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CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH
Tên tiếng Anh : CONG THANH CEMENT JOINT STOCK COMPANY
Mã cổ phiếu : CTL
Giấy CN ĐKDN : 0304186356 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu 

ngày 23/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 5 vào ngày 24/12/2015

Vốn điều lệ : 2.000.000.000.000 VNĐ
Vốn góp của 
chủ sở hữu : 900.000.000.000 VNĐ

Địa chỉ : Thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
Số điện thoại : (0237) 3977 502
Số fax : (0237) 3977 503
Website : www.congthanhgroup.com
Email : contact@congthanhgroup.com
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QUÁ TRÌNH

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty cổ phần Xi măng 
Công Thanh được thành 
lập với vốn điều lệ ban 
đầu là 300 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc 
và toàn thể CBCNV - Công ty Cổ 
phần Xi măng Công Thanh vinh dự 
đón tiếp Phó Thủ Tướng Chính Phủ - 
Hoàng Trung Hải đến thăm Nhà máy 
xi măng Công Thanh.

Dây chuyền 1 đưa vào hoạt 
động.

01/2006

Thành lập chi nhánh 
Công ty cổ phần Xi măng 
Công Thanh tại Hà Nội, 

06/2010

Tập đoàn Công Thanh 
đón sản phẩm xi măng 
đầu tiên của dây chuyền 
2 – Nhà máy xi măng 
Công Thanh.

11/2015

17/07/201307/2007
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QUÁ TRÌNH

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

27/12/2015

Công ty ký hợp đồng vận 
tải xi măng Công Thanh 
độc quyền với Tổng Cục 
Đường sắt Việt Nam để 
đưa sản phẩm xi măng 
Công Thanh đến tất cả 
các tỉnh thành trên cả 
nước.

05/2016

2017

Chính thức khánh thành 
dây chuyền 2 – Nhà máy 
Xi măng Công Thanh 
với công suất 12.500 
tấn clinker/ngày tại thôn 
Tam Sơn, xã Tân Trường, 
huyện Tĩnh Gia, tỉnh 
Thanh Hóa.

Công ty đẩy mạnh, phát 
triển mạng lưới phân 
phối trong nước và xuất 
khẩu.
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NGÀNH NGHỀ 

ĐỊA BÀN KINH DOANH

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
• Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
• Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
• Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
• Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
• Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
• Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
• Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
• Bán mô tô, xe máy
• Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
• Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
• Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
• Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
• Bán buôn than đá và các loại nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CHÍNH CỦA CÔNG TY
Xi măng: Các sản phẩm Xi măng Công Thanh đa dạng về chủng loại và chất lượng. Các sản phẩm chủ lực 
Xi măng Công Thanh PCB30 và PCB40 với độ mịn cao, phát triển cường độ sớm, đáp ứng mọi điều kiện thi 
công. Sản phẩm Xi măng xá công nghiệp phù hợp cung cấp cho các đơn vị sản xuất bê tông chất lượng cao, 
bê tông chuyên dụng cho các dự án. Sản phẩm xi măng Công Thanh đáp ứng quy trình quản lý chất lượng ISO 
9001:2015 và TCVN 6260:2009. Các sản phẩm xi măng bao gồm:
• Xi măng Portland Công Thanh đa dụng PCB40, dân dụng PCB40
• Xi măng Portland PC30, PC40 và PC50
• Xi măng Công Thanh Bền Sunphat PCB40
• Xi măng Portland hỗn hợp ít tỏa nhiệt
• Các sản phẩm xi măng khác đạt các thông số kỹ thuật theo 
       yêu cầu của khách hàng quốc tế ( như Type I, Type IP) nhằm phù hợp với từng tiêu chuẩn quốc gia và  
hạng mục công trình
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ĐỊA BÀN KINH DOANH 
• Công ty cổ phần xi măng Công Thanh hiện diện trên mọi miền Đất Nước. Trong đó: 
• Miền Bắc: Địa bàn các tỉnh từ Thanh Hóa đến Lào Cai. 
• Miền Trung: Địa bàn các tỉnh từ Quảng Bình vào Ninh Thuận. 
• Miền Nam: Các tỉnh, thành phố miền Đông, Tây Nam bộ và Tây Nguyên.
• Riêng tại TP.HCM, có mặt trên khắp các quận, huyện thuộc Thành phố. 

Clinker PC50: Sản phẩm đạt TCVN 7024:2013. 
Hiện Công ty đã xuất khẩu được clinker ra thị 
trường nước ngoài. Công ty phấn đấu trở thành 
một trong những nhà cung cấp clinker hàng 
đầu Việt Nam, đẩy mạnh hơn nữa mạng lưới 
tiêu thụ khu vực miền Nam và thị trường xuất 
khẩu, khu vực có nhu cầu cực lớn về clinker. 
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ĐỊNH HƯỚNG
PHÁT TRIỂN 

MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

• Với định hướng đưa Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh “Mang lại thành công”, mục tiêu hàng năm 
của Ban lãnh đạo là nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh, tối đa hóa hiệu quả hoạt động trong mọi lĩnh 
vực đồng thời đảm bảo định hướng phát triển bền vững của Công ty.

• Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty thông qua các hoạt động tuyển dụng và đào tạo nhằm đáp 
ứng sự phát triển của Công ty trong tương lai.

• Xây dựng chiến lược thu mua, dự trữ nguyên vật liệu, thành phẩm hợp lý nhằm cắt giảm chi phí hoạt động, 
hướng đến mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận trong kinh doanh.

• Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu Xi măng Công Thanh bằng các biện pháp như tiến hành nghiên cứu thị 
trường nhằm thâm nhập vào các phân khúc, thị trường tiềm năng. Đồng thời, cải thiện công tác chăm sóc 
khách hàng để duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ.

• Tăng cường tìm kiếm đối tác nhằm đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm xi măng Công Thanh ra thị trường nước 
ngoài.

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
Quy trình sản xuất sản phẩm không gây ô nhiễm và 
thân thiện với môi trường.
ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Công ty đặc biệt quan tâm đến đời sống vật chất và 
tinh thần của người lao động trong Công ty, tạo môi 
trường làm việc thân thiện, xanh, sạch. Tuân thủ 
các quy định của Pháp luật hiện hành đối với người 
lao động. Đặc biệt, Công ty luôn đặt sự an toàn sản 
xuất lên hàng đầu, đảm bảo người lao động được 
trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cần thiết 
trong quá trình sản xuất.

ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG 

SẢN XUẤT
ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO 

ĐỘNG

ĐỐI VỚI 

MÔI TRƯỜNG
ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG

ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
Đảm bảo các quy chuẩn về xử lý chất thải nguy hại, 
tránh gây ô nhiễm môi trường sống của cộng đồng và 
hệ sinh thái xung quanh địa bàn hoạt động của Công 
ty. Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên trong quá 
trình sản xuất.
ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG
Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động 
tình nguyện nhằm chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng.
Duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh 
nhằm góp phần đảm bảo việc làm cho người dân địa 
phương, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh 
Thanh Hóa.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 | 13

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
CƠ CẤU TỔ CHỨC
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CÁC NHÂN TỐ
RỦI RO

KINH TẾ

QUẢN TRỊ RỦI RO 

CẠNH TRANH

KHÁCMÔI TRƯỜNG

ĐẶC THÙ NGÀNH

KINH TẾ
Năm 2017, nền kinh tế Việt Nam có nhiều sự chuyển 
biến tích cực. Các quốc gia đều giữ được sự tăng 
trưởng ổn định, ngay cả những quốc gia Châu Âu 
hay Nhật Bản – các nước những năm qua có tốc độ 
tăng trưởng không ổn định cũng đã cho thấy những 
dấu hiệu khởi sắc. Các hoạt động kinh tế đều được 
ghi nhận khả quan hơn so với dự đoán ban đầu. Tăng 
trưởng kinh tế năm 2017 ấn tượng với con số 6.81% 
cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây phần lớn đến 
từ 6 tháng cuối năm. Các tổ chức quốc tế và Ngân 
hàng thế giới đều đặt niềm tin tăng trưởng vào năm 
2018 khi nâng mức dự báo tăng hơn 0,5%  so với 
dự báo năm 2017. Sự tăng trưởng của nền kinh tế vĩ 
mô góp phần không nhỏ đến sự phát triển của toàn 
ngành xây dựng nói chung và ngành vật liệu xây 
dựng xi măng nói riêng.

Bên cạnh đó, hoạt động nhập khẩu nguyên liệu và 
xuất khẩu thành phẩm của Công Thanh chịu ảnh 
hưởng bởi biến động tỷ giá hối đoái giữa đồng Việt 
Nam với các ngoại tệ khác, đặc biệt là đồng USD. 
Công ty luôn theo dõi sát sao tình hình biến động tỷ 
giá USD/VND để phục vụ cho quá trình sản xuất và 
xuất khẩu sản phẩm ra các nước. Đồng thời, Công 
ty cũng xem xét yéu tố về lãi suất cho vay để đưa ra 
những ứng phó và biện pháp thích hợp nhằm duy trì 
kết quả hoạt động kinh doanh tích cực. 
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KHÁC

ĐẶC THÙ NGÀNH

PHÁP LUẬT
Hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của hệ thống 
luật và văn bản dưới luật có liên quan như Luật Doanh 
Nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Lao động,… Trong thời 
gian sắp tới, hệ thống văn bản luật tại Việt Nam sẽ có 
những thay đổi. Đây vừa là cơ hội nhưng cũng là thách 
thức với Công Thanh vì Chính phủ hướng tới xây dựng 
một hành lang pháp lý chặt chẽ và khoa học, nhằm xây 
dựng môi trường lành mạnh thu hút và hỗ trợ doanh nghiệp 
đầu tư vào nền kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh 
qua đó cũng có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, những thay 
đổi này có thể ảnh hưởng đến Công ty trong việc nắm bắt 
và chấp hành. Vì vậy, Công Thanh luôn cập nhật và theo 
sát những điều chỉnh từ môi trường pháp luật, để tránh vi 
phạm các quy định không đáng có.

ĐẶC THÙ NGÀNH
Năm 2017, mức độ cạnh tranh giữa các hãng xi măng 
ngày càng khốc liệt để tranh giành thị phần trong nước 
cũng như xuất khẩu. Bên cạnh đó, với sự hộp nhập mạnh 
mẽ, các tập đoàn xi măng của các nước ASEAN, đặc biệt 
là Thái Lan, Indonesia, Malaysia tăng cường mua bán, 
sáp nhập các doanh nghiệp xi măng Việt Nam, gia tăng 
đầu tư để chiếm lĩnh thị trường, thị phần. Không những 
thế, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật những năm 
gần đây, công nghệ xây dựng phát triển mạnh và ứng 
dụng những vật liệu thay thế xi măng như kính cường 
lực, gỗ, composit, ... tạo ra những áp lực và khó khăn đối 
với các doanh nghiệp sản xuất xi măng như Công Thanh. 
Mặt khác, giá nguyên nhiên liệu đầu vào chính để sản 
xuất xi măng như Than, dầu, điện, ... dự báo có xu hướng 
tăng, gây áp lực lớn làm tăng chi phí hoạt động sản xuất 
kinh doanh của công ty. Trong công tác quản lý, công ty 
thực hành tiết kiệm tối đa các chi phí, tránh lãng phí. 
Ngành xi măng chịu nhiều tác động từ việc triển khai các 
quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng và quá trình 
thăm do, khai thác nguyên liệu sản xuất xi măng, diễn 
biến của thị trường bất động sản, các sự cố nằm ngoài 
kiểm soát trong vận hành dây chuyền máy móc thiết bị, ...

MÔI TRƯỜNG
Trong thời gian gần đây, vấn đề môi trường 
là một trong những vấn đề được dư luận quan 
tâm nhất, chính vì thế Công ty luôn nỗ lực và 
tiếp tục đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi 
trường, tuân thủ các quy định của các cơ quan 
chức năng trong hoạt động sản xuất xi măng. 
Trong quá trình sản xuất, việc xử lý chất thải, 
khí thải, nước thải,….như thế nào để tránh gây 
ra ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức 
khỏe người lao động cũng như cộng đồng xung 
quanh khu vực nhà máy là một vấn đề được 
đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, nhằm thực hiện 
tăng trưởng phát triển đi đôi với bảo vệ môi 
trường và lợi ích xã hội, Công ty đặc biệt rất 
quan tâm đến những vấn đề về xử lý chất thải, 
tái sử dụng. Quá trình đô thị hoá nhanh làm 
cho các vị trí nhà máy, trạm nghiền xi măng 
ngày càng trở nên nhạy cảm về các vấn đê môi 
trường, yêu cầu sản xuất sạch, xanh, sử dụng 
hiệu quả nguồn tài nguyên không tái sinh để 
phát triển bền vững. Ngoài ra, Công ty luôn ý 
thức được trách nhiệm giảm thiếu tối đa nguồn 
CO2, bụi và nước thải khi sản xuất để duy trì 
môi trường xanh, sạch, đẹp và tài nguyên thiên 
nhiên trong tương lai.

KHÁC
Bên cạnh những rủi ro chính thì quá trình hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Công ty còn 
chịu tác động bởi những rủi ro khác như thiên 
tai, hỏa hoạn, cháy nổ,… Để phòng ngừa và 
hạn chế tác động nếu có, Công ty luôn đặt tiêu 
chuẩn an toàn lao động lên hàng đầu trong các 
nhà máy, xưởng sản xuất,… và định kì tổ chức 
các buổi tập huấn phòng chống cháy nổ, nâng 
cao kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ cho công 
nhân. Đồng thời, Công ty cũng thường xuyên 
mua bảo hiểm cho người lao động và tài sản.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 | 17



18 | CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, năm 2017, cả nước có thêm 3 dây chuyền sản xuất xi măng đi vào vận hành, 
với công suất thiết kế 9,1 triệu tấn xi măng/năm, nâng tổng số dây chuyền xi măng hiện có lên con số 83, với 
tổng công suất cả năm đạt 98,56 triệu tấn. Như vậy, so với sản lượng tiêu thụ của năm 2017 là 80 triệu tấn, 
ngành xi măng vẫn dư khoảng hơn 18 triệu tấn sản phẩm. Điều này đã làm gia tăng sức ép cạnh tranh tại thị 
trường nội địa, khiến cho các công ty xi măng Việt Nam gặp không ít thách thức về bài toán tiêu thụ sản phẩm 
hiệu quả.
Với những biến động của thị trường năm 2017 đã tạo nên những biến động nhất định cho Công ty trong năm 
qua.

TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

“TÌNH HÌNH HOẠT 

ĐỘNG SẢN XUẤT 

KINH DOANH”
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Trước bối cảnh trên, Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh vẫn đạt được mức tăng trưởng doanh thu tốt. Cụ 
thể, doanh thu thuần của Công ty tăng 1.147 tỷ đồng, đạt 151,36% so với cùng kỳ năm 2016, đạt mức 3.382 
tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao đạt 139,41 tỷ đồng, đạt 38,67% so với cùng kỳ.
Do trong những năm đầu tiên thực hiện đầu tư, vận hành Dây chuyền sản xuất mới, Công ty phải sử dụng 
nhiều chi phí xây dựng cơ bản và quảng bá sản phẩm. Mặc dù doanh thu tăng trưởng 151,36% nhưng chi phí 
phải trả còn khá cao, dẫn đến lợi nhuận trong kỳ không đạt như kỳ vọng. Tuy nhiên, khi dây chuyền đi vào 
sản xuất ổn định, hứa hẹn sẽ giúp nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm và mang lại nguồn thu nhập lớn 
cho Công ty.

STT Chỉ tiêu ĐVT 2016 2017 2017 /2016

1 Doanh thu thuần Triệu đồng 2.234.041 3.381.504 151,36%

2 Giá vốn hàng bán Triệu đồng 1.826.789 3.208.685 175,65%

3 Lợi nhuận gộp Triệu đồng 407.252 172.819 42,44%

4 Doanh thu hoạt động tài chính Triệu đồng 1.732 2.921 168,65%

5 Chi phí hoạt động tài chính Triệu đồng 649.146 876.705 135,06%

6 Chi phí bán hàng Triệu đồng 137.897 223.197 161,86%

7 Chi phí quản lý doanh nghiệp Triệu đồng 106.019 95.692 90,26%

8 Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD Triệu đồng (484.078) (1.019.854) -

9 Lợi nhuận khác Triệu đồng (44.611) (11.265) -

10 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng (528.689) (1.031.119) -

11 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng (528.689) (1.038.344) -

12 EBITDA Tỷ đồng  360,55    139,41   -
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- TÌNH HÌNH
TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

STT Chỉ tiêu 2016 2017 2017/2016

1 Tổng tài sản 14.116.892 13.921.490 98,61%

2 Doanh thu thuần 2.234.041 3.381.504 151,36%

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (484.077) (1.019.854) -

4 Lợi nhuận khác (44.611) (11.265) -

5 Lợi nhuận trước thuế (528.689) (1.031.119) -

6 Lợi nhuận sau thuế (528.689) (1.038.344) -

STT Chỉ tiêu tài chính ĐVT 2016 2017

I CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN   

1 Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 0,32 0,34

2 Hệ số thanh toán nhanh lần 0,16 0,21

II CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN

1 Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 97,75% 105,54%

2 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % - -

III CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

1 Vòng quay Hàng tồn kho vòng 6,58 9,49

2 Doanh thu thuần/Tổng tài sản (bình quân) vòng 0,16 0,24

IV CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI

1 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % - -

2
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (bình 
quân)

% - -

3 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (bình quân) % - -

4
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh 
thu thuần

% - -

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU
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-

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Cổ phần phổ thông:   90.000.000 cổ phần                                  
Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần
Số lượng cổ phần đang lưu hành: 90.000.000 cổ phần
Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 VNĐ
Số lượng cổ phần haṇ chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG TẠI NGÀY 28/03/2018

Các giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

Các chứng khoán khác: Không có

STT Loại cổ đông Số lượng Số CP sở hữu Tỷ lệ (%)

1 Cổ đông trong nước 1.045 84.907.400 94,34%

 - Tổ chức 3 9.040.000 10,04%

 - Cá nhân 1.042 75.867.400 84,30%

2 Cổ đông nước ngoài 5 5.092.600 5,66%

- Tổ chức 1 4.502.000 5,00%

- Cá nhân 4 590.600 0,66%

TỔNG CỘNG 1.050 90.000.000 100%
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TỔ CHỨC 
VÀ NHÂN SỰ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Thành viên Chức vụ

1 Nguyễn Công Lý Chủ tịch HĐQT

2 Nguyễn Thị Mai Thảo Thành viên HĐQT

3 Nguyễn Tuấn Anh Thành viên HĐQT (đến 19/05/2017)

4 Phạm Đức Hùng Thành viên HĐQT

5 Jiang Wen Thành viên HĐQT (đến 19/05/2017)

Ông NGUYỄN CÔNG LÝ – Chủ tịch HĐQT

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ chuyên môn Quản trị kinh doanh

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 51.481.827 cổ phiếu

Số cổ phiếu đại diện sở hữu 0 cổ phiếu

Bà NGUYỄN THỊ MAI THẢO – Thành viên HĐQT 

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 0 cổ phiếu

Số cổ phiếu đại diện sở hữu 9.000.000 cổ phiếu
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Ông PHẠM ĐỨC HÙNG – Thành viên HĐQT

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ chuyên môn Quản trị kinh doanh

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 0 cổ phiếu

Số cổ phiếu đại diện sở hữu 0 cổ phiếu

Ông NGUYỄN TUẤN ANH - Thành viên HĐQT (Đến ngày 19/05/2017)

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ chuyên môn Cử nhân Quản trị kinh doanh

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 5.000 cổ phiếu

Số cổ phiếu đại diện sở hữu 0 cổ phiếu

Ông JIANG WEN – Thành viên HĐQT (Đến ngày 19/05/2017)

Quốc tịch Trung Quốc

Trình độ chuyên môn Kỹ sư

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 400.000 cổ phiếu

Số cổ phiếu đại diện sở hữu 0 cổ phiếu
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STT Thành viên Chức vụ

1 Nguyễn Viết Thuận Tổng Giám đốc

2 Nguyễn Thị Dạ Thảo Phó TGĐ

3 Mai Văn Thanh Phó TGĐ (đến 01/06/2017)

4 Nguyễn Tuấn Anh Phó TGĐ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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Ông NGUYỄN VIẾT THUẬN – Tổng Giám đốc

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ chuyên môn Cử nhân Quản trị kinh doanh

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 0 cổ phiếu

Số cổ phiếu đại diện sở hữu 0 cổ phiếu

Bà NGUYỄN THỊ DẠ THẢO - Phó Tổng giám đốc

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ chuyên môn Cử nhân Quản trị kinh doanh

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 2.431.000 cổ phiếu

Số cổ phiếu đại diện sở hữu 0 cổ phiếu

Ông MAI VĂN THANH- Phó Tổng Giám đốc ( đến ngày 01/06/2017)

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ chuyên môn Tiến sĩ Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Silicat

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 0 cổ phiếu

Số cổ phiếu đại diện sở hữu 0 cổ phiếu

Ông NGUYỄN TUẤN ANH - Phó Tổng Giám đốc

Xem thông tin trên Thành viên HĐQT
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BAN KIỂM SOÁT

STT Thành viên Chức vụ

1 Nguyễn Khuê Phong Trưởng ban kiểm soát

2 Nguyễn Thị Hạ Kiểm soát viên

3 Đỗ Quỳnh Khánh An Kiểm soát viên

Ông NGUYỄN KHUÊ PHONG – Trưởng BKS

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ chuyên môn Quản trị kinh doanh

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 100.000 cổ phiếu

Số cổ phiếu đại diện sở hữu 0 cổ phiếu

Bà NGUYỄN THỊ HẠ - Kiểm soát viên

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ chuyên môn Thạc sĩ kế toán - kiểm toán

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 0 cổ phiếu

Số cổ phiếu đại diện sở hữu 0 cổ phiếu

Bà ĐỖ QUỲNH KHÁNH AN – Kiểm soát viên

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ chuyên môn Cử nhân ngành Kế toán – Kiểm toán

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 0 cổ phiếu

Số cổ phiếu đại diện sở hữu 0 cổ phiếu
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CƠ CẤU LAO ĐỘNG
Cơ cấu lao động tính đến ngày 31/12/2017

STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ (%)

A Theo trình độ 1.295 100%

1. Trình độ trên đại học 1 0,08%

2. Trình độ đại học 354 27,34%

3. Trình độ cao đẳng, trung cấp 417 32,2%

4. Lao động phổ thông 523 40,39%

B Theo bộ phận 1.295 100%

1 Bộ phận trực tiếp 892 68,88%

2 Bộ phận gián tiếp 403 31,12%

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2016 Năm 2017

Thu nhập bình quân Đồng/người/tháng 7.059.799 7.288.792

Thu nhập bình quân của người lao động
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MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
Đối với cán bộ, công nhân viên trực tiếp sản xuất, Công ty luôn 
đảm bảo trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ, tuân thủ các quy 
chuẩn, quy định về an toàn lao động. Ngoài ra, Công ty cũng 
chú trọng xây dựng môi trường làm việc thân thiện, mang tính 
cạnh tranh lành mạnh để thúc đẩy sự phát triển của mỗi cá 
nhân người lao động.

CHÍNH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG 
Nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò quan trọng trong 
sự phát triển bền vững của Công ty. Trong đó, Công ty đánh 
giá cao tầm quan trọng của công tác tuyển dụng trong chiến 
lược phát triển nguồn nhân lực. Hàng năm, Công ty tiến hành 
dự báo và lập kế hoạch tuyển dụng. Bên cạnh đó, Công ty chú 
trọng xây dựng quy trình tuyển dụng cùng với yêu cầu công 
việc sao cho phù hợp với từng vị trí. Ngoài ra, phương thức 
tuyển dụng được đổi mới liên tục để tối ưu việc tuyển được 
được những ứng viên có năng lực, phẩm chất, khả năng hội 
nhập tốt,… Bên cạnh đó, Công ty còn có chính sách ưu tiên 
xem xét điều chuyển thăng chức cho ứng viên nội bộ dựa vào 
năng lực thực hiện công việc trước đây của nhân viên đó.
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CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO
Xác định rõ vai trò của việc đào tạo đối với vấn đề 
nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, Công 
ty Cổ phần Xi măng Công Thanh luôn có những 
biện pháp khuyến khích việc chia sẻ kinh nghiệm 
giữa những người lao động, đồng thời, Công ty 
tiến hành tổ chức các đợt đào tạo chuyên sâu cho 
công nhân. Bên cạnh việc đào tạo tại chỗ thường 
niên trong nhà máy, các trường Đại học. Trong thời 
gian tới, Công ty tiếp tục mở rộng việc đào tạo tiêu 
chuẩn ISO.

CHÍNH SÁCH LƯƠNG, THƯỞNG, PHÚC LỢI
Chính sách lương - thưởng là một trong những 
chính sách cơ bản giúp Công ty thu hút, duy trì và 
giữ chân người lao động đặc biết là lao động giỏi. 
Công ty xây dựng chính sách lương thưởng minh 
bạch, rõ ràng, phù hợp với tính chất công việc của 
từng bộ phận và đảm bảo đời sống cho người lao 
động.
Lương: Công ty luôn tuân thủ chính sách về lương 
cơ bản nhằm đảm bảo các chính sách phúc lợi xã 
hội theo quy định của Luật Lao động. Bên cạnh 
đó, tùy theo hiệu quả và lợi nhuận hoạt động sản 
xuất kinh doanh hàng năm, người lao động được 
chi lương bổ sung vào các dịp lễ, Tết, hoặc tháng 
lương 13.
Thưởng: Nhằm khuyến khích động viên cán bộ 
công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả 
đóng góp, tăng năng suất và chất lượng công việc, 
Công ty xây dựng chính sách khen thưởng đột xuất 
cho cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật, đồng thời 
trích lập quỹ khen thưởng cuối năm dựa trên kết 
quả hoạt động kinh doanh.
Chính sách phúc lợi: Công ty thực hiện Bảo hiểm 
xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo 
đúng quy định của Luật Lao động. Ngoài ra, Công 
ty còn tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tổ chức các 
hoạt động văn nghệ - thể thao, các chương trình du 
lịch nghỉ dưỡng,... nhằm nâng cao đời sống tinh 
thần cho tập thể người lao động.
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU
• Quá trình sản xuất xi măng bao gồm các 

nguyên liệu như đá vôi, đất sét nên Công ty 
luôn tự ý thức sử dụng những nguồn tài nguyên 
thiên nhiên này hợp lý.

• Chất lượng của xi măng thành phẩm phụ thuộc 
rất nhiều vào chất lượng của clinker. Theo 
đó, yêu cầu kỹ thuật của đá vôi dùng để sản 
xuất clinker phải đáp ứng theo tiêu chuẩn hiện 
hành. Công ty luôn thực hiện việc kiểm soát 
chất lượng và khối lượng nguyên vật liệu đầu 
vào, định mức nguyên vật liệu cho từng đơn vị 
sản phẩm để đảm bảo chất lượng cho xi măng 
thành phẩm, đồng thời tránh lãng phí nguồn 
nguyên liệu. 

• Ngoài ra, hàng tháng, Công ty đều kiểm tra 
lượng nguyên vật liệu thực tế sử dụng và định 
mức quy định để tiến hành điều chỉnh kịp thời.
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CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG
Công ty luôn xác định con người là giá trị sức mạnh cốt lõi, hình thành nên văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, 
góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.
Bên cạnh việc đảm bảo quyền lợi của người lao động theo đúng quy định của pháp luật, Công ty cũng quan 
tâm đến đời sống tinh thần của cán bộ công nhân viên. Vào các ngày lễ kỉ niệm lớn như Tết Nguyên Đán, Ngày 
Lễ chiến thắng và quốc tế lao động 30/04 & 01/05, Ngày Quốc Khánh 02/09, Tết Dương Lịch 01/01, Ngày Giỗ 
Tổ Hùng Vương 10/03 (Âm Lịch) Công ty đều thực hiện chế độ nghỉ và thưởng cho CBCNV theo đúng quy 
định. Chị em CBNV nữ sẽ nhận được quà tặng và lời chúc mừng trong các dịp lễ 08/03 và 20/10. Con em của 
CBNV trong Công ty vào dịp lễ thiếu nhi 1/6 cũng được hưởng những phúc lợi tương ứng. Ngoài ra, Công ty 
còn xây dựng Quỹ học bổng để hỗ trợ cho con CBCNV có thành tích học tập xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn.

BÁO CÁO ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA 
PHƯƠNG
Công ty thực hiện chia sẻ trách nhiệm xã hội với cộng 
đồng địa phương thông qua các chương trình tình 
nguyện, các chương trình từ thiện do Công ty hoặc 
địa phương tổ chức. Năm 2017, Công ty đã tặng 400 
tấn xi măng cho 4 huyện miền núi của tỉnh Thanh 
Hóa để góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn 
mới. Trong năm qua, dù tình hình kinh doanh của 
Công ty gặp nhiều khó khăn, Công ty vẫn tham gia 
các hoạt động như quyên góp vì đồng bào ở những 
vùng thiên tai, hiến máu nhân đạo, đóng góp xây nhà 
tình thương,… với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện 
truyền thống tốt đẹp về tinh thần tương thân tương ái, 
lá lành đùm lá rách. 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Công ty luôn nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về 
bảo vệ môi trường của pháp luật và của địa phương 
nên trong năm vừa qua.
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BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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ĐÁNH GIÁ
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Trong năm 2017, Công Thanh đẩy mạnh xuất khẩu xi măng và Clinker ra thị trường nước ngoài. Cụ thể, doanh 
thu thuần đạt 3.382 tỷ đồng tăng 51,36% so với cùng kỳ năm 2016, doanh thu hoạt động tài chính tăng 1.188 
triệu đồng với mức tăng trưởng 68,59%. 
Tuy nhiên do sự hội nhập mạnh mẽ với các doanh nghiệp xuất khẩu xi măng từ các nước khác, giá vốn hàng 
bán tăng cao tác động mạnh đến kết quả kinh doanh trong năm của công ty. Trong những năm đầu tiên vận 
hành Dây chuyền sản xuất mới, Công ty phải chi nhiều cho việc giới thiệu sản phẩm ra thị trường nên kết 
quả kinh doanh của Công ty chưa ghi nhận những bước tăng trưởng cao. Nhưng trong tương lai gần, khi dây 
chuyền đi vào sản xuất ổn định, hứa hẹn sẽ giúp nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm và mang lại nguồn 
thu nhập tích cực cho Công ty.
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ĐÁNH GIÁ
VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính 2016 2017 % 2017/2016

1 Tài sản ngắn hạn Triệu đồng 739.167 812.046 109,86%

2 Tài sản dài hạn Triệu đồng 13.377.724 13.109.444 97,99%

3 Tổng tài sản Triệu đồng 14.116.892 13.921.490 98,62%

4 Nợ ngắn hạn Triệu đồng 2.420.345 2.370.445 97,94%

5 Nợ dài hạn Triệu đồng 11.429.717 12.322.559 107,81%

6 Tổng nợ phải trả Triệu đồng 13.850.062 14.693.004 106,09%

Tổng giá trị tài sản của công ty trong năm 2017 giảm 195,402 tỷ đồng so với năm 2016, đạt 13.921 tỷ đồng. 
Nguyên nhân đến từ chi phí khấu hao. Mặc dù khoản mục xây dựng cơ bản mới hoàn thành có tăng 140,23 
tỷ đồng nhưng sự gia tăng này thấp hơn khoản khấu hao 392,02 tỷ đồng trong năm 2017 đã tạo nên sự biến 
động như trên. 
Với đặc thù hoạt động trong ngành sản xuất xi măng, bao gồm các hệ thống nhà máy và dây chuyền sản xuất 
lớn nên tài sản dài hạn là khoản mục trọng yếu trong cơ cấu tài sản của Xi măng Công Thanh. Cụ thể tài sản 
dài hạn chiếm tỷ trọng lên đến 94,17% đạt mức 13.109 tỷ đồng. Ngược lại tài sản ngắn hạn chỉ chiếm 5,83% 
với giá trị 812,05 tỷ đồng.



38 | CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH

NHỮNG CẢI TIẾN
TRONG NĂM 2017

Trong năm 2017, Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động Dây chuyền 2, góp phần tăng sản lượng và doanh thu 
cho Công ty. 
Đổi mới và kiện toàn bộ máy quản lý với những nhân sự trẻ, tài năng và đầy nhiệt huyết để đáp ứng định hướng 
phát triển của Công ty trong tương lai. Cơ cấu lại nhân sự, thanh lọc những cá nhân không phù hợp nhằm cắt 
giảm chi phí đồng thời cải thiện hiệu suất và chất lượng công việc chung của toàn Công ty. 
Tích cực đẩy mạnh mở rộng thị trường ở miền Nam để tăng “độ phủ” của sản phẩm xi măng Công Thanh, 
nhằm giải quyết đầu ra sản phẩm, gia tăng hiệu quả hoạt động của Công ty. 
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KẾ HOẠCH
PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính TH 2017 KH 2018

1 Doanh thu thuần Triệu đồng 3.381.504 4.797.323

2 EBITDA Triệu đồng 139.409 936.414

3 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng (1.038.344) 185.165

Các biện pháp thực hiện:
• Duy trì chất lượng các dây chuyền sản xuất.
• Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi phí nguyên vật liệu đầu vào nhằm nâng cao lợi nhuận của 

công ty. Thực hiện các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu, sử dụng nguồn nguyên vật liệu như điện, nước, .. 
một cách hợp lý 

• Đồng thời thực hiện khảo sát và nghiên cứu thị trường nhằm đưa ra những phương án phù hợp với tình 
hình biến động giá cả, kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong quá trình vận hành hoạt động. Bên 
cạnh đó, công ty cũng tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ với các đại lý, nhà 
phân phối của Công ty.

• Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quản lý tài chính, sử dụng linh hoạt nguồn vốn của công ty và vận 
hành máy móc, trang thiết bị đảm bảo an toàn lao động cho người lao động. Báo cáo về trách nhiệm với 
môi trường và xã hội

• Ban Tổng Giám đốc luôn đề cao vai trò của người lao động trong sự phát triển bền vững của Công ty. Ban 
Tổng Giám đốc sẽ tiếp tục phối hợp với Công đoàn chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người 
lao động. Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc cũng kết hợp với các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn 
thanh niên thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra công tác An toàn lao động - Vệ sinh lao động, Phòng cháy 
chữa cháy và tổ chức các sân chơi lành mạnh nhằm tăng cường thể lực, tinh thần thoải mái để người lao 
động an tâm công tác.

• Tập thể cán bộ, công nhân viên luôn ý thức thực hiện trách nhiệm với môi trường. Thực hiện chỉ đạo từ 
Ban lãnh đạo, người lao động luôn tuân thủ những quy định về bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn sản 
xuất. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo cũng khuyến khích tập thể người lao động thực hiện tiết kiệm tài nguyên 
thiên nhiên thông qua việc sử dụng điện, nước, và các nguồn năng lượng khác một cách hợp lý.

• Ban Tổng Giám đốc cũng chủ trương chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng thông qua các chương trình phúc 
lợi xã hội và hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào của chính quyền địa phương như hỗ trợ kinh 
phí và tặng tập vở cho các trường học ở các xã vùng xâu, vùng xa, hưởng ứng tốt công tác đóng góp Quỹ 
vì trẻ thơ, Quỹ tấm lòng vàng, Quỹ đền ơn đáp nghĩa…
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BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

• Kinh tế - xã hội nước ta năm 2017 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế 
giới tiếp tục đà phục hồi, các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, 
Nhật Bản và các nước Châu Âu đạt mức tăng trưởng khả quan. 
Hoạt động đầu tư, thương mại toàn cầu có xu hướng cải thiện rõ 
rệt cùng với niềm tin của người tiêu dùng tăng lên là các yếu tố tác 
động tích cực đến sản xuât trong nước. Theo số liệu từ Tổng cục 
thống kê, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2017 tăng 6,81% 
so với năm 2016. Mức tăng trưởng năm nay vượt mục tiêu đề ra 
6,7% và cao hơn mức tăng trưởng của các năm từ 2011 – 2016, 
khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các giải pháp được Chính 
phủ ban hành, chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành và địa phương 
cùng nỗ lực thực hiện. Chỉ số sản xuất toàn ngành Công nghiệp 
tăng 9,4% so với năm 2016, cao hơn nhiều so với mức tăng 7,4% 
của năm 2016. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục tăng cao 
với mức 14,5%, đóng góp 10,2 điểm phần trăm toàn ngành công 
nghiệp.

• Đứng trước những khó khăn đó, mặc dù Hội đồng quản trị và Ban 
Tổng Giám đốc đã nỗ lực quản lý, cố gắng hoàn thành kế hoạch sản 
xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Năm 2017, Công 
ty ghi nhận Doanh thu thuần đạt 3.382 tỷ đồng tăng 51,36% so với 
cùng kỳ năm ngoái. 
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VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
• Với mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh, Ban Tổng giám đốc 
tích cực  thực hiện các giải pháp giảm chi phí sản 
xuất, nâng cao công tác quản trị, nâng cấp chất 
lượng sản phẩm, đẩy mạnh công tác bán hàng.

• Thực hiện quảng bá thương hiệu, đẩy mạnh sản 
lượng tiêu thụ xi măng tại thị trường nội địa và 
xuất khẩu,

• Tìm mọi giải pháp duy trì thị phần các sản phẩm 
truyền thống của Công ty hiện đang đem lại hiệu 
quả cao. Mở rộng thị trưởng xuất khẩu với các 
đối tác tiềm năng, tập trung toàn lực triển khai sản 
xuất đáp ứng nhu cầu xi măng với các đối tác. 

• Lập kế hoạch triển khai các loại hình kinh doanh 
bắt kịp xu hướng kỷ nguyên số nhằm tạo lợi thế 
và hiệu quả từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 
mang lại. 

• Thực hiện các giải pháp đột phá việc triển khai 
tiết kiệm, cắt giảm chi phí nhằm tạo được lợi thế 
về giá thành.

• Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
đối với các dự án đầu tư đúng tiến độ, đúng quy 
định của pháp luật và điều lệ của công ty.

• Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện đúng các quy 
chế, quy định của công ty.

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI 
ĐỒNG QUẢN TRỊ
• Cải tiến và hoàn thiện kênh phân phối và chiến 

lược bán hàng để chiếm lĩnh thị phần xi măng bao 
trong phân khúc công trình.

• Tối ưu hoá các điểm giao hàng, phân bố lại các thị 
trường theo nguồn nhận, chủng loại và điều kiện 
xuất hàng.

• Duy trì dây chuyền thiết bị hoạt động ổn định với 
năng suất cao, chất lượng xi măng ổn định. Tăng 
cường, thực hiện tốt vài trò đầu tàu và dẫn dắt, 
đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu về tối 
ưu hoá hoạt động sản xuất, tối ưu hoá định mức 
sản xuất.

• Nghiên cứu phát triển sản phẩm, thực hiện tốt 
công tác sửa chữa, bảo trì, kiểm soat chất lượng 
và hiệu quả sản xuất.

• Tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng, đãi ngộ 
cần thiết đảm bảo đội ngũ CBCNV quản lý dự án 
đáp ứng công việc và đủ điều kiện theo quy định 
pháp luật.

• Quản lý và vận hành đạt yêu cầu hệ thống quản lý 
nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất và hoạt động 
bảo vệ môi trường luôn song hàng cùng nhau.

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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QUẢN TRỊ CÔNG TY



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 | 47



48 | CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH

QUẢN TRỊ
CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Họ và tên Chức vụ
Số buổi 

họp HĐQT 
tham dự

Tỷ lệ 
tham dự 

họp

Lý do không 
tham dự họp

1 Ông Nguyễn Công Lý Chủ tịch HĐQT 04/04 100%

2 Bà Nguyễn Thị Mai Thảo Thành viên HĐQT 04/04 100%

3 Ông Phạm Đức Hùng Thành viên HĐQT 04/04 100%

4 Ông Nguyễn Tuấn Anh Thành viên HĐQT 01/01 100%
Từ nhiệm ngày 

19/05/2017

5 Ông Jiang Wen Thành viên HĐQT 01/01 100%
Từ nhiệm ngày 

19/05/2017
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HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1 01/2017/NQ-HDQT 19/05/2017 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

2 02/2017/NQ-HDQT 25/05/2017
Nghị quyết HĐQT về việc Thảo luận đề nghị Ngân hàng 
Công thương cơ cấu nợ gốc và lãi của các khoản nợ dài hạn/
trái phiếu.

3 03/2017/NQ-HDQT 01/11/2017 Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung vốn lưu động phục vụ 
mục đích sản xuất kinh doanh.

4 04/2017/NQ-HDQT 29/12/2017 Nghị quyết HĐQT về việc cập nhật tình hình sản xuất kinh 
doanh
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HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 cuộc họp, ban hành 04 Nghị quyết 
trực tiếp chỉ đạo đối với Ban Tổng Giám đốc triển khai các vấn đề Hội đồng quản trị đã 
thông qua nhằm thực hiện các chỉ tiêu doanh thu (5.156,56 tỷ đồng) mà Đại hội đồng 
cổ đông thường niên đã thông qua. Qua đó HĐQT đã giám sát việc thực hiện Nghị 
quyết của ĐHĐCĐ thường niên và Nghị quyết của HĐQT.
Kết quả năm 2017: doanh thu thuần đạt 3.381,5 tỷ đồng tăng 51,36% so với cùng kỳ 
và đạt 65,58% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao đạt 139,41 
tỷ đồng.
Giám sát kế hoạch kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, theo dõi công 
nợ, bảo quản hàng tồn kho, HĐQT đề nghị Ban Điều hành đặt trọng tâm triển khai bán 
hàng và theo dõi thu hồi, kiểm soát công nợ và các giải pháp thực hiện bảo quản hàng 
tồn kho.
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QUẢN TRỊ
CÔNG TY

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

STT Thành viên Chức vụ Số buổi họp Tỷ lệ tham dự

1 Ông Nguyễn Khuê Phong Trưởng BKS 04/04 100%

2 Bà Nguyễn Thị Hạ Kiểm soát viên 04/04 100%

3 Bà Đỗ Quỳnh Khánh An Kiểm soát viên 04/04 100%

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BKS ĐỐI VỚI HĐQT, BAN TGĐ VÀ CỔ ĐÔNG

Các phiên họp của HĐQT và Hội nghị sơ kết, tổng kết Công ty đều có sự tham gia của BKS để nắm bắt thông 
tin và đóng góp ý kiến đối với HĐQT, Ban TGĐ.
BKS đã tiến hành các hoạt động giám sát thường xuyên, định kỳ hàng quý đối với Ban TGĐ Công ty để đảm 
bảo hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy 
định quản lý nội bộ hiện hành.
Các khoản chi phí, trích lập dự phòng công nợ, hàng tồn kho, khoản phải thu khó đòi theo đúng các Thông 
tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và theo quy chế, quy định quản lý của Công ty đã ban hành. Các Báo cáo tài 
chính đã công bố thông tin theo đúng quy định.
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SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN 

TGĐ VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, trong các phiên họp của HĐQT đều có tham gia phát biểu và đóng góp ý 
kiến.
BKS phối hợp chặt chẽ với Ban TGĐ trong việc kiểm tra, kiểm soát định kỳ. Ban TGĐ bố trí nhân sự, tạo 
điều kiện làm việc cho BKS thuận lợi, cung cấp các thông tin về Báo cáo tài chính, đầy đủ, rõ ràng, kịp thời.

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN 

TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích
Do kết quả kinh doanh năm qua của Công ty ghi nhận khoản lỗ nên Hội đồng quản trị đề xuất không chia thù 
lao cho thành viên HĐQT và BKS trong năm 2017. 
Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu Công ty
Không phát sinh giao dịch.
Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ
Không có.
Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty
Công ty luôn duy trì công tác cập nhật các quy định do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành và nghiêm 
túc triển khai áp dụng vào công tác quản trị nội bộ công ty.
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh được đăng
tải tại mục “Quan hệ cổ đông” trên website của Công ty theo đường dẫn: www.congthanhgroup.com.

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH

BÁO CÁO

THƯỜNG NIÊN 2017

NGUYỄN CÔNG LÝ

Thanh Hóa, ngày  23  tháng  05  năm 2018

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
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CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH

Website: www.congthanhgroup.com




