng, Ban Td chcrc
Dai hOi dóng cd dOng thucing niên nAm 2017 cüa Cong ty cd phán Vicem thucing mai
xi mang së l.p danh sách các tmng cir viên dáp (mng du' diéu kin nhu quy djnh trInh
Di hQi dd bu thành viên HQi dóng quân tn.
II- DE Ci:J7 IJNG CU THANH VIEN BAN KIEM SOAT.
Diu 5. Tiêu chun và diéu kiên cüa thành viên Ban Kim soát.
- Co du'nAng lrc hành vi dAn sir, khOng thuQc cl6i tuçlng khOng duccc quãn 19
doanh nghip quy dnh tai Khoãn 2, Diu 18 cña Lut Doanh nghip.
- KhOng phãi là vçi hoäc chông, cha de', cha nuOi, me de', me nuOi, con clê, con
nuOi, anh ruOt, chi ruOt, em ruOt cüa thành viên HOi dOng quãn tn, Giám d6c và nguii
quân 19 khác cüa Cong ty.
- KhOng duqc giü các ch(mc vi quân 19 COng ty; khOng nhât thiêt phâi là c6
dOng hoc ngui lao dOng Cong ty.
- Kim soát vien phâi là Kim toán viên hotc Kê toán viên.
- Các tiêu chdn và diu kin khác khOng nu ti quy chê nay duccc thc hin
theo Lut Doanh nghiêp.
Diu 6. De' th/(mng cü thành viên Ban Kim soft.
- Cd dOng hoc nhóm cd dOng s& huu ttr 10% tdng s6 cd phán phd thông tth len
trong thii h.n lien mc It nht 06 tháng Co quyn dd cr ngui vào Ban Kim soát.
- Các cd dOng phd thông hqp thành nhOm dd d6 cr ngui vào Ban Kim soát
phãi thông báo vd vic hop nhOm cho các cd dOng du hop bi& truâc khi khai mac Dai
hQi dông co' dOng.
-...Trung hçip s6 1mg cir viên chiVe cd dOng ho.c nhóm cd dOng M cü thâp hcin
s6 1mg cr vien ma ho duVc quyn dé cr theo quyt djnh cüa Di hQi dóng cd dOng thI
sc (mg cr viên con lai do Ban Kim soát ducing nhim và các co dOng khác dé cr.
- Các quyn khác theo quy djnh cüa Luât Doanh nghip.
Diéu 7. H' scf d c' (mg ci 1mg viên de^ bu thành viên Ban Kim soát.
- Don 1mg cir tham gia Ban Kim soát (theo máu);
- Dcin d cur tham gia Ban kim soát (theo mu);
- Su yê'u 19 ljch 1mg cur viên tir khai (theo mu);
- Ch(mng minh thu nhAn d5.n/Thd can cuOc/ HQ chiêu và các van bang ch(mng chi
ch(mng nhn trInh dQ van hóa , trInh dQ chuyen mOn (ban phO tO có cOng chi'mng cüa
Nhà nuâc).
Diu 8. Lua chon các Ong dr viên.
Dra trên hO si xin 1mg cur, dd cur cüa các ed dOng/nhOm cd dOng, Ban Td chlre
Di hQi clOng co' dOng thucrng then nAm 2017 cüa Cong ty cd phn Vicem thuang mi
xi mang së lp danh sách các 1mg cur viên clap 1mg du' diéu kiin nhu quy dnh trInh
Dai hOi dd báu thành viên Ban Kim soát.
Ill- BAU CUTHANH VIEN HO! DONG QUAN TRI/BAN KIEM SOAT.
Diu 9. 06i tuorng time hin bu cur.

CO" dOng s& hftu c3 phn có quyn biu quy6t và di din theo 6y quyn cüa c6
dong s& hUu cd phán có quyn biu quyêt ciia Cong ty.
Diu 10. Phiëu bau và ghi phien bu.
1. Danh sch irng cfc vin thành vién Hi doing quãn tn/Ban Krn soát.
Dtrcic sap xêp theo thi.'r w ABC theo ten, ghi day du' hy và ten trën phie'u bu.
2. Phië'u bau Va ghi phie'u ban.
- Phiê'u báu duçic in th6ng nhâ't, Co da'u treo cüa Cong ty, CO tong s6 c6 phán có
quyén biu quy& theo ma s6 tham dtr.
- C6 dOng hoäc dai dith üy quyn thrac phát dOng thii phie'u bu thành vién
HQi dóng quân tn/Ban Kim soát (th Iiüu va du'crc ty quyen).
- Tnrng hccp ghi sai, nham lan (vâi diu kiên chua bö vào hOrn phie'u), c6 dOng
d nghj Ban Kim phiêui d& phie'u bâu khác.
- Co'dOng hoac ngui dtrac üy quyn phâi tir mInh ghi s6 phie'u bu cho trng
(mg cir viên vào 0 tr6ng cüa (mng ci'm viên do lien phieu bau , k9 và ghi rö h 7 ten.

105

Gi

3. Các trung hop phi'
e.0 bau khOng hop M.
- Phiê'u khOng theo mu quy dinh cña Ban Td ch(mc Di hQi, khOng cO du treo
cüaCOngty;
- Phieu gch xóa, sira chi?a, ghi them hoãc ghi ten khOng dt:ing, khOng thuQc
danh sách (mg cir viën dä ducc Dai hi clóng c3 dOng th6ng nht thông qua truOc khi
tiên hành ho phie'u;
- Phiê'u có tong s6 quyn dã biu quyê't cho nhUng (mng cr viên cüa c6 dOng
virclt qua tong s6 quyn &rccc biu quyê't cüa c6 dOng do nm giü (bao gthn so ht?u vâ
ducrc iy quyên).
Diu 11. Phuong thIrc bau cir.
- Vi8c biu quy& bu thành vien HOi dông quân trj/Ban Kim soát thirc hin bO
phie'u kin theo phucrng th(mc bau dOn phie'u;
- MOi c6 dOng có tong s6 phie'u bau toclng (mng vói t6ng s6 c6 phán có quyn
biu quyê't (bao gOm th hi?u vi dicrc ty quyê'n) nhan vOi s thành viên duqc bau cüa
HOi dOng quân trVBan Kim soát;
- CO' dOng CO the' dOn het tong s6 phiêu báu cho mQt ngui hoc mt s6 ngi±i,
nhung khOng qua s6 thành viên dã di.rc Dai hOi dOng co' dOng biu quye't thông qua.
Diu 12. Ban Khrn phieu, nguyen tac bO phie'u và kirn phie'u.
1. Ban Khm phieu.
- Ban Kim phiê'u do Doàn chñ tich giói thiêu và duccc Di hQi dOng c 2 dOng
thông qua;
- Ban Kim phie'u cO trách nhim:
+ Phát phie'u bu và huóng dan cách th(mc ghi phieu bau;
+ Tie-'n hành kim phie'u;
+ Cong b6 ket qua bau cir truóc Di hQi.
- Thành viën Ban Kim phieu không doc cO ten trong danh sách (mg cfr viên
vào HOi dOng quân trj/Ban Kirn soát.
2. Nguyen tac bO phie'u và kim phie'u.
- Ban kirn phiê'u tiê'n hành kirn tra thOng phieu truót sim ch(mng kié'n cOa các c
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- Viêc bô phie'u duic bat du khi viec phát phiêu báu cfr dtrgc hoàn tait va ke't
thiic khi c dOng cu6i cüng bô phie'u bu vào thüng phie'u;
- Viêc kim phieu phâi ducic tiên hành ngay sau khi vi4c bô phiê'u ke't thüc;
- Ke't qua kim phie'u ducic lap thành van bàn và dt.ric Ban Kim phie'u cOng b6
truc Dai hOi;
- Các phie'u bàu sau khi dä kim duic urn gi[r và niêm phong ti tn s& Cong ty
sau khi Dai hOi be' mac.
Diu 13. Nguyen tác bu dón phie'u, nguyen tc trñng th thành vién HQi
d6ng quãn trVBan Kim soát.
- Nguyen tc bu d6n phie'u: Theo hu'ó'ng din quy djnii tai phy 4tc dInh kern
quy chinày.
- Nguyen tc trüng cr: Ngtrri trüng ci:r thành viên HQi dóng quãn trj, Ban Kim
soát duçic xác dinh theo s6 phie'u bu tInh tir cao xuO'ng thâp, bat dau tr dng cir viên
có s65 phie'u bu cao nhât cho dên khi du' s6 thành viên theo quy djnh. Trong tnrèng
hgp có tr 02 iling ci'r viên tr& len dat cüng s6 phie'u bu nhu nhau cho thành viên cuO'i
cing cña hOi dóng quân tri hoc Ban Kim soát thI së tiê'n hành bau 1i trong s6 thg
cir viên có s6 phie'u báu ngang nhau de lua chon ngithi có s6 phieu bau cao han hoc
lira ch9n theo tiêu chi quy chê' bâ'u cir.
Diu 14. Lap và cOng b' Biên bàn kim phie'u.
- Sau khi kim phie'u, Ban Kim phie'u phâi lap Bien bn kim phiu.
- Toàn van Biên bàn kim phie'u phâi dire cOng bO' tnróc Di hQi.
Diu 15. Khieu nai ye viëc bu cir và kim phieu.
- NhUng khiêu nai ye vic bau và kiem phie'u së do chü ta Di hQi giãi quyê't
và dtxçic ghi vào biên bàn cuOc hop Dai hQi dóng c6 dOng.
- Quy chê nay góm 03 phán có 15 Dieu thrc dcc cong khai tnrc Di hQi dóng
c6 dOng de bieu quyet thông qua.!.
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PHU LUC HIJONG DAN BAU THANH VIEN
HOI BONG QUAN TRI/BAN KIEM SOAT
(Theo phurng thüc bau don phieu)
1. Loai phieu Mu.
- Phiê'u mu hông: Mu thành viên HOi dóng quân trj.
- Phiê'u màu xanh: Mu thành viên Ban Kim soát.
phieu.
Phiê'u Mu thành viên HOi dông quãn ti-i/Ban Kim soát dtrqc bô vào thüng
phie'u niêm phong.
3- Ghi phieu Mu.
- MOM c6 dOng có tong so' phiOu báu ti.rclng 1mg vói tong so- c3 phán có quyn
biu quyOt (bao gm so' hE?u va duo'c iy quyii) nhân v6i so' thành viên ducmc Mu cüa
HQi dông quân trjlBan Kim soát.
- Co' dOng có the' chia tong so' phiO'u Mu cho tt ca' các (mg viên, hoac don toàn
hO phiO'u cho môt hoac môt so' th-ig c& viên nhi.rng tOng cOng s 0 phiO'u Mu cho các 1mg
cr viOn khOng duc virt qua tong so' phiO'u Mu cüa mInh.
2- BO"

VI du:
Di hQi dOng co' dOng biu quyê't ch9n 05 thành viên HQi dOng quãn tri trong
tong so' 06 (mg vien. CO dOng Nguyn Van A näm giU' (bao gOm so' hü'u và duqc iy
quyê'n) 10.000 co" phán có quyn biu quyO't. Khi do tong sO phi' Mu cüa cO dOng
Nguyn Van A së là:
10.000 co' pMn x 5 = 50.000 phiê'u Mu.
CO dOng Nguyen Van A cO the' Mu dOn phiê'u theo phixung th1mc sau:
Trung hip 1:
CO dOng Nguyn Van A chia du sO phieu bãu cüa mInh cho 5 1mg viên.
(Tucmg &rcYng m6i 1mg viên ducic nhân 10.000 phiê'u Mu)
Ho ten (mg cr viên
1.Ongvien1
2. 1mg vith 2
3.ü'ngviOn3
4. 1mg viên 4
5. 1mg viên 5
6.lmngvi6n6
TOng so' phieu Mu

SO quyén biu quyet
thwc_bau
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0
50.000

Tncông hp 2:
CO dOng Nguyen Van A dOn toàn bO phieu bau cüa mInh cho 11mg viên.

Ho ten üng cfr vien
1.irngvin1
2. itng vin 2
3.thgvi6n3
4.thigviên4
5. irng viên 5
6.thigvien6
Tdng sd phieu bu

So' quyen biu quyet
dwic bu
0
50.000
0
0
0
0
50.000

Truàrng hip 3:
C05 dOng Nguyen Van A bö phieu bu cüa mInh cho 5 tThg vith.
(nhung khOng du nhau)
Hç ten ng cü viên
1. ng viên 1
2. ng viên 2
3.thigvien3
4.Crngvien4
5.ngviên5
6. Crng viên 6
Tang sd phieu báu

So' quyén biu quyet
thwc Mu
10.000
20.000
0
5.000
5.000
10.000
50.000

4. Phieu bau khOng hçfp lê.
- Phiêii Mu khOng theo m.0 quy dinh, khOng có du Cong ty.
- Phiêu gch xóa, süa chüa, ghi them hoc ghi ten khOng dung, khOng thuOc
danh sách irng cr viên dä thrçcc Dai hQi dóng c6 dOng thdng nht thong qua truOc khi
tiên hành bö phieu.
- Phiu có tang sd quyn dä biu quyê't cho nhrng (mg cr viên cüa c6 dOng
vuqt qua tdng sd quyn duçic biu quy& cüa c6 dOng do n.m gilt (bao gm sñ hi?u à
du'(Ic iy quyn).
Ho ten(mg dr viên
1.(mng viên 1
2. (mng vien 2
3.(mngvien3
4. (mg viên 4
5.(mngvien5
6. (mg viên 6
Tng sd phiêu bãu

So' quyén biu quyët
dwic_bãu
10.000
20.000
10.000
5.000
5.000
10.000
60.000

- các truông hop khác quy dnh ti quy chê' Mu cr.
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PHAN1
KET QUA bAT DQNG KINH DOANH NAM 2016

I. DAC DIEM TINH HINH CHUNG:
1.
Thun WE

- TInh hinh kinh t6 cüa Vit Nam trong näm 2016 tixang di o^n djnh, GDP
tang 6,21%, trong do linh virc cong nghi6. tang 7,57%, lam phát 4,74%.
Von dAu tu toàn xà hi tang 8,7%, bang 33% GDP.
- Tiêu dung xi rnãng ca nuâc näm 2016 tang 9,8% so vâi nàrn 2015, trong do
san luçing tiêu thii xi mãng ciia Vicem có müc tang tru&ng cao nhât 11,2%.
- Vicem tip tçic sAp xp, cAu trüc lai h thng phân phi 0' mt s6 don vi
(Hoàng Thach, But Son), qua do dã tao diêu kin thu.n lçii han cho Cong ty trong
vic phân chia dja bàn.

2.
Khó khãn:
Th tri.r&ng trong nithc van có sir canh tranh quyt 1it do tng cung vuçit xa
tong câu, dc bit là sr canh tranh ye giá gifla các loai xi mäng và gifla các da bàn
tiêu thu.
II. KET QUA HOJT DONG SAN xUAT KINH DOAN}T:

1. San Iuçrng xi mãng mua vào, ban ra 2016:
Don vi tmnh: Tin
Chung 1oi

Hang mua 2016

Ong k' 2015

Cüng k5' 2015

T5 I

Mic
tiêu

Thtrc
hin

% so

MT

Thiic
hip

120,0

1.050.000

1.220.200

116,2

1.003.134

121,6

661.803

117,7

700.000

784.475

112,1

656.166

119,6

27,1

10.018

27,4

10.000

2.714

27,1

10.011

27,1

258.303

86,1

305.797

84,5

300.000

262.645

87,5

305.947

85,8

15,000

125.181

834,5

6.968

1796,5

15.000

125.181

834,5

6.968

1,796,5

25.000

45.165

180,7

24.042

187,9

25.000

45.185

180,7

24.042

187,9

xi màng

Mc
tiêu

Thc
hiên

% so

MT

Thi1
c
hip

Tng S6

1.050000

1.210.532

115,3

1.008.628

700.000

779.169

111,3

XM Bim San

10.000

2.714

XMBiit San

300.000

XMHaiPhOng
XM Tam Dip

XM HoangThch

Hang_ban 2016

TI
%

Tng san lu'çrngtiêu thii narn 2016 tang so vó'i rnic tiêu 16,2% và tAng 21,6%
so v&i nArn 2015; Két qua dat duqc dA khAng djnh co chê cüa Cong ty ban hành
diing xu hu'óiig va nhu câu cüa thj truaTlg trong giai doan hin nay, vài các chInh
sách ban hang hop 1, linh hoat, khuyen khIch các d.i 1, nba phân phôi, khách
hang, ding nhu dng viên kip thOi dôi vói các dôi tác van tâi, bôc xêp. Ben canh
do khAng djnh cong tác phôi hap thj tnthng vâi các nhà may có hiu qua hon.
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Xi rnäng Hoàng Thach tiêu thu 784.475 tn/700.000 tan, vuçit 12,1% so vOi
mvc tiêu narn 2016 dt ra và tang 19,6% so vi närn 2015;
Xi mãng Bit Son tiêu thii 262.645 tnI300.000 tan, dat 87,5% so vâi mic
tiêu và giám 14,2% so vói näm 2015 do ành hthng sir phân chia dja bàn cüa Cong
ty san xuât;
Xi mãng Tarn Dip tang vuqt tri so vói miic tiêu là do Cong ty khai thác
di.rcic khách hang ban xuât khâu sang Philipines;
San luqng xi mäng Hãi Phông chü yu tiêu thii vào cong trinh dir an cao tc
Ha Long - Van Don và cong trInh câu Bach Dàng;
2. Ket qua kinh doanh nam 2016:
a) Vtài chIn/i:
Don vi tInh: triu ddng
Chi lieu

- Tong doanh thu
-Npngãnsách
- L(yi nhuln tr trdrc t hu8
-T1ec,tfrc

Thic hin
2016

% so

% so vói

mic tiêu

2015

1.108.719

1.272.647

114,8

118,8

7.213

8.197

10.137

123,7

140,5

14.105

8.770

11.622

132,5

82,4

5%

5%

5%

100

100

Thuc hen
2015

Mic tiêu
2016

1.071.195

-Pháithukháchhàng

101.113

95.927

94,9

-TrongdoncikhOdOi

40.232

42.599

105,9

-DPphãithukhódôi

36.796

37.847

102,9

Kt thüc narn 2016, COng ty dã hoân thành và vuqt miic tiêu ve^ 1i nhun;
Lçi nhu.n tnróc thuê dat 11,622 t dông, tang 32,5% so vOi miic tiêu, dam bào t
1côtirc5%;
(Ghi chi: Lçii nhuqn trithc thué nám 2015 dã &rçrc diéu chinh tang tIt 9.235
triçu dóng Mn 14.105 triu ding theo j kiên két lun cza Kiém toán Nhà nwàç).
b) Ve lao d9ng, tien lwo'ng:
Chi tieu

- Lao.dngbinh quân
-Tong qu5Ii.rcng

- Tin 1i.rcrng binh quân
- Thu nhp bInh quân

Don vi tinh
ngthi
nghindông

Muctieu

Thire
hi
hip
2016

%so
mic
tiêu

%so
vói
2015

160

100,0

82,9

17.000.000 19.114.000

112,4

112,4

160

dng/ng/tháng

8.854.000

9.955.000

112,4

138,3

dông/ng/tháng

9.354.000 10.430.000

111,5

136,1

c) Cong tác cta dçuzg hóa ki,ili doanh:
Tiép tc khai thác ccy so vt chit sn có, dông thôi t.n ding trit de vic cho
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thuê kho, bãi, trii sâ Cong ty, van phông dai din tai các tinh. Doanh thu thu duqc
tü cong tác kinh doanh cho thuê kho, cho thuê tài san và các djch vii khác näm
2016 dat 8 tr dông.
III. DANH GIA MOT SO MAT HOAT DQNG NAM 2016:
1. Ve cong tic tiêu thii:
a) Cong tác t/lj trw&ng:
- GiCt vttng dia bàn b.ng cách ban hành các ccx ch6 chinh sách phü hap vâi
tmg vüng, khuyên khich các NPP và các khách hang.
- Hang tháng, qu, can cir vào tInh hInh thj trtr&ng, Cong ty xây drng k
hoach san luçxng cu the, chi tiêt cho tüng khu virc, trng dia ban, sat vâi thu c.0
tiéu thu cüa trng dia bàn vàii
mc tiêu cüaCo
ng ty.
- PhM hçp vâi các Côngty san xut xi mäng và các don vi 4n tâi de dam
báo luçxng hang dáp rng nhu cãu tiêu thii xi mäng tai các dia bàn.
- Khai thác cac cong trInh x(ly dirng dan dung, cong nghip, cong trInh giao
thông và các tram trn sir dung xi màng thi, nhäm tang san hrqng tiêu thu xi màng
r&i trên các dia bàn Cong ty quàn 1.

b)ke th6ng phfin phi, ban hang:
- Diu chinh linh hoat mO hInh to^ chüc tiêu thu; ma rng, khai thác them
khách hang, tiêp quàn và m& rng mt so dia bàn, các NPP mâi theo chinh sách
phân chia, on djnh dia bàn cüa các Cong ty san xuât xi mäng.
- T6 chac sp xp lai vic quán 1 bàn hang, phân công, giao nhim viii cu th
cho can b6 quãn 1' và NVBH theo trng khu virc, dia bàn; To chirc riêng b6 phn
khai thác, ban hang vào các cong trInh, tram trn và b6 phn xuât khâu xi mäng.
c) Vn iãi, b6c xp:
- Lath dao Cong ty dã chi dao các phông ban chü dng trong cong tác diu
phOi, phôi hçxp vai các don vj 4n tãi, bôc xêp; Thirc hin ho trçx chi phi dôi vói
các phuong tin vtn chuyên thüy trong nhüng thôi diem thrc hin chiên djch ye
san 1uçg ho.c khi diêu kin thri tiêt khó khãn.
- Lucxng phuong tin luân chuyn tai các bn 6n djnh, dáp l'rng dü thu câu
tiêu thu trên dia bàn.
d) Chmnh sdch lieu thy:
Kip thxi diu chinh co ch& chinh sách ban hang linh hoat, phü hcp vói diên
biên thj tru&ng, din biên umg khu vu'c, dia bàn tü'ng nhà phân phôi, khách hang
qua do dà day mnh vic tiêu thu, hoàn thành vi.rçxt mac rnic tiêu.
2. Ve quãn 1 tài chinh, quail cOng nq, xfr I nq khó dôi:
- Ngay tü du näm Ban thu hM cOng nq dã phi hop vOi các phOng ban lien
quan tiêp tiic rà soát cOng ng cüa khách hang, giárn sat cong nq nhäm không dê
cOng nçx tang cao. Buóc dâu các khách hang dã th?c hin bâo Iânh ngân hang dung
quy djnh; ti'rng buóc dua viêc dôi chiu, xac nh.n cong ng di vào nê nêp. Ngoài ra,
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Cong ty dã xây dirng, ban hành rnt so^ quy djnh v8 quãn 1 chüng tr, hóa don;
quân l giao nh.n hang hóa; quy djnh ye thanh toán, quãn 1 hn müc no; triên
khai frng dung cong LISM, thông tin trong quân i ban hang, quãn 1 cong no.
- Ban thu hi no vi nhân sir chuyén trách dã thi.thng xuyên don dc, tich crc
lam vic vói các di tiiqng no, yêu câu có ké hoach trá no cu the. Tiêp tic rd soát,
cüng cô ho so cüa các doi tuçlng no, thuê tlr van Ludt nghiên ci'ru và xem xét ho so
cüa các dôi ti.rçYng có biéu hin cô tInh không trã no dê dua ra Ca quan Cong an.
- Tng s6 no khó dôi thu ducc trong näm là 7,5 t$' dng (15% s8 nor khó dôi).
Trong do cO mt sO khoãn no dâ dixqc thanh toán hêt 100%. Dông thi Cong ty dâ
hoàn nhp dir phOng tuong rng vói so tiên thu duçic.
3. Ve cong tic tái co' cu:
- Kt hçip vói Cong ty tu vn OCD trong vic xây drng lai co cu t8 chüc, h
thong chirc danh cOng vic, dnh biên li lao dng dê xây dung phuong an tái co
câu giai doan 2.
- Tip tic sap xp, giài quyt các che Q nghi vic, chAm dirt hop dông lao
dng dOi vâi iiit so can b6 nhân viên sap den tuOi nghi him, ho.c có san hxçing
thâp, không dáp lmg ducic yêu câu cong vic.
4. Triên khai dii an, du hr xy drng:
- Di vOl du an Khu nhà 0 kt ho p djch vi thuo'ng mai tai NgO 1 Phan Dinh
Giót: Cong ty dã dánh giá hin trng cüa dir an trên co sO các quy djnh mOi v8 du
tu, kinh doanh BDS cüa Nhà nuOc, xây dung phuong an báo cáo và xin kiên cüa
Tong cong ty, dã di.rcic Tong cong ty thOa thu.n chü truong dâu tu (Van bàn s
2310/XMVN-HDTV ngày 08/11/2016) voi phuong an 1ira ch9n dOi tác thành l.p
pháp nhân dê dâu tu dr an theo d(ng quy djnh c'Cia Pháp lut.
- Di v0i dir an du tu phuong tin 4n tãi: Qua kháo sat, dánh giá thj truYng
van tái, vOl nguôn lirc cüa Cong ty hin nay thI vic Cong ty tir d.0 tu phuong tin
van tài là không hiu qua so vOi vic tiêp tçic thuê các don vi ben ngoài. VI vây
COng ty tam dirng triên khai dir an. Khi Co diêu kin phü hqp, khà thi Cong ty sê
xem xét vic dâu tu nay.
5. Hott dng khác:
- Trong närn 2016 COng ty dâ tin hành ban thanh 1 mt so tài san tai Thanh
Son, Kim Bang - Ha Nam và ti Vrnh Phüc theo dung quy djnh cüa Pháp 1ut.
- Lam vic vOi Thanh tra B6 Xây drng và Kim toán nhà nixOc, trên Co sO do
dâchân chinh lal mt so hoit dng và to chüc kiêm diem trách nhim Ca nhân, tp
the theo kiên cüa Thanh tra B6 Xây dung và Kiêm toán Nba nithc.
- Hoàn thin vic Ong dung CNTT trong quàn 1 tài chinh, k8' toán, quán 1
cOng no bàn hang.
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PHAN 2
MUC TIEU, NHIEM VI) NAM 2017
1. Dinh giá chung tlnh hInh thj trirô'ng näm 2017:
- Kinh te trong nuâc dir doán thng tru&ng n djnh, GDP ithc tang 6,7%, lm
phát dugc kiêrn chê a rnüc 4%. Riéng nhu câu tiêu thi xi mãng toàn xã hi uâc
tang tü6% - 7%, nhu cu tiêu thi xi mãng ti Ha Ni ixâc tang 7% - 8%.
- Thj tru&ng xi mäng trong nt.ràc vn dang a giai don cung vuqt cu, áp hrc
phãi day mnh xuât khâu, nên müc do c.nh tranh van gay gät và quyêt lit.
2. San lu'qng xi máng mua vào, ban ra nám 2017:
Dan vi tInh: Tan
Chüng low xi rnäng
Tng s6

Thyc hin 2016

Mtic tiêu 2017

% so vói 2016

1.220.200

1.300.000

106,5

- Hoãng Thach
- Bim Son

784.475

910.000

109,6

2.714

10.000

368,5

-BütSyn

262.645

250.000

123,7

-HãiPhông

125.181

95.000

55,9

-TamDip

45.185

35.000

77,5

3. Cie chi tiêu v ti chInh n'Irn 2017:
Dan vi tInh. Triu dng
Chi tiêu

- Tong doanh thu
- Np ngân sách

Mic tiêu 2017

Thtrc hiên 2016

% so v&i 2016

1.272.648

1.294.985

101,8

10.137

8.100

79,9

11.621

9.059

77,9

5%

5%

100

-Linhuntruâcthu

- T' 1 c6 tCrc

4. Các chi tiêu ve^ lao Ong, tin hrong näm 2017:
Chitien

Donvitinh

- Laodngbmnhquãn

ngui

-T6ngqutienhxcing

- Tin luong binh quân
- Thu nhp bInh quân

Thtrc hiên
2016

Muc tiêu
2017

% so vol
2016

160

150

93,7

nghIndng

19.114.000

19.114.000

100,0

dngIng1tháng

9.955.000

10.6 18.000

106,7

dng/ng/thang

10.430.000

11.118.000

106,6

5. Cong tic du tur xây duing:
DM voi du an khu nhà a kt hap dich vu thuo'ng rni tai Giáp Nhj: To chc
tIm, lira ch9n dôi tác phi hgp, có näng hrc dê triên khai dr an theo phircng an dã
duçc Tong cong ty thOa thun.
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6. Dinh htróng hot dng:
Tiêp tiic day rn?nh kinh doanh, khai thác rnçi nguôn 1irc dé tirng buc mi
rng thj phn, nâng cao nãng lirc cnh tranh và vi the cüa Cong ty trén thj trumg;
Dng thii tin hành kin toàn b6 may to chirc theo hung tinh g9n vi 16 trInh phü
hcip; Vic tiên hoàn thin h thông quy chê, quy trInh, day manh üg dung cong
ngh tin hoc, nãng cao hiu qua doanh nghip cu the nhu sau:
6.1. Cong tác tiêti tI,it:
a) Cong tác thl tru'ô'ng:
- Theo dOi sat din bin cüa thi truông, diu chinh Co ch hcip 1, phü hçip vôi
thj tri.rYng nhãrn dày rntnh san lugng tiêu thu và nâng cao hiu qua kinh doanh cüa
Cong ty.
- Thurng xuyên phM hap thj truè'ng vi các don vi thành viên trong Vicem,
to chüc kiêm soát chat chê dja bàn tiëu thu, tránh vic ban trái dja bàn gifla các
NPP.
- Ke hoch tiêu thi dugc xây dung c11 the theo timg da bàn (khu virc,
QuinIHuyn ... ), timg khách hang (d?i 1, nhà phân phôi) và giao den tirng nhân
viên ban hang, tirng can b6 quãn 1 khu virc; lam Ca s& giám sat, dánh giá thirc
hiên muc tiêu.
- Khai thác khách hang trong linh virc xuAt kh.u, dam bâo dat mic tiêu san
lugng xi mãng xuât khãu trong nãrn 2017.
- My dung và trin khai thirc hin phuong an tiêu thii xi mãng thng nht
rnt thu'ccng hiu Vicern trên dja bàn tinh Vinh Phiic vâ các dja bàn khác theo djnh
hisóng cüa Tong cOng ty COng nghip Xi mãng Vit Nam.
b) H& thông phân phi, khách hang:
- Gitr vüng và on djnh các dja bàn, cira hang, khách hang. Tip ti1c phát trin
them khách hang, dc bit tai các khu vrc, da bàn nhO, con trông, tang cung tiêp
thj du'a hang vào các cOng trInh.
- Cp nhât, hoân thiên co s& dU' lieu, ho^ so' khách hang nhm theo dOi, quán
1', dánh giá khách hang, thirc hin các co ché, chInh sách chàrn soc và quán 1 tot
h& thông cfra hang, khách hang.
- Dinh hithng các nhãn viên ban hang có nãng hrc, kinh nghim, có h6 thong
khách hang tOt, san lup'ng tiêu thii cao... chuyên sang thành lp pháp nhân boat
Ong theo Ludt Doanh nghip dê có co hi gia tang san lung và thu nhp.
c) Vn tái bôc xêp:
Theo döi sat tinh hInh thai tiêt, mirc nuóc sOng và phi hap vâi các don vi
van chuyên, bôc xep dê on djnh lirc lup'ng và k' thu.t bOc xp, du tu nao vet bn
bãi và thiêt bj phi trçi nhãrn darn báo cho phuong tin ra vào bOc do' thun 1çi horn,
dáp irng dü nguOn hang cho các khu vrc.
6.2. Cong tác to c/,á'c, n/ian su, tái co' cu:
- Tiêp tiic thirc hin tái Co CU COng ty giai don 2 (trên co so tu vin cüa
OCD Va thrc té hot dng cüa COng ty); djnh hiên, sap xêp, bO trf lai nhân sir theo
huó'ng tinh g9n, chat luçng, hiu qua; xây dung h6 thong phân phôi tiên luong, h
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thng dánh giá thi dua, khen thix&ng, he thng dánh giá nhân viên gn vói nAng
suât và hiu qua cong vic (KPI).
- RA soát, kin toàn di ngü quãn 1 các cAp; xây dirng ca ch phân cAp, giao
nhim vi, quyên han, trách nhiêm rO rang, dc bit trong cong tác tiêu thy, ban
hang.
- My drng ke^ hoch dào tao, phát trin di ngü quàn 1, di ngü ban hang và
nhân viên thi tnrng dap, lrng yêu cau cong vic.
- Thuc hin giãi quyt ch8 d6 nghi vic, chAm düt HDLD theo dung cac quy
djnh cüa Pháp 1ut và xem xét can dôi nguôn tài chmnh dê ho trg giái quyêt châm
dirt viêc lam.
6.3. Ong lác thi cI,mnh, quán Ij ncr, xfr 0 no khó dài:
- Can di, scr dung ngun vn hap 1, linh boat; kim soát, quán 1 chi phi
nhäm dern !ai hiu qua si:r diing von cao.
- Tip tic tp trung trong cOng tác quãn !' ncr, trên ca so trng buOc hoãn
thin các quy chê, quy djnh ye quân 1' nçi, quán 1 ban hang; xây dung h thông,
chê Q báo cáo, dôi chiêu thtrOng xuyên, djnh kS' nhãm theo dOi chi tiêt din biên
tInh hInh cong nçi cUa khách hang...
- Di vOi ncr khó dôi: Tip tiic rà soát, cüng c6 h6 sa các khoán ncr khó dôi;
thu&ng xuyên don doc, dôi chiu, nAm b.t tInh trng khách hang ncr dé cO bin
pháp th 1 ngay; phôi hcp ch.t chê vOi dan vi tu van 1utt ciing nhi.r các co quan có
thâm quyên trong xr l nçi.
6.4. Cong tác cho tlzuê tài san, xá ljS than!, 0 tài san:
- Tip t1c khai thác, tan ding trit d8 vic cho thuê kho, bâi, các tài san khác
trên dat, dam báo hiu qua, to them nguOn thu cho Cong ty.
- Tip tic xern xét vic tbanh 1, ban mt so^ tài san trén dAt không có nhu cAu
sir diing, ho.c sir ding không hiu qua.
6.5. COng tác khác:
- Tp trung xay dung, hoàn thin các quy trInh, quy ch& quy djnh cüa Cong
ty ye quán 1 ban hang, quán 1 cOng nor, quán 1 tài chInh. Trong do can tp trung
vào các Quy che tài chInh; Quy chê quán l ncr; Quy djnh ye Iuân chuyên chrng
tr, Quy djnh ye mua sam tài san...
- Hoàn thin M thng báo cáo quãn trj trén ca sO kt hap rng ding h8 thng
CNTT nhàm quán l theo dOi kip thOi và thuOng xuyên ye san 1ucng tiêu th%i,
doanh thu và kiêm soát cOng ncr; Dir báo nhanh kêt qua kinh doanh và tInh hmnh
biên dng tài san - nguôn von.
- Chü dng lam tM cong tác phOng chtng 1iit bâo, phOng chng cháy n6 và an
ninh ni b6 trong Cong ty./.
GIAM DOC

Ngô Dire Ltru

TONGOONGTYCONGNCHEMMANGW CNGH0AXAHQIQIUNG11iAV1KfNAM
CONGTYCPVICEMTHIJJNGMAJ XIMANG
Dc Ip - Tiy do - Hnh phüc
Ha Ni, ngày tháng 4 nàm 2017

HOAT DQNG CUA HO! DO
'* QUAN TRI
CO PHAN VICEM THU€NG MI XI MANG
le^ t6 chrc và boat dng cüa Cong ty c6 phn Vicem Thucing
dông quán trj báo cáo boat dng näm 2016, phrng huàng
nhim vu cOng tác nàm 2017 và hoat dng nhim kS' 2012-2017 cüa Hi dôn
quàn trj Cong ty cô phân Vicem Thwing mai xi mäng trInh Dai hi dông cô
dông thixàrng niên närn 2017 nhu sau:
I. Dc dim tInh hInh:
Cong ty c6 phn Vicem Thucmg mai xi mãng trin khai thirc hin nhim
vi kinh doanh närn 2016 trong bôi cânh có nhiêu thun lqi. Do là, sir phic hôi rô
net cUa nên kinh tê Vit Nam vâi nhiêu chi tiêu vi mô dêu khà quan: GDP tang
tnr&ng 6,21% so vOi nám 2015, lam phát 4,74%, thj tru&ng bat dng san dâ có
nhiêu khâi sac tIch circ, vOn dâu tr phát triên toàn xa hi thng 8,7% so vâi nam
2015 và bang 33% GDP.
Vicem - COng ty me và các don vi thành viên dang xüc tiên qua trInh W
co câu, sap xép 'ai thj trlz?lng kinh doanh xi mäng theo hu&ng thông nhât thuong
hiu "met Vicem", tao thu.n lqi trong phi hop, diêu hành
Cüng vfii do, Vicem Thucmg mai xi mäng ciing d.y manh tái co cu theo
huóng ngày
càn
g barn sat vâi chc
ir nang nhim v11 cüa don vi và phü hçip vth
dieu kin, môi trueing kinh doanh hin tai
Tp th8 Hôi dng quán trj COng ty gm nhung thành viên có náng h:rc,
trInh d6 chuyên môn, kinh nghim trong quán 1, doàn kêt, nhit tInh và có trách
nhim cao trong cong vic.
Di ngü CBCNV có nhiu kinh nghim, vâi tinh thn trách nhim cao và
bàn 1mb trong kinh doanh
Ben canh thi4n lç'i neu trén, qua trmnh thrc hin nhirn vi,i 2016 v.n cOn
nhctng trâ ngi ion, do là ngành xi mäng nOi chung van trong tInh trng cung
vuqt xa so vài câu, thj tnrng xuât khâu bj thu hp tao nén sir canh tranh quyêt
lit. Dc bit, sr canh tranh "ni b" gift Cong ty vOi các NPP khác cüa các
Cong ty san xuât xi mäng trong Vicem trên cüng mt dja bàn có hc, có noi cOn
thiêu lành mnh, rninh bach lam tiêu hao nguôn hrc và giàm hiu qua chung
cüa Vicem cüng nhis các COng ty thành viên và Vicem Thuong mai xi mäng
cüng không là ngoi 1
Lao Ong vn trong tmnh trng "ngui thi'ra, thç' thiu" da ành huâng nhât
djnh den vic triên khai dông bô các nhim v11 cüa COng ty.
Näng hrc tai chInh cüa Cong ty dä Co nhiu cãi thin, song van con áp hrc
rat 1in cüa ng xâu và nhiêu ton tai h& hiy can giài quyét.

H thong quy ch, quy dinh dã duçic kiên toàn rnt buâc song van con can
nhiêu thai gian, cong sirc dê tiêp tiic hoàn thin, nhât là phô cp và v.n diing
trong thirc tin kinh doanh .v.v...
Bôi cánh do d, dang và sê tiêp tlic ành huâng, tác dng sau sac, trirc tip
thách thüc den hiu qua hot dng kinh doanh cña Cong ty trong dài hn.
Song nhb thu'ng xuyên nhn duqc s1r quan tam chi dio cüa Tng cong ty
Cong nghip Xi rnãng Vit Nam ciing s'r quan tam dng viên cüa Qu vi cô
dông và to diêu kin cia Qu khách hang... HDQT, Ban diêu hành và CBCNV
Cong ty dã doàn kêt, n6 lirc, phân dâu khãc phic khó khän, tranh thu thutn Igi
và Ca bàn dã hoàn thành nhiêrn vu nãm 2016.
II. Dánh giá kt qua thyc hin myc tiêu sin xuãt kinh doanh và tInh
hInh cong tác quãn 1 Cong ty näm 2016, nhiêm k' 2012-2017:
1. Két qua thirc hin myc tiêu sin xuãt kinh doanh nãm 2016:
Hi dng quân trj dã tp trung chi dao, nAm 2016 Cong ty dat mtt so^ chi
tiêu chInh nhu sau:
- San lung xi rnãng tiêu thii 1.220.200 tan dat 116,2% miic tiêu.
- Tong doanh thu
1.272,647 t dng dat 114,8% miic tiêu.
10,137 tr Ong dat 123,7% miic tiêu.
- Np ngân sách
- Lcii nhuân truc thu
11,622 t dông dat 132,5% miic tiêu.
-Ctrc
5 % / nàm dat 100% muc tiêu.
- Cong tác dâu tu xây dirng
+ Di vói du an Khu nhà & kt hcrp djch vu thuong mai tai ngO 1, ph
Phan Dinh Giót: COng ty dâ dánh giá hin trng cUa dir an trén ca s& các quy
dinh mói ye dâu tu, kinh doanh bat dng san cüa Nhà rnrâc, xây dirng phuang
an báo cáo và xin kiên cüa Tong cong ty và dã duc Tong cong ty thOa thu.n
chü trisong dâu tu (van bàn so 2310/XMVN-HDTV ngày 08/11/2016) vi
phuong an lira ch9n dOi tác thánh 1p pháp nhân dé dâu Ui dir an theo dung quy
dinh cüa pháp 1ut.
+ Di vói dir an dAu tu phi.xcing tin v.n tái: Qua kháo sat, dánh giá thj
truOng v.n tâi, vói nguOn 1irc cüa Cong ty hin nay thI vic Cong ty tir dâu tu
phuong tin vn tái là khOng hiu qua so vi vic tiêp tc thuê các dan vi ben
ngoài. VI v.y COng ty tarn dirng triên khai dix an. Khi có diêu kin phii hgp, khá
thi COng ty s xern xét vic dâu tu nay.
2. Kêt qua thyc hin myc tiêu sin xuât kinh doanh tit, nárn 2012-2016:
Hi dông quán trj dâ t.p trung chi dao, tr nàm 2012-2016 Cong ty dat
môt sO chi tiêu chInh nhu sau:
Chitiêu

- San 1ung tiêu thi
- Tngdoanhthu

DVT
Tan
Tidng

2012-2016

2012

2013

5.148.270 1.003.323 1.000.128

2014

2015

2016

921.486 1.003.134 1.220.200

5.563,598 1.129,411 1.062,879 1.027,466 1.071,195 1.272,647
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Chitiêu

DVT

2012-2016

2012

2015

2014

2013

2016

- Npngánsách

Tdng

53,053

16,028

8,628

11,047

7,213

10,137

- Loinhuntnsâcthu

T'dng

60,304

11,363

14,163

9,051

14,105

11,622

- C0^ tüc

%/nãm

10

8

5

5

5

3. Hoit dng cüa Hi dông quãn trl nám 2016:
Hot dng ca Hi dng quãn trj dixçic thirc hin theo nguyen tc "Tip th
chju trách nhirn, cá nhân phi trách". Các thành viên HDQT dêu dà nêu cao tinh
than trách nhim, doàn két thuc hiên theo nhirn v11 duqc phân cong. HDQT
thirc hin nhim vii giám sat dôi vâi Giám dôc diêu hành và can bo^ quàn 1 cüa
Cong ty dam bão tuãn thu theo dung quy djnh cUa Ludt doanh nghip, Diêu 1
Cong ty. Trén cci sir giám sat tInh hInh thirc hin các chi.rang trInh, ni dung chü
yêu ma HDQT dã Nghj quyêt.
H3i etng quán frj Cong ty t1ip 04phiên h9p djnh k:
- Ngày 27/01/2016 Hi dng quàn trj Cong ty dä hp phiên hop djnh kS'
qu 4/2015: Biên bàn hp so 57/BB-HDQT ngày 27/01/2016.
- Ngày 27/01/2016 Hi &ng quàn trj Cong ty dâ hçp bu b6 sung thành
viên Hi dOng quân trj COng ty: Mn bàn hp so 70IBB-HDQT ngày
27/01/2016.
- Ngày 27/01/2016 Hi dng quàn trj Cong ty dâ hp bu Chu tjch Hi
dOng quân trj COng ty: Biên bàn hp s6 71/BB-HDQT ngày 27/01/2016.
- Ngày 25/3/2016 Hi dng quãn trj Cong ty dã hp phiên hp djnh ki'
qu 1/2016: Biên bàn hop sO 262/BB-HDQT ngày 25/3/2016.
- Ngày 05/7/2016 Hôi dng quãn tri Cong ty dà hp phiên hçp djnh kS'
qu 2/2016: Mn bàn hçp sO 662/BB-HDQT ngày 05/7/2016.
- Ngày 20/10/2016 Hi .dng quân trj Cong ty dã hçp phiên hp djnh kS'
qu 3/2016: Biên bàn hçp so 1014/BB-HDQT ngày 20/10/2016.
H3i dng quail frj COng ty áä ban hànlz 15 Nghj quyêt:

so

So
" Nghj quyt

Ngày

Ni dung

01

29/NQ-HDQT

14/01/2016

ThOa thun B0^ nhim K8 toántruOng Cong ty
co phan Vicem Th'.rcing mi xi mang.

58/NQ-HDQT

Kt qua san xut kinh doanh qu 4 và nãm
27/01/2016 2015. Mic tiêu, chng trInh cong tác qu 1
vànäm 2016.

03

72/NQ-HDQT

Min nhim và bu bo^ sung Thãnh viên
27/01/2016 HDQT Cong ty. Min nhim và bâu Chü tjch
HDQT COng ty.

04

78/NQ-HDQT

29/01/2016

02

Phân cOng nhim vi cUa CáC thành viên Hi
dong quan tr.
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so

SO^

05

1 03/NQ-HDQT

Nghj quyt

Ngày

Ni dung

04/02/2016

Thanh 1 tài san trên dt tai 357 Dung Me Linh,
Phi.rxng Lien Bão, Thành phô Vinh Yen, Tinh
VTnh Phñc.

06

263/NQ-HDQT

25/3/2016

NOM dung Di hi dng cO^ dông thuing niên
nárn 2016. TInh hInh san xuât kinh doanh
quy 1 va miic tieu, chucing trrnh cong tac quy
2 näm 2016.

07

285/NQ-HDQT

01/4/2016

Xir 1 cong nçi cña Ba Nguyn Thj Kim Oanh.

08

41 5/NQ-HDQT

29/4/2016

Phê duyt K.8 hoch tuyn dung lao dng.

09

562/NQ-HDQT

10/6/2016

De nghj TMg côngty CNXMVN thóa thun
Bo nhiçrn 1i Pho Giam doc Cong_ty.

10

625/NQ-HDQT

24/6/2016

Lira chçn &mvj cung cap djch vi kiêm toán
Bao cao tai chrnh nam 2016.

11

630/NQ-HDQT

28/6/2016

Giao_nhim vu cho can bo^

12

663/NQ-HDQT

05/7/2016

Nghj quy& phiên h9p djnh k
2016

13

803/NQ-HDQT

24/8/2016

Uy quyn Ban hànhmt S6 quy ch, quy djnh
trong quan ly ban hang, cong nor

14

1015/NQ-HDQT

20/10/2016

Nghj quyt phiên h9p djnh k
2016

15

1248/NQ-HDQT

06/12/2016

ChÜ truclng mua xe ô to con de^ phic vii thu
cau kinh doanh

qu

qu

2 nàm

3 näm

H5i ding quán trj Công ty dil ban han/i 12 Quylt djnh:

so

S6 Quyt djnh

Ngày

Ni dung

01

183/QD-TMXM

10/3/2016

Thành lp Ban t6 chirc chun bi, Di hi d8ng
co dong thixang nien nam 2016.
1.

02

259/QD-TMXM

24/3/2016

B6 thim K8 toán tru&ng Cong ty cô ph.n
Vicem Thuing mti xi mäng tü ngày
01/4/2016.

03

5 99/QD-TMXM

21/6/2016

Trá c6 tirc näm 2015

04

684/QD-TMXM

18/7/2016

Thành lp Ban chi do rd soát, hiu chinh
chien luac ke hoach 5 nam 2016 - 2020

05

767/QD-TMXM

08/8/2016

Bo- nhim 1?i Phó Giám doe Cong ty

06

1 106/QD-TMXM

10/11/2016 Thành lp 1-J6i dông x 1 k 1ut

A

so

S6 Quyt djnh

Ngày

Ni dung

07

1 189/QD-TMXM

24/11/2016

Quychho.t dng cüa Ban Kim soát Cong
ty co phan Vicem Thung mai xi mang

08

1238 a /QD-TMXM

01/12/2016

Thaflh lp Hi dng Thi dua khen tlnr&ng
Cong ty

09

1387-->1390/QDTMXM

30/12/2016

Thi hành kS' 1ut "Khin trách" di vi mt s
can bCôngty.

4. Thu Lao cüa Hi dng quãn trj nãm 2016:
Trong nãm 2016 tin thu Lao dâ chi di vâi các thành viên Hi dông quãn
trj Cong ty ditng nhu mirc thu lao dà duqc Dai hi dông cô dông thông qua, tong
sO tiên dA chi là 222.000.000 dng.
5. Dank gia' tInh hInh cong tác quãn 1:
Do Hi dng quail trj Cong ty ht nhim kS' và Tong cong ty Cong nghip
Xi rnäng Vit Nam thay dOi nguäi di din fly quyên quân 1 phân vOn cüa
Vicem tai Cong ty cô phân Vicem Thucing mai xi rnäng nên tr nàm 2012 den
nàm 2016 Hi dông quân trj Cong ty dä Co sr thay dôi ye nhân sir nhu sau:
- Tháng 4/2012: Ong Nông Tun Dung và Ong Hoàng Van Tam thôi git
chirc thành viên Hi dông quàn trj Cong ty do hêt nhirn k. Dai hi dông cô
dông thu'rng niên närn 2012 cüa COng ty dã bâu Hi dông quàn trj Cong ty
nhirn kS' rnOi 2012-2017 gOrn 05 thành viên, trong do có 03 thành viên Cu là bà
Trân Thi Minh Anh, ông Di.wng Cong Hoàn, ông Dinh Xuân Cm và 02 thành
viên rnâi là bà Phan Thi To Oanh và Ong Do-5 Ngçc Thch.
- Theo Quyt dinh so^ 2657/QD-VICEM ngày 24/12/2014 cüa Tong cOng ty
Cong nghip Xi rnàng Vit Nam, ông Duang Cong Hoàn thOi tham gia quán l
phân vOn nhà ni.thc cüa VICEM ti Cong ty cô phân Vicem Thixang mai xi
mäng giá trj là 10.800.000.000 dông, chiêrn 18% von diêu 18 Cong ty và ông
Ngô Düc Ltru - Phó Tong Giám dôc Cong ty cô phân xi mäng Vicem But San
lam Ngi dai din üy quyên quân 1' phân von cüa VICEM ti Cong ty vâi giá
trjlà 10.800.000.000 dông, tucing ung vâi 1.080.000 cô phân và chiém 18% vOn
dieu 18 cüa Cong ty. Tharn gia ung cir vào Hi dông quán trj Cong ty và dr kiên
gifx chirc vi Uy viên Hci dông quàn trj Cong ty.
- Theo Ngh quyM s6 948/NQ-HDQT ngày 27/12/2014 và Quyêt djnh so
949/QD-TMXM ngày 27/12/2014 cüa Hi dOng quãn trj Cong ty, tr ngày
01/01/2015 ông Ducing Cong Hoàn thôi giQ chirc Thành viên Hi dông quãn trj
và thOi giU chuc Giárn dôc Cong ty do chuyên cOng tác ye Tong cong ty Cong
nghip Xi mäng Vit Nam.
- Theo Nghj quyt s6 948/NQ-HDQT ngày 27/12/2014 và Qyêt dIIh s
950/QD-TMXM ngày 27/12/2014 cUa Hi dong quàn trj Cong ty, tü ngày
01/01/2015 ông Ngô Due Li.ru duc bâu là Thành viên Hi dông quãn trj và
duvc bô nhim giu chuc Giám doe Cong ty.
- Theo Quyt djnh so^ 1204/QD-VICEM ngày 12/6/2015 cOa Tong cOng ty
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Cong nghip Xi mAng Vit Nam ông Dinh Xuân Cm thôi tham gia quãn 1
phãn vOn nhà nuàc cia VICEM tai Cong ty cô phân Vicem Thixang mai xi
rnäng giá trj là 6.986.140.000 dOng, chiêm 11,64% von diêu 18 Cong ty và ông
Van Quang Düc - lam Ngui di din üy quyên quán 1 phân vOn cüa VICEM
tai Cong ty vâi giá tri là 6.986.140.000 dOng, tuong üng vâi 698.614 c6 phn và
chiêm 11,64% von diêu 16 cüa Cong ty. Tham gia frng cir vào Hi dông quãn trj
Côngty.
- Theo Nghj quyt s6 642/NQ-HDQT ngày 29/6/2015 và Quyt djnh st
662/QD-TMXM ngày 30/6/2015 cüa Hi dOng quán trj Cong ty, tü ngày
01/7/2015 Ong Dinh Xuân Cam thôi giü chirc Thành viên Hi dông quán trj va
thôi gii] chüc Ké toán truàng Cong ty.
- Theo Nghj quyêt so 642/NQ-HDQT ngày 29/6/2015 và Quyt djnh s
661 /QD-TMXM ngày 30/6/2015 cUa Hi dOng quán tri Cong ty, tir ngày
01/7/2015 ông Van Quang Dirc di.rçic bâu là Thành viên Hi dOng quãn trj va
duçc bô nhirn giü chrc Trtró'ng phông Tài chInh ké toán COng ty và di.rcc bô
thim giit churc vi Ké toán truâng Cong ty CO phân Vicem Thixong mai xi mäng
kê ti'r ngày 01/4/2016.
- Theo Quyt djnh so^ 2812/QD-VICEM ngày 30/12/2015 cüa Tng cong ty
Cong nghip Xi mãng Vit Nam bà Trân Thj Minh Anh thOi tham gia quàn 1
phân von nhà nuóc cUa VICEM ti Cong ty Co phân Vicem Thuong mai xi
màng giá trj là 18.000.000.000 dông, chiêm 30% von diêu 18 Cong ty và ông Lé
Nam Khánh - Thành vién Hi dông thãnh viên Tong cOng ty Cong nghip Xi
mäng Vit Nam lam Ngui dai din üy quyên quãn 1 phân vOn cUa VICEM tai
Cong ty vâi giá trj là 18.000.000.000 dông, tucrng urng vâi 1.800.000 cO phãn và
chiêm 30% von diêu 18 cüa Cong ty. Tham gia i'rng ci:r vào Hi dông quán trj
Cong ty và du kin giit chirc vi Chü tjch Hi dOng quãn trj Cong ty.
- Theo Nghj quyt s6 72/NQ-HDQT ngày 27/01/2016, tr ngày 27/01/2016
bà Trân Thj Minh Anh thôi gitI chi.'rc Chü tjch Hi dông quãn trj và thOi tham gia
Hi dOng quân trj Cong ty; BO sung Ong Lê Nam Khánh lam thành viên Hi
dng quãn trj và gitt chüc CH tjch Hi dông quân trj Cong ty cô phân Vicem
Thi.rong mai xi mäng.
Do vy, Hi dng quân trj Cong ty dã tin hành phân cOng iai nhim vii
cu the cho ti'mg thành viên. Hi dOng quãn trj dâ to chrc cac cuc hop djnh k'
hang qu c'üng nhi.r các cuc h9p khOng djnh kS' dé kiém diem vic thirc hin kê
hoch san xuât kinh doanh trong qu, näm, xây drng miic tiêu, chung trInh
cOng tác qu sau, nãm sau; Thông qua các ni dung Dai hi dOng cô dông
thu&ng nién hang nàrn; Phân tIch, thäo 1un và di den thông nhât quyêt djnh các
van dé ye nhân sr, ye sari xuãt kinh doanh và các van dé khác cüa COng ty. Hi
ding quãn trj dã phát huy tinh than dan chü, t.p trung trI tue, bàn phrnmg
huóng, nhim vut
v vànghj
quyënhiéu van dê trong tam can t.p trung chi do
thuc hiên. Do do, cong tác quàn 1 dã cO buâc chuyén mâi, gop phân mang iai
hiu qua trong hot dng san xuât kinh doanh cüa COng ty.
- Hi dng quãn trj COng ty dä hoat dng theo dung chirc näng, nhim vii
quy dnh tai Dieu 18 Cong ty, tao diéu kin thun igi, tot nhât dé Ban diêu hành
Kel

và các thành viên lien quan hoat dng trén tinh th.n phân công, phãn cap cu the,
không chông chéo vâ lay hiu qua boat dng cüa Cong ty lam miic tiêu hang
dâu. Hi dông quán trj Cong ty thu?ng xuyen giám sat hoat dng cüa Giám doe
và Ban diêu hành Cong ty thông qua các báo cáo h9p giao ban hang tháng, qu,
näm cüa Giám doe; Thông qua các báo cáo cüaGiám doe trong eác phiên hçp
cüa Hi dông quãn trj; Thông qua báo cáo mt sO cong vic trong yêu cüa Cong
ty; Thông qua két qua hoat dng san xuât kinh doanh cüa Cong ty.
- Trong nhirn kS' 2012-2017 Giám dc và Ban diêu hành Cong ty dã ehp
hành va thirc hin tot các Nghj quyêt ciia Hi dông quãn trj, Nghj quyêt cüa Dai
hi dông cO dông thuông nién hang närn, tp trung diêu hánh san xuât kinh
doanh. Hi dông quãn trj dã tim nhiêu bin pháp tIch crc dé chi dao gop phân
cho boat Ong san xuât kinh doanh cña Cong ty trong nh&ng näm qua duqc On
djnh và có hiu qua, báo toàn thrc von, lGi nhuân v t' le^ CO tue trâ cho các CO
dông dat rnic Dai hi dông cô dông thông qua. Thrc hin day dü nghTa vu np
ngân sách dôi vói Nba rnthc theo quy djnh cüa pháp 1ut. Vic lam và diii song
cüa ngtr&i lao dng dugc dam bào.
- Hi dng qun trj COng ty dã td trung chi dao diu hành d.y manh tiêu
thu xi mäng bang nhiêu bin pháp nhix: dam báo chân hang, co chê tiêu thii (giá
ban, chi phi ban hang, chiêt khâu thirnng mai, khuyên rnai ... ) dtrc xü 1, diêu
chinh nhanh nhy, kip thai, pU hop vói tinh hInh thrc tê cüa thj tnr&ng tai tüng
thii diem do 4y dà gop phân giU vung dja bàn, tbj phân và igi nhun vtrqt so
vâi mlc tiéu dé ra.
- COng tdc to^ chirc duçic chü trong, Cong ty dã thc hin phuang an tái co
câu, tüng buóc sap xêp lai to chirc trên co sc'r tinh giâm, g9n nhç bo^ may quan 1,
giâm lao dng gián tiêp, tang cithng lao dng tIVc tiêp.
- Chi dao tn dçing nAng krc co s& v.t cht cüa Cong ty bang each cho
thuê kho, trit sâ Cong ty, trii si cüa các Van phOng tai các tinh dông thi chi dao
vic ti& kim chi phi luu thông trong diêu kin cho phép nhãm tang khà näng
canh tranh, dam bão thu nh.p cho CBCNV và tang hiu qua kinh doanh cüa
COng ty, dam bâo igi nhun dé trâ cO tue cho các cO dông.
- Tip tiic quy trI áp diing và sua dM, b6 sung, hoàn thin mt so quy chê
ye quân 1 và diêu hành ci:ia COng ty nh.x: Quy chê ban hang, quy trInh giao
nhn và quãn 1 hang boa, quy dinh thanh toán tiên mua, ban xi mäng,... Do thirc
hin ñghiêm tñc các quy chê cüa COng ty nén cOng tác quân l dà có nbüng
chuyên biên tIch circ dáp üng kip thi cho cong táe quân 1 vâ diêu hành hoat
dng san xuât kinh doanh cOa COng ty. Sau mi kS' h9p, Hôi dOng quàn trj dã
kip thyi dua ra nh&ng quyêt nghj dé chi dao Giám doe diëu hành và thumg
xuyên kiem tra dOn doe.
Tuy nhiên trong qua trInh quãn 1', Hi dng quãn tri Cong ty nhn thây
con nhüng hçxn ché nhát djnh, cy the là:
- COng tác quân 1' tin, hang va thu hi cOng nçi cüa Cong ty trong nh&ng
nãm qua rnc di dâ dixçc lành dao Cong ty quan tam và Co nhiêu chuyên biên
tIch crc, song rnuc du ncr cüa mt so nhan viên ban hang, khách hang van con a
muc cao so vâi quy djnh và nq tOn d9ng cüa mt so dOi tucmg, khách hang van
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chua thu hôi ht.
Cong tác dão t?o, dào tao lai nhrn nâng cao nãng hxc, trInh do chuyên
rnOn, nghip vii cho can b6 quân 1)2 a các phông ban, dn vi can duo'c dâu tu
nâng cap cho phi hcp vâi tinh hInh mâi.
III. Phu'ong hu*ng, nhim vii trong thôi gian tól:
Dinh Izu'óiig Iioçit t3ng cáa Cong ty là: Tiêp tiic day rnanh kinh doanh,
khai thác rnçi nguOn hrc dê tiirng buàc ma ring thj phn, nâng cao nAng 1?c canh
tranh và vi the Cong ty trên thj tnthng. Dông thai, tiên hành kin toànth chi.'rc b
may theo hu'óng tinh gpn, vói 16 trinh phii hçip; tip tiic hoãn thin h& th6ng
quãn trj thông qua vic xãy dung h thong quy ch& quy trInh và cty manh lrng
ding cong ngh& thông tin... không ngirng nâng cao nãng hrc quàn trj vâ hiu
qua doanh nghip. Xây di,rng và triên khai th?c hin phtrong an tiêu thu xi màng
thông nhât rnt thucng hiu Vicem trên dja bàn tinh Vinh Phüc và các dja bàn
khác theo djnh huang cüa TOng cOng ty Cong nghip Xi mãng Vit Nam.
Kê Ii ouch san xuit ki,i/z doanh nà,n 2017.
- San 1uçng xi mãng tiêu thu : 1.300.000 tan
-Tôngdoanhthu
: 1.294,985t)2dông
-Npngânsách
:
8,100 t)2dông
- Lp'i nhun truó'c thuë
:
9,059 t)2 dông
- T)2 lê cô tirc du kiên
5%/näm
- Cong tác dâu tu xây drng: Di vâi dr an Khu nhà a kt hçp djch vu
thuang mai tai Giáp Nhj: To chirc tim, 1irach9n dôi tác phü hçp, có näng 1rc de
triên khai dir an theo phuong an dã dugc Tong cOng ty thôa thun.
Dê plzân tau lzoàn than/i inic lieu nà,n 2017 vi các náni hip theo, H3i
dông quail trj cling Ban Giáin ctOc COng ty can tip trung chi dio vii giái quyêt
izhüng van dê sat,:
1. Tip tuc On djnh và day rnanh vic kinh doanh xi mãng, tim mi bin
pháp dê chi dao thirc hin hoàn thành mvc tiêu san xuât kinh doanh nAm 2017.
Dam báo t)2 16 cO tirc chi trã cho các cô dông theo miic tiêu Cong ty xây dimg
dLrcic Di hi dOng cO dOng thông qua.
2. lap trung chi do cong tác dâu tu xãy dirng theo diing chü truong dê ra.
3. Tip tic chi dao xây dung các quy chê quán 1)2 ni b, rd soát chi phi,
thtrc hin tiêt kirn dê Co diêu kin giám chi phi ban hang, nâng cao hiu qua
kinh doanh và khá nãng c?nh tranh cña cOng ty.
4. Tip tiriC thirc hin tái ca cu Cong ty theo huóng xây dung mô hInh tO
chi.rc phii hgp voi thrc tin hot dng kinh doanh trong thô'i gian tâi. Dinh biên,
sap xêp, bO trI 1i nhân sir theo huang tinh g9n, chat 1u'ng, hiu qua; My dirng
h& thông phAn phôi tiên luong, h& thông dánh giá nhân viên gAn vOi nAng suât và
hiu qua' cOng vic. Tiêp tue cái tiên co 66 và phuang thirc kinh doanh cüa
COng ty, thuang xuyén dOn dOe, klein tra cong tác k' 1ut lao Ong, cOng the
quAn 1)2 tiên, hang và thu hOi cOng nç, không de xAy ra tinh trng cOng ncy day
-8-

dua kéo dài, khó dôi.
5. Tip tuc thirc hin d.y dü chInh sách, giãi quyt t& vic lam, thu np
và di song dOi vOi ngithi lao dng. Tirng bithc thirc hin vic dào t.o, dào tao
lai dé nâng cao nàng 1rc, trInh Q CBCNV a các cap dáp tng yêu câu cong vic.
Trén day là báo cáo hoat dng nãm 2016, phtrcing hithng nhim vii cong
tác nãrn 2017 vá hoat dtng nhirn k5' 2012-2017 cüa Hi dông quân trj Cong ty
CO phân Vicem Thuang mai xi mäng. Hi dông quán trj barn sat chirc näng,
nhim v, quyên han, tiép tiic phát huy nhüng két qua dã dat dugc, tp trung süc
manh và trI tu6 tp the, khac phic nhüng khó khän và ton tai dê lam tot hn nUa
cong tác quàn l Cong ty ma Dai hi dông cO dông dâ tin tu&ng giao cho./.
Xin trân tr9ng cam on!
TM. HOl BONG QUAN TRj
CHU TCH

Lê Nam Khánh
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HàNi,ngày tháng nãrn2017

/2017/BKS
BAO CÁO

CUA BAN KIEM SOAT
c6 phn Vicem Thong mi xi màng nhim k 2012-2017
Kinh gui: Di hi dng Co dông

Can cir chirc nang, nhirn vii ciia Ban Kirn soát quy dnh ti:
• Ludt doanh nghip so 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
• Diu 1 t chc và hot &ng CO^ngtyco^ ph.n Vicem Thixong rni xi mãng.
• Quy ch hoat dng cüa Ban Kirn soát.
Ban kiérn soát COng ty c6 phn Vicem Thuo'ng rni xi rnãng xin báo cáo truóc Dai
hti dng c dOng kt qua kim tra, giárn sat các rnt hot dng cüa Ban Kiêrn soát
nhim k' 2012- 2017 nhu sau:
I. HOAT DQNG CUA BAN KIEM SOAT NAM 2016 VA NHIM KY 20122017.
1. Các cong tác dã thirc hin nàrn 2016 ella Ban Kim soát:
Ban kirn soát dâ tin hành kim tra, giám sat vic tuân thu các quy djnh dlla pháp
1ut trong vi quãn 1, diu hành hot dng kinh doanh ella Hi dông quán tn, Ban
Giárn dc COng ty, cu th:

L
Phân cong cac thânh viên Ban Kiêrn soát tharn gia kiêrn soát các hoat dng dlla
Côngty.
• Xem xét tInh pháp 1, trmnh tr thu t1c ban hành các Nghj quyêt, Quyêt djnh dlla
Hi dông Quãn trj, Ban Giám dOe.
• Tharngia kin, dua ra các kin nghj vói HDQT, Ban giárn dc Cong ty ve^ các
van dê lien quan den hot dng ciia Cong ty.
• Kirn tra vic banE hành và trin khai thirc hin Nghi, quyêt ella Dai hi dông Co
dOng thuàng niën dOi vói HDQT và Ban Giárn dOc.
• Kiêm tra Báo cáo tài chinh 06 tháng du nãrn va 6 tháng cui nArn nh&m dánh
giá tInh trung thkrc vã hap 1' cüa các so lieu tái chInh. DOng thôi, phôi h9p vó'i
Kiêm toán dc Ip xern xét ánh hu'óng dlla các sai sot kê toán den báo cáo tãi
chinh; giám sat VIeC t1c thi nhUng kiên nghj do Cong ty kiêrn toán dc lp dua
ra.

• Kim soát vic tuân thu các quy djnh ve^ cong b6 thông tin cüa Cong ty theo các
quy djnh cüa pháp 1ut.
2. 06i vó'i nhim kk 2012-2017
D?i hi dng c6 dông thithng niên näm 2012 dã bu lai thãnh viên Ban Kim soát
gm 3 thành viên nhim kSr 2012-2017, bao gm:
- BA Trn Thj HE Ngà
- Truing ban
- Ba Lê Thi Hong Thu
- Thânh viên BKS
- BA To Thi Minh Phuçing - Thành viên BKS
Ti Di hi dông cô dông thuông niên näm 2015 min nhirn và bu bo^ sung 01
thành viên Ban Kim soát.
- BA Lê Thu Ha
- Thành viên BKS (bo nhiêm tir 20/4/2015)
- BA Lê Thj Hng Thu
- Thành viên BKS (min nhim tir 20/4/2015)
• Can cr vào chirc näng nhim vii cüa Ban kim soát dã diicic quy djnh trong Diu
18 Cong ty cô phân throng m.i xi màng, Ban Kiêm soát dä triên khai thirc hin
nhim vii xây dimg và thong qua quy chê hoit dng cüa Ban Kiêm soát và phãn
cong nhim vu cu the cho ti'rng thành viên dé thjc hin theo dôi giám sat tirng
lTnh virc.
• Ki8T1 soát vic vic thirc hin quy chê ni b6 cüa Cong ty.
• Tham dr dy dü và tham gia gop tai cuc hop djnh kS' cüa Hi dng quãn trj
Côngty.
• Thc hin kiêrn tra, giám sat tinh hInh thirc hin kê hoach san xuãt kinh doanh
cUa Cong ty;
• Thm djnh Báo cáo tài chInh djnh kS' 6 tháng, Báo cáo näm.
• De xut Cong ty kim toán dc 1p thirc hin kim toán, soát xét Báo cáo tài
chInh.
• Các cong tác khác theo chrc nãng Va nhim vu cüa Ban Kim soát.
3. Nhim vu Ham 2017 cfla Ban Kim soát
Trong närn 2017, Ban Kiêrn soát sê thrc hin nhim vii kiêm soát thung xuyên
và dinh ks', t.p chung vâo các ni dung nhii sau:
• Giám sat tInh hInh thirc hin ke^ hoch san xut kinh doanh theo Nghi quyt cüa
Dai hôi dông cô dông thu?mg niên näm 2017;
• Kim tra vic ban hành và thirc hin các Nghj quyt; Quyt djnh cüa HDQT,
Ban Giám dôc trong cong tác quán 1', diéu hành COng ty;
• Kirn tra vic chp hánh các quy djnh ve^ quân 1 tài chinh, vic lp Báo cáo tâi
chInh djnh kS' và kiêrn toán Báo cáo tài chInh närn 2017;
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• Kiêrn tra Cong tác quãn 1 cong nor phâi thu khách hang và thrc hin cong vic
khá khi có yêu cau.
II. KET QUA GIAM SAT HOAT BQNG CUA HO! BONG QUAN TR4 NAM
2016 VA NHLM Ki' 2012-2017.
1. Bánh giá tInh hInh hot dng nãm 2016.
- Hi dng quàn trj dã to^ chirc các cuc hçp djnh kS' qu, nãm theo quy djnh cüa
Diêu 16 to chüc và hot dng cña Cong ty. Hi dông quân trj ding dâ thông qua
nhiêu quyêt djnh bang hInh thrc xin kiên bang van bàn. Ban Kiêm soát dánh giá
hoat dng cüa HDQT trong näm phü hçip vói quy djnh pháp 1ut, dáp rng kip thai
vói yêu câu hot dng san xuât kinh doanh cüa cOng ty trong näm.
- Hi dng quãn trj dâ ban hành các Nghj quy& và Quyt djnh lien quan dn hoat
dg ci'ia Cong ty trong ph?rn vi trách nhim và thâm quyên cüa HDQT. Các Nghj
quyêt, Quyêt djnh cüa HDQT ban hành ding trInh tir, dung thâm quyên và phü hqp
can cr pháp 1 theo quy djnh cüa pháp 1u.t. Trong nãm 2016, Hi dông quân trj dâ
thão 1un và quyêt djnh mt so van dê quan trong lien quan den hoat dng cüa cong
ty nhu sau:
• Nghj quyt ve^ vic to^ chirc Di hi cô dOng thrng niên 2016 và chi trà cô tirc
2015;
- HDQT thrc hin giám sat hoat dng cUa Ban diu hành trong vic trin khai thc
hin Nghj quyêt cüa Dai hii dông cô dông và hoat dng san xuât kinh doanh cUa
Cong ty. HDQT da phôi hçip cüng vói Ban Diêu hành chi dao, diêu hành hoat dng
kinh doanh cüa Cong ty dê cô gang hoàn thành các chi tiêu theo kê hoach san xuât
kinh doanh nàm 2016 dâ &rçlc thông qua trong Nghj quyêt Dai hi dông cô dông
hang nàm 2016;
- Các cong tác khác theo chtrc näng và thrn quyn cüa Hi dông quãn trj.
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2. Doi vói nhim k' 2012-2017.
- Hi dng quân trj dã t6 chirc dy dü các cuOc hçp djnh k' qu, näm theo quy djnh
cüaDiêu Ie^ to chrc và hoat dng cüa Cong ty. Hi dông quãn trj cüng dâ thông qua
nhiêu quyêt djnh bang hInh thirc xin kiên bang van bàn. Ban Kiêm soát dánh giá
hoat dng cüa HDQT nhirn kS' vra qua phü hçp vOi quy djnh pháp 1ut và Diêu 1
cUa Cong ty, dáp thig yêu câu quán 1, diêu hành mçi hoat dng cüa Cong ty.
- HOi dng quàn trj dA ban hành, sira di bô sung các quy che ve quàn 1 và diu
hành cüa COng ty: Quy ché quãn 1 tài chInh; Quy chêquân trj COng ty; Quy chê
phân phôi tiên luo'ng; Quy ché thi dua khen thithng; Quy ché dào tao; Quy chê nâng
ngch luung và rnt so các quy chê quãn 1 ni b.
- Hi dng quàn trj dã ban hành các Nghj quyt và Quyt djnh lien quan dn hoat
dông cüa Cong ty trong phm vi trách nhirn và thâm quyên cUa HDQT trong
nhirn k' vira qua, HDQT dã thào 1un và quyêt djnh mt so van dé quan trong lien
quan den hoat dng cüa cOng ty nhu sau:
3

• Nghj quyêt ve vic t6 chirc Di hi c6 dông thu'ông niên hang nãm và chi trá cô
tirc;

•

My dung vã hoàn thin Quy che^ ban hang, sira dôi bo^ sung Quy che^ tài chInh;
Quy trInh dãng k giao nhn và quãn 1 hang hóa.

- HDQT phM hçp chat ch vói Ban diu hành trong vic trin khai thirc hin Nghj
quyêt cUa Dai hi dông cô dông, chi do Cong ty co gang hoàn thành các chi tiêu
theo kê hoach san xuât kinh doanh ti Dii hi dông Co dông thuô'ng niên.
TI. KET QUA GIAM SAT HOAT BONG CUA BAN GIAM BOC NAM 2016
VA NHIM K' 2012-2017
1. Dánh giá tInh hInh Iiot dng näm 2016.
- Vé thy'c hin các chi tiéu ngdn s6ch san xuát kinh doanh: Nàrn 2016 thj trithng bat

dng san có chuyn biên tIch circ, nhiu dir an bt dng san lan khai cong xây
dmg. Giám dc COng ty cüng vói Ban diu hành dã có nhiêu n6 lirc trong cOng tác
diu hành, sp xp 'a h thong mng luói tiêu thu, cfing co^ thj tnthng và rni rng
tIm kirn khách hang d6 tang san Iugng, dc bit Cong ty dA tim kim khách hang
de^ xut khu xi mang Tarn Dip sang thi tnthng nuàc ngoài (Philippines) phân dâu
hoàn thành mic tiêu ngân sách. Dam bão lçii Ich cho cOA dông, tto vic lam và dam
báo dai sng cho can b6 cOng nhân vien.
- V cong tOc ti chmnh ké' roan: Ban diu hành dã chi dao thirc hin nghiêm tüc vic
lip báo cáo tài chInh qu', nãrn diing han, dñng chuân mirc k6 toán và các quy djnh
pháp 1ut cüa Vit Nam. Di vai các khoán cong ng luân chuyn Ban diu hành dã
chi dao các b6 phn lien quan tp trung thuang xuyên barn sat, theo döi vic cap
hang vâ thanh toán tin hang, rà soát khách hang, tang cu&ng quán l, giárn sat cOng
ncr nh.m dua du nçi ve^ trong djnh imrc theo diing quy dinh, tp trung tang ci..thng
cong tác thu hôi cOng nq khó dôi, cüng cô phãn l°aj ho sa.
- Vé cong tác to chic nhdn Sw: Cong ty dã hoàn thin phuang an tái co cu to' chirc
giai don 1 theo chü tri..rang cña Tng Cong ty cOng nghip xi mäng Vit Nam và
tip tiic xây dirng phuong an tái co c.0 giai doan 2 trInh Giám dôc và Hi dông
quán trj phê duyt dê triên khai thirc hin. Dng thai Ong ty ph6i hp vâi Cong ty
tu van OCD triên khai xây drng khung nãng 1c dôi vOi tlrng vi tri länh dao, quán l'
trong COng ty vâ chiên lugc dao tao trong 2 nãm 2017-2018, xây drng phuong an
trã lu'cing theo hiu qua cOng viêc, dánh giá rnic tiêu cOng vic (KPI).
2. Doi vói nhiêm k'S' 2012-2017.
Trong nhirn k 2012-2017, Ban Giárn dôc dã tIch crc, chü dng trong chi dao diêu
hânh san xuãt kinh doanh. COng ty hoàn thãnh các miic tiêu v6 doanh thu, lai nhuân,
co tirc. . . cling nhu np ngân sách Nha nuac theo dung quy djnh, trá co^ tac theo Nghi
quyt cüa Dai hi c6 dOng thuông niên.
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IV. THAM DNH BAO CÁO TA! CII!NH NAM 2016
1. Cong tic 1p vi kim toán Báo cáo tài chInh
- Báo cáo tài chInh cüa Cong ty di.rcc lp theo các chu.n mirc và ché N ké toán Vit
Nam hiên hành.
- Báo cáo tài chInh duçic kim toán bâi Cong ty TNHH Kim toán An Vit la' don vi
dã dugc UBCK Nhà nuâc chp thun kirn toán các Cong ty niêm yt.
- kin cüa kiêrn toán viên ve^ Báo cáo tài chInh cüa Cong ty là kin chap nhn
toàn b. Báo cáo tài chInh dã phãn ánh rnt cách trung th%rc, hqp 1 tInh hInh tài
chInh tai ngày 31 thang 12, kt qua hoat dng kinh doanh và luu chuyn tin t
trong närn 2016, phü hop vói chun mirc che^ do ke^ toán Vit Nam và các quy djnh
hiên hành.
2. Kt qua san xut kinh doanh näm 2016
Kt qua thi,rc hin cac chi tiêu SXKD chü yu trong näm 2016 theo BCTC nhu sau:
Ni dung

Don I
A
tinh

1. Tong SL rnuavào

Tn

Thtrc
hiên
2015

1.008.628

Myc tiêu I

Thuc

hiên 2016

2016

I

1.050.000

TH/NS

TH2016

2016

/TH2015

1.210.532

115,81%

120,56%

1.22000

116,21%

121,64%

3.Tng doanh thu

Trd

1.071.195

1.108.719

1.272.647

114,79%

118,81%

4. Lçxi nhun

Tr d

14.105

8.770

11.622

132,51 %

82,39%

5.Npngânsách

Trd

7.213

8.197

10.137

123,67%

140,55%

5100%

100%
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Can cu'
c vào bang th ho
çip nêu trên: Cong ty dA hoàn thành các chi tiêu v
ngân sách theo Nghj quyêt Dai hi dông cô dông näm 2016 ( So 1iu dã dugc Tong
Cong ty phê duyt ), trong do: san hxgng mua vào dat 115,81%, san h.rqng ban ra
dat 116,21%, igi nh.n tri.thc thuê dat 132,51%, CO tirc (du kiên) dat 100% (5%) so
vol ngân sách närn 2016.
3. TInh hInh tài chInh cüa Cong ty ti ngày 31/12/2016
3.1. C'ác chi lieu p/ian tic!, tài chin/i
Chi tiêu

Don vi

1. Co, cau tài san
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Näm 2016

Näm 2015

- Tài san dãi hnITng tài san

3.52

3,59

%

96,48

96,41

-NphâitrãITngngunvn

%

31,54

37,00

- Von chü sâ hiiuJTng ngun von

%

68,46

63,00

- Khá näng thanh toán nhanh

Lan

0,42

0.91

- Khá näng thanh toán hiên hành

Lan

0,64

1,03

- Lori nhun TT/Doanh thu thu An

%

0,92

0,87

- Lçi nhun TT/Vn chfj shOu

%

11.81

10,25

- Tài san ngn hn/Tng tãi san
2. Ca cá'u von

3. Khá nàng thanh toán

4. Tj) suit sinh lài

Dánh giá chung: Nãm 2016 tng tài san giãm so vOi nãm 2015 nhi.rng ca cu
tài san không thay dôi nhixng cc câu von cüa Cong ty thay dôi so vri näm 2015, von
chll sä hthi tang len. Khã nàng thanh toán hin hành và khã näng thanh toán nhanh
dêu giãm so vâi näm 2015 do Cong ty chuyên djch tiên và các khoàn tuong throng
tin sang dâu tu tài chInh ngãn han. Xét ye chi tiêu t' suât sinh 1i tInh trên Von chU
s& hthi thI két qua nam 2016 tang so vi nám 2015.

3.2. NI,l,i xét, dan/i giá (in/i hInh tài chi'nh tai ngày 31/12/2016
Näm 2016 phãi thu dlla khách hang tai ngày 31/12/2016 là 95 t' dông giãm 6
t dông so vâi närn 2015 và bang 7,6% doanh thu 2016 ella Cong ty. T' 18 khoãn
phãi thu khách hàngdlla Cong ty dã giãm nhiêu, Cong ty rat tich circ trong vic dOn
dOe thu hôi cong no, dc bit là cOng no khó dôi, nãm 2016 Cong ty dâ thu hOi duqc
5,6 t dông.
Phâi trã khách hang nám 2016 giám so vâi 2015 do Cong ty thrc hin trà
tri.ràc dOi vOi COng ty xi rnàng But son, COng ty TNHH MTV xi màng Vicem Hâi
PhOng, Cong ty cô phân xi màng Birn Son, Cong ty TNHH MTV xi mAng Vicem
Tarn Diêp.
V. THU'C HIN NGH! QUVET CUA BAI HQI BONG CO BONG 2016
1. Thuc hin phân phi lçi nhun nãm 2015 và trã Co tue cho CO clông theo
Nghj quyt ella Bi hi do^ ng.co^ dông thtrll'ng niên nãm 2016
- Cong ty dã thirc hin trà c6 trc cho các c6 dOng theo Nghj quyt ella Di hi dng
c dông thu&ng niên nãrn 2016.

on

- Cong ty cia thirc hin trIch lap các qu5' va phân phi igi nhun nãm 2015 theo Nghj
quyêt cüa D.i hi dông câ dông thu&ng niên näm 2016.
P
2.Trich thu lao cua Hçi dong quan tr!, Ban kiem soat nam 2016
,

A•

Cong ty cia thirc hin trich thu lao cüa Hi dng quãn trj, Ban kim soát näm 2016
theo dung imiirc cia duçc Dai hi dng co^ dông thung niên nàm 2016 thông qua.
3.Ye thirc hin các chi tiêu ngân sách sin xut kinh doanh nãm 2016: Nm

2016 Cong ty cia hoân thành 100% san luçing mua vào, ban ra xi mäng so vâi ngãn
sách nàm 2016 do v.y doanh thu dat 113% so vth ngân sách, lcii nhun dat 136% và
c tuc dat 100% ngân sách narn 2016 (co^ ttrc du kin 5%).
M SOAT
A BE XUAT CUA BAN KIE
VI. KIEN NGHI V
- De nghj Dai hi c6 dông üy quyn cho Hi dng quán trj Cong ty xem xét lira
chçn dcTn vi ki&n toán d kim toán Báo cáo tài chInh Cong ty nãm 2017. Ban
Kim soát cong ty de^ xu.t dn vi kim toán, C%i the^ nhix sau:
+ Cong ty TNI-IH Kirn toán An Vit;
+ COng ty TNHH Ernst & Young Vit Nam.
- De nghj Giárn dc chi dao các Phông ban hang vâ Ban thu hôi cOng no, Phông Kê
toán don dôc thu hôi cong no, dc bit cong ng khó dôi dê dam báo dOng tiên hoat
dng cho COng ty.
Trong näm 2016, Ban Kim soát cia tIch crc hoat dng và hoàn thãnh nhim vii do
Dai hi dng co^ dông giao. Ban Kim soát xin trân tr9ng báo cáo tInh hInh và kt
qua hoat dng nàrn 2016, nhiêrn k' 2012-2017 và nhim vi närn 2017 trInh Dai hi
dông Co dông.
KInh d& nghj Dai hi dng c6 dông thông qua.!.
Xin trân trçng cam on!
TM. BAN KIEM SOAT

JVoi ,zIuln:

Trirông Ban

- DHDCD;
- HDQT/Ban GD;
- Lxu BKS.

Trn Thj Hal Ngà
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TONG CONG TY CN XI MANG VN
CONG TY CO PHAN VICEM
THIrONG MAT XI MANG

CONG HOA XA 1191 CHU NGHIA VI1T NAM
Bc 1p - Tty do - Hnh phñc

Ha Nôi, ngày

/TMXM-HDQT
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tháng 4 nãm 2017

CONG TY

4wmi

/7

((

\ THL!GNG M .

hi Co dOng COng ty CO phIn \icen thuong rnii Xi
hông qua

Baa cáo [à/ chmnh näm 2016 dd uac klein toán,
i'i

nhun, trIch lap các qu9 vá chiac ta'c nàm 2016"

- Can cir Diu l Cong ty c o^ phn Vicern thuGng mti Xi mäng;
- Can cu theo hrOng dn tai Nghi dinh 17/2012/ND-CP ngày 13/3/2012 cüa ChInh phü
ve huàng dn thi hành rnt s6 diu cüa Ludt kiêm toán dc lap;
- Can cur Thông tu 28/2016/TT-BLDTBXH ngày 1/9/2016 cüa BO Lao dng TB và Xä
hôi v/v huóng dn thuc hiên quy dinh ve^ lao do, tin luong, thu lao, tin thung dM
vOi cong ty có Co phn, vn gop chi phi cüa Nhà nu-&c;
Hi dông quán trj kInh trInh Dai hi dng C0^ dOng thông qua Báo cáo tài chInh 2016
dã dupc kim toán và phuong an phân phi lo'i nhun trIch lp các qu', chia cô tue 2016
nhu sau:
1. Ye don vi kiêrn toán:
Dan vi kiêm toán du'p'c lia chpn là COng ty TNHH Kiêm toán An Vit.
2. Vê ni dung Báo cáo tãi chInh dã du'çc kini toán gO in:
Báo cáo tài chmnh näm 2016 duoc kim toán dä du'p'c Cong ty cong bô thong tin theo
quy dinh, bao gin:
- Báo cáo ciiia Ban giárn dc
- Báo cáo cüa don vi Kiêm toán dôc lap.
- Bang can dôi k toán ti ngày 3 1/12/2016
- Báo cáo kOt qua hot dng kinh doanh nãm 2016
- Báo cáo luu chuyën tin t.
- Thuyêt minh Báo cáo tài chInh
3.

Môt so chi tiêu tãi chInh:

Doii vi: dông
31/12/2016

01/1/2016

A. Tong tãi san:

143.725.823.559

146.337.811.994

1. Tài sännganhn

138.671.247734

141.199.415.570

5.054.575.825

5.138.396.424

Chi tiêu

2. Tài san dài han

B. Tong ngun 'n:

143.725.823.559

146.337.811.994

1.Nçi phái trâ

45.333.456.023

52.429.900.814

2. V& chü so h&u

98.392.367.536

93.907.911.180

C. Loi nhuân truóc thuê

11.621.707.739

14.105.361.872

9.251.123.023

10.970.502.260

D. Lo'i nhuân sau thueA

- Ghi chth: So lieu 01/01/2016 trên Báo cáo tài chInh la' s lieu dA duçc diu chinh hi t
theo kt lun cia cor quan Kim toán Nhà nuâc ngày 19/10/2016.
4. Phu'ong an phãn phôi 19i nhun, trIch 1p các qu5i, chia cob ttrc
at Lçri nhun sau thuê chira phân phi

13.049.776.962

- LN chuii p/ian pIzi ffiy ke^ cui kj' trithc

3.798.653.939

- LN cIzu'a p/ian phi nàm 2016

9.251.123.023

b/ Phirong an phân phôi Içri nhun 2016

8.063.524.605

Chia cô tirc (Tsr l cô tirc 5% theo NQ DHDCD 2016 ngày 22/4/2016)

3.000.000.000

Qu khen thi..thng, phi'ic 1?i (3 tháng luang + 20% LN vut ke^ hoch) (i)

4.901.524.605

Qu thi.r&ng ciia nguOi quãn l (ii)

162.000.000
4.986.252.357

ci LQi nhun con 1i chua phãn phi

- Ghi chá: Vic trIch qu5' khen thi.râng, phüc lçii; qu5 th.ring cüa ngu?ii quán 1 thirc hin
theo quy djnh tai thông tu 28/2016/TT-BLDTBXH ngày 01/9/2016 cüa B 0^ LDTB&XH:
Tng q.u' liicing thirc hin 2016:

19.114.000.000 dng

- Qu9 lu'Gng ngui lao dQng:

17.818. 000. 000 &ng
1.296.000.000 dông

- Qu hxang nguO'i quãn ly chuyên trách:

(i) Theo Diu 18, Thông tu 28/2016/TT-BLDTBXH vi kt qua lgi nhun thiic hin vuçit
131,8% so ke^ hoch, qu5 khen thuOng phüc lçii cña ngucii lao dng näm 2016 duçic trIch t&
da 3 tháng li.rang và cong them ti da không qua 20% phn li nhun thirc hin vut k
hoch. Tng s6 duyc trIch la': 4.90 1.524.605 dng
+ 3 tháng lung (ci.a tong quy ltxong ngui lao dng):

4.454.500.000 dng.
447.024.605 dng.

+ 20% phn lçii nhun vuçt ke^ hoch:

(Bcng 20% nhdn (x) [LN thzrc hin 9.251. 123.. 023 a' tnt (-) LN Id hoQch 7.016. 000. 000 d],)
(ii) Qu5 thu&ng cüa ngu?i quán 1 chuyên trách: dirge trIch thi da không qua 1,5 tháng tin
h.rnng bInh quân thitc hin ctia ngui quân l chuyên trách, là 162.000.000 dng (= qu9
lu'ang nglfài quáii N 1. 296. 000. 000 dong niiá;i (x) 1, 5).
5.

Y kin cfla Cong ty TNHH Kiêm toán An Vit:

"Theo .i kiin ctha ching tói, Báo cáo tài chinh kern theo dã phán ánh trung thztc vâ hcip
l, men các kiiIa cçinh trQng vëti. tinh hInh tâi chInh cia Cong my tii ngày 3111212016 ding
nhL kt qua hoot dcng kin/ c/oanh và tInh hmnh lvii chuyên t/n t cho n5172 tài chInh kI

2

thic cling ngày phli hctp v&i các Chudn inc Ke toán Vit Narn, Ché' d6 Ice' toán doanh
nghip và các quy djnh pháp lj. cO lien quan tói vic lp và trInh bay báo cáo tài chInh ".
Hi dng quán trj kInh trInh Di hi co^ dông phê duyt Báo cáo tài chInh näm 2016 dä
duçic kim toán và phuong an phân phi igi nhun, trIch lp các qu5', chia co ti'rc näm 2016
nhu trên.
KInh trInh Dcii I'Oi ctng cô ctông.
TM. HO! BONG QUAN TR!
CHU TICH

Lê Nam Khánh

TONG cONG1YcONGNGI)UMANG\
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CONG HOAXA HO! CHUNGH1AVITNAM
Dc 1p - Tii' do - Hnh phñc

p thirc hin nãrn 2016 vã thy kien näm 2017 dôi vOiHi dông quãn trj,
CA
soat, Thu k
ty. Quy tien lu'o'ng nam 2016 cua Giam doe
)J
Cong ty co phân Vicem Thuong rnii xi mäng

o, phu cap thirc hiên näm 2016 và dti kiên näm 2017 dôi vói Hi dông
im soát, Thir k Cong ty:
CAn cir Diu 1e^ to^ chüc va hot dng cUa Cong ty CP Vicem Thuang mai xi mAng.
CAn cirNghj quyt Dai hi dng CO dông thuing niên Cong ty co^ phn Vicem Thucmg
m.i xi mang so 3681NQ-DHDCD ngày 22 tháng 4 nAm 2016.
1. S tin thU lao, phu cp 01 tháng nAm 2016 di vâi Hi dng quAn trj, Ban kiêm
soát, Thu k Cong ty la':
STT
1
2
3
4
5
6

Chfrc danh
Chu' tjch Hi dng quAn trj ____
Vi
Thành en HDQT kiêm Giám d6c Cong ty
Thành viên Hi dng quãn trj
Tnr&ng Ban Kim soát
Thànhviên Ban Kimsoát
ThurkCôngty(phiicp)

S tin (dling/ngu'ôiltháng)
_____ 4.00 0.000
4.000.000
3.500.000
3.500.000
2.000.000
2.500.000

Tong s tin thU lao, ph%i cp dA chi nAm 2016 c1i vài Hi ding quAn trj, Ban kim
soat, Thu k Cong ty là 342.000.000 dông (bang chi Ba tram bôn mcti hai triçu dông
char,).
2. Murc thU lao, phi cp dM vâi Hi dng quAn trj, Ban kiêm soát, Thu k Cong ty
nAm 2017: De nghi glir nguyen nhtr müc thirc hin nAm 2016, cu the nhu sau:
STT
1
2
3
4
5
6

Chfrc danh
Chu' tjch Hi dng quAn trj
Thành viên HDQT kiêm Giám dc Cty
ThAnh viên Hi dng quAn trj
TruOng Ban Kim soát
Thành viên Ban Ki m sod'
Thu k Cong ty (phi cp)

So" tin (ding/ngirôi/tháng)
4.000.000
4.000.000
3.500.000
3.500.000
2.000.000
2.500.000

II. Qu5 tin hro'ng nArn 2016 cUa Giárn dc Cong ty Co ph ^n Vicem Thu'ong mi
ximAng:
Qu5 tin 1ucmg nArn 2016 cUa Giám d& Cong ty CO ph.n Vicern Thucmg mi xi mAng
là 46 7.8 70.000.000 dông (bang chf: Bón tram sáu n74-cri bay triu tarn tram bay mwcti ngàn
dong chän).
Xin báo cáo trInh Dçui hi dng co^ dông thuRng niên Cong ty cO phn Vicern Thucing
mi xi mAng nAm 2017.!.
tháng 4 nam 2017
Ha Nôi, ngày
TM. HO! DONG QUA
- N TR!
CHU T!CH

Lê Nam Khánh
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DV THAWNGH! QUYET
ONG CO BONG TH!SNG NI EN NAM 2017

at doanh nghip so 68/2014/QH13 dã duçrc Quôc hi nithc
Cong ho
9i chü nghia Vit Nam thong qua ngày 26/11/2014;
Can cü Diêu le^ to chirc và hoat dng cüa Cong ty cô phân Vicem Thi.rcng
rn.i xi mäng;
Can cü Biên ban hop Dai hi dng c6 dông thu?mg niên nàrn 2017 s
/BB-EHDCD ngày 20 tháng 4 näm 2017 cüa Cong ty cO phân Vicem
Thxang mai xi mãng;
Dai hi dng co^ dông thi.thng niên nàm 2017 Cong ty cô ph.n Vicem
Thucng mai xi máng dã tiên hành thào 1un và
QUYET NGHI:
1. Thong qua Báo cáo tInh hInh hoat dng kinh doanh näm 2016; Mic tiêu,
nhim vii näm 2017 cüa Cong ty, cu the:
+ Kêt qua san xut kinh doanh nãm 2016:
1.272.647 triudông
* Tong doanh thu
:
* Np ngân sách
10.137 triu dng
:
* Lgi nhun truóc thu
11.622 triu dông
* T' lê c8^ tirc
5 % / näm
:
+ Mc tiêu, nhim vu nãm 2017:
* Tng doanh thu
1.294.985 triudông
* Np ngân sách
8.100 triu dng
:
* Lqi nhu.n tn.ró'c thug
9.059 triu dông
* T' 16 C6 tlxc
5 % / nám
* Cong tác du tu xay drng
Di voi dr an khu nba a kt h9p djch vii thucing mai tai Giáp Nhj: To
chrc tim, 1ra ch9n dôi tác phü hçxp, có näng hrc dê triên khai du an theo phuang
an dâ thrgc Tong cong ty thôa thuan.
S6 phiu biu quyt dng la' ................phiu b.ng ........% tOng so phiêu
Co quyên biêu quyêt cüa cO dOng tharn dir Dai hôi.
SO phi&i biu quyt không dng ' U ................ phiu bang ........% tng s
phiêu co' quyên biêu quyêt cCia co^ dông tham dir Di hi.
S phiu biub
quyt không Co kin là ...............phiu ng ........% tong so

-

-

-

phiu Co quyn biu quyt cüa co^ dông tharn dir Dti hi.
2. Thông qua Báo cáo hoit dng näm 2016 và nhirn kS' 2012-2017 cUa Hi
dông quán trj Cong ty:
- So phiu biu quyêt dông là ................phiu bng ........% tong so phiu
co quyên biêu quyêt cua cO dông tharn dçr Di hi.
- so.phiu biu quyt không dng là ................phiu b.ng ........% tng s
phiu có quyên biêu quyêt cüa cô dông tharn du D?i hi.
- SO phiu biu quyt không có kin là ...............phiu bang ........% tng s
phiêu co quyên biêu quyêt cüa cô dông tharn dir Dai hi.
3. Thông qua Báo cáo hot dng nãrn 2016 và nhim kSi 2012-2017 cüa Ban
KiêrnsoátCôngty.
- SO phiêu biu quyt dng là ................phiu bang ........% tng so^ phiêu
cO quyên biêu quyêt ca cO dOng tharn dir Dai hi.
- SO phiêu biu quyêt không dng là ................phiu bang ........% tOng so
phiêu có quyên biêu quyêt cüa cô dông tharn dr Dii hi.
- So phiu biu quyt khOng có kin là ...............phiu bang ........% tng s
phiêu có quyên biêu quyêt cüa cô dông tharn dir Dii hi.
4. Thong qua Báo cáo tài chInh nãm 2016 dirge kiêm toán b&i Cong ty TNHH
Kiêrn toán An Vit và Phu'Gng an phân phôi igi nhun näm 2016:
: 143.725.823.559d
- Tong tàisán/nguônvon
- Nçipháitrã
: 45.333.456.023d
- Von chñs&hQ'u
: 98.392.367.536d
- Lgi nhuin sau thue^ chua phãn phM näm 2016
: 9.251.123.023 d
- Lgi nhumn chua phân phi lüy ké cuôi kS' truc
: 3.798.653.939 d
- Tong lcii nhun sau thuê chua phân ph&
: 13.049.776.962 d
> Phân pizi (cii ,zI,uii:
- Phi.rong an phân phi igi nhun nàm 2016
: 8.063.524.605 d
+ Chia cO tirc (t5 lê 5% theo NQ DHDCD 2016)
: 3.000.000.000 d
+ Qu khen thuOng, phic lgi
: 4.901.524.605 d
(3 tháng luong + 20% Igi nhun vupt ké hoch)
+ Qu thuông cüa nguii quãn 1
:
162.000.000 d
+ Lgi nhu.n cOn 1i chixa phân phi
: 4.986.252.357 ci
- S6 phiu biu quyt dng là ................phiu bng ........% tng s6 phiu
có quyên biêu quyêt cüa CO dông tharn du Di hi.
- SO phiu biêu quyt khOng dông là ................phiêu bang ........% tng s
phiêu có quyên biêu quyet cüa cô dông tharn dii Di hi.
- SO phiu biu quyt không có kin là ...............phiu bng ........% tng s
phiêu có quyên biêu quyêt cüa cO dông tharn du Di hi.
5. Thông qua Bão cáo Thij lao, phi cap thc hin nãrn 2016 và dir kiên nãm
-2-

2017 cüa Hi dng quãn trj, Ban Kim soát, Thu k Cong ty; Qu tiên luong
thirc hin näm 2016 cüa Giám dôc Cong ty:
- Tong so^ tin thu lao, phu cp dã chi 11am 2016 d& vâi Hi dng quãn trj,
Ban Kiêm soát, Thu k Cty là 342.000.000 dông, mirc C%i the nhu sau:
S ti
tn
en
(dong/ngwri/thang)

Chuc dank
1

ChütjchHidngquântrj

4.000.000

2

Thành viên HDQT kiêm Giám d65 Cong ty

4.000.000

3

Thành viên Hi dng quãn trj

3.500.000

4

Tri.râng Ban Kirnsoát

3.500.000

5

Thành viên Ban Kim soát

2.000.000

6

Thu kCôngty(phiicp)

2.500.000

- Mt'rc thii lao, phu cp cüa Hi dng quãn trj, Ban Kim soát, Thu k Cong ty
näm 2017 dê nghj gui nguyen nhu mrc thirc hin näm 2016, cu the nhu sau:
STT

-

So tien
(dong/nguo'i/tha n g)

Chfrc danh

1

ChütjchH idnuántij
gq

4.000.000

2

Thành viên HDQT kiêm Giám d& Cong ty

4.000.000

3

Thành viên Hi dng quán trj

3.500.000

4

Tri.râng Ban Kim soát

3.500.000

5

Thành viên Ban Kim soát

2.000.000

6

Thu kCongty(phic.p)

2.500.000

Quy tin lucing thrc hin näm 2016 cUa Giárn dc Cong ty cô phân Vicem
Thixcng mi xi mäng là 467.8 70.000 dông.
là ................phiu bang ........% tong so phiêu
^ phiu biu quyt dng
SO
có quyên biêu quyêt ciia cô dông tham d1,r D?i hi.
SO phiu biu quyt không dng là ................phiu bang ........% tOng so
phiêu có quyén biêu quyêt cüa Co dông tharn dir Dai hi.
S6 phiu biu quyt không có kin là ...............phiu bang ........% tong so
phiêu có quyên biêu quyêt cüa cô dông tham du Di hti.

6. Thông qua vic lira ch9n don vi kim toán Báo cáo tài chInh nàm 2017:
Cong ty TNHIH Kiêm toán An Vit là dn vi thirc hin kiêm toán Báo cáo tài
chInh nãm 2017 cüa Cong ty.
- So phiu biêu quyêt dOng là ................phiêu b&ng ........% tong s6 phiu
có quyên biêu quyêt cüa cO dông tharn dir Di hi.
- S0 phiu biu quyt không dng là ................phiu bang ........% tng s
A
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-

phiu có quyn biu quyt cUa c6 dông tham dir Di hi.
SO phiu biu quy& không có kin là ...............phiu bang ........% tng so
phiêu có quyên biêu quyet cüa cO dông tham dir Di hi.

7. Thông qua Kt qua b.0 Hi dng quàn trj và Ban Kiêm soát Cong ty cô phãn
Vicem Thuong mai xi màng nhim kS' 2017-2022 nhu sau:
a) Hi dng quãn trj Cong ty co^ phn Vicem Thuong mi xi mãng nhim k
2017-2022, gôrn các ông / bà sau day:
1.
2.
3.
4.
5.
•• Hti dng quãn trj Cong ty c phn Vicem Thtxcing mi xi mäng nhim kS'
2017-2022 dã hop và thông nhât bâu .......................................giü chrc Chü
tjch Hi dông quán trj Cong ty nhim k' 2017-2022.
b) Ban Kim soát Cong ty co^ phn Vicem Thi.rcing m.i xi mãng nhim kS' 20172022, gôm các ông / bà sau day:
1.
2.
3.
•v- Ban Kie^rn sodt CO^ng ty c^ ph^
an Vicern Thuang mai xi rna-ng nhim kS' 20172022 dã hçp và thông nhât bâu .......................................giU chCrc Tru&ng
Ban Kiêrn soát Cong ty nhim kS' 2017-2022.
Nghj quyt dã di.rcrc Dai hi dng co^ dông thi.thng niên näm 2017 cüa Cong
ty cô phân Vicem Thuang mai xi mãng thông qua. Di hi dông cô dông
giao cho Hi dOng quãn trj, Ban Giám dôc Cong ty cô phãn Vicem Thucm
mi xi inãng can cir vào các quy djnh cüa Diêu 1 Cong ty và pháp 1ut dê to
chrc thc hin thäng igi các m1c tiêu, nhim vii ma Di hi dã thông qua.
1

Nghj quyt nay có hiu hrc kê tr ngày 20 tháng 4 näm 2017.!.
Nol u/tan:

TM. DiI HO! DONG CO DONG
CHU TICH HDQT

- UBCKNN. Sâ GDCKW'4;
- Trung tarn Liiu k CK Vit Nam;
- Tng cty CN Xi mang Vit Nam;
- Thânh viên HDQT, Ban Kirn soát;
- Ban GD, CD, DU, Website;
- Các &m vi trrc thuc Cty;
- Lu'u: VT. Thu k' Cty.

Lê Nam Khánh
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