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Tên công ty CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH

Tên Tiếng anh CONG THANH CEMENT JOINT STOCK COMPANY 

Mã cổ phiếu CTL

Vốn điều lệ 2.000.000.000.000 đồng 

Vốn góp 

của chủ sở hữu
900.000.000.000 đồng 

Địa chỉ Thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Điện thoại (028) 3915 1606

Fax (028) 3915 1604

Website www.ximangcongthanh.com

Email contact@congthanhgroup.com

Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh 

nghiệp

0304186356 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần 

đầu ngày 23/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 7 vào ngày 

21/05/2019 

THÔNG TIN KHÁI QUÁT
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QUÁ TRÌNH 
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

2006 2007 2010 2013

Công ty cổ phần Xi 

măng Công Thanh 

được thành lập với 

vốn điều lệ ban đầu 

là 300 tỷ đồng.

Dây chuyền 1 đưa 

vào hoạt động. 

Thành lập chi 

nhánh Công ty cổ 

phần Xi măng Công 

Thanh tại Hà Nội. 

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. 

2015 2016 2017 2019

11/2015: Công ty Cổ phần Xi 

măng Công Thanh đón sản 

phẩm xi măng đầu tiên của dây 

chuyền 2 – Nhà máy xi măng 

Công Thanh.  

27/12/2015: 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, 

thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

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.

Công ty đẩy mạnh, 

phát triển mạng 

lưới phân phối trong 

nước và xuất khẩu. 

Sản phẩm Xi 

măng Công 

Thanh phủ khắp 

hệ thống cửa 

hàng vật liệu 

xây dựng trên cả 

nước.
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NGÀNH NGHỀ VÀ
ĐỊA BÀN 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.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Miền Bắc: Gồm các tỉnh từ Thanh Hóa 

đến Lào Cai; 

Miền Trung: Từ Quảng Bình đến Ninh 

Thuận và 4 tỉnh Tây Nguyên; 

Miền Đông Nam Bộ: Gồm 7 tỉnh miền 

Đông Nam Bộ và tất cả các Quận 

huyện của TP.HCM; 

Miền Tây Nam Bộ: Gồm 13 tỉnh miền 

Tây Nam Bộ. 

ĐỊA BÀN KINH DOANH
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NGÀNH NGHỀ VÀ
ĐỊA BÀN KINH DOANH (tiếp theo)

CÁC SẢN PHẨM CHÍNH

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. 

Sản phẩm đạt Chứng nhận 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 lớn về clinker. 

Xi măng

Clinker PC50
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ
CƠ CẤU TỔ CHỨC
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY

  CHIẾN LƯỢC 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 và mang lại thành công đến với những 

đối tác, khách hàng 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.  

• Thường xuyên tiến hành phân tích các yếu tố 

tác động ảnh hưởng đến sự phát triển của Công 

ty như nhân tố về môi trường, kinh tế xã hội, khoa 

học, công nghệ, chính trị, pháp lý, thị trường, tài 

chính tiền tệ, tình hình hội nhập kinh tế thế giới.  

• Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác 

chiến lược công nghệ và tài chính để phát triển 

Công ty một cách hoàn thiện và không ngừng phát 

triển trong kế hoạch phát triển của Công ty. 

Đáp ứng đầy đủ yêu cầu, tiêu chuẩn đầu ra 

của từng thị trường và Quy trình sản xuất sản 

phẩm không gây ô nhiễm và thân thiện với 

môi trường. 

Thực hiện minh bạch giờ công, tiền lương, 

các chế độ phúc lợi xã hội; Đảm bảo quyền 

lợi và lợi ích hợp pháp của 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. 

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. 

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. 

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  

Chất lượng sản phẩm

Đối với người lao động Đối với xã hội

Đối với môi trường
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CÁC NHÂN TỐ 
RỦI RO

Sự tăng trưởng của ngành vật liệu 

xây dựng nói chung và sản xuất xi 

măng nói riêng chịu ảnh hưởng trực 

tiếp bởi nền kinh tế chung. Cụ thể, 

khi kinh tế phát triển sẽ thúc đẩy 

nhu cầu xây dựng các công trình 

công cộng, cơ sở hạ tầng và các dự án 

bất động sản, từ đó sẽ kéo theo nhu 

cầu sử dụng xi măng.

Năm 2019 là một năm đầy khó khăn đối với ngành bất động 

sản Việt Nam khi thị trường đã bước vào giai đoạn bão hòa. 

Đồng thời, các chính sách kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào 

lĩnh vực bất động sản cũng khiến các dự án xây dựng trở nên 

khan hiếm hơn và vì thế nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng 

như xi măng cũng bị ảnh hưởng.  

Điểm lại năm 2019 đã qua, trong bức tranh chung của thị 

trường vật liệu xây dựng, xi măng vẫn có mức tăng trưởng 

toàn ngành vượt 2% so với năm 2018. 

Rủi ro kinh tế

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, Luật đầu tư, các chính sách thuế, hải quan,… 

Hệ thống văn bản luật tại Việt Nam đang trong giai 

đoạn thay đổi để ngày càng hoàn thiện. Đây vừa là 

cơ hội nhưng cũng là thách thức với Công Thanh 

vì những thay đổi này sẽ tạo ra một hành lang 

pháp lý chặt chẽ và khoa học, 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 

áp dụng và chấp hành

Mặc dù các quy định gần đây của chính phủ (loại 

bỏ thuế nhập khẩu và hoàn thuế GTGT đối với 

xi măng) tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu, 

trong dài hạn, chính phủ không khuyến khích việc 

bán đi tài nguyên trong nước (cụ thể trong ý kiến 

với Bộ Xây Dựng ở văn bản số 4721/VPCP-CN). 

Mặc dù chưa có văn bản rõ ràng về kế hoạch thực 

hiện đề xuất này, tuy nhiên đây cũng là vấn đề mà 

Công Thanh luôn lưu ý và theo sát tình hình thay 

đổi các văn bản luật để kịp thời điều chỉnh các kế 

hoạch sản xuất kinh doanh của mình.  

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách 

thức khi giá nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản 

xuất không ngừng tăng cũng như sự cạnh tranh 

quyết liệt của thị trường với quá nhiều thương 

hiệu khác nhau..., thế nhưng tiêu thụ xi măng cả 

trong nước và xuất khẩu đều tăng.

Tổng sản lượng xi măng, clinker tiêu thụ năm 2019 

khoảng 98 triệu tấn, tăng 2% so với năm 2018; 

trong đó, xi măng tiêu thụ nội địa khoảng 64 triệu 

tấn, tăng 1%; sản phẩm xi măng và clinker xuất 

khẩu khoảng 34 triệu tấn với giá trị xuất khẩu ước 

đạt 1,27 tỷ USD. 

Rủi ro pháp luật
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Nguyên nhiên liệu chính của quá trình sản 

xuất xi măng bao gồm đá vôi, đá sét, than, dầu, 

điện,... Xét về nguyên liệu và phụ gia, do lợi thế 

nằm gần nguồn khai thác nguyên liệu, công ty 

không bị chi phối quá nhiều bởi giá của đá vôi, 

đá sét,…Tuy nhiên, giá than và điện năm 2019 

đã tăng đáng kể. 

Đối với điện, giá điện đã tăng thêm 8,36% theo 

chính sách của Chính phủ từ tháng 03/2019 do 

áp lực tăng chi phí sản xuất từ nhiệt điện than và 

lộ trình điều chỉnh giá điện tiến sát cơ chế giá thị 

trường. Ngoài ra, than trong nước tăng giá khoảng 

6,3%/năm do tình trạng dần cạn kiệt nguồn cung 

từ các mỏ hiện tại đã gây ra những ảnh hưởng 

nhất định tới chi phí đầu vào của Công ty. 

Rủi ro giá nguyên liệu đầu vào 

Thị trường sản xuất xi măng trong những năm 

gần đây đã chứng kiến sự cạnh tranh rất lớn 

giữa các công ty  trong nước với nhau và với 

công ty nước ngoài. Cung thị trường xi măng 

nội địa đã vượt cầu trên 30%, đặc biệt nhu cầu 

xi măng tại miền Nam giảm nhưng nguồn cung 

lại tăng mạnh do có nhiều nhà máy sản xuất xi 

măng bắt đầu đi vào hoạt động tại khu vực này.

Bên cạnh đó, 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. Ngoài ra, hiện nay một số vật 

liệu thay thế xi măng khác như kính cường lực, 

gỗ, composite, khung nhà thép,… cũng đang có xu 

hướng phát triển nhanh chóng. Tất cả đã tạo nên 

những áp lực đối với việc cạnh tranh, giữ vững thị 

phần của Công ty. 

Rủi ro cạnh tranh

Xi măng là ngành chịu tác động rất lớn từ các yếu 

tố thời tiết môi trường. Bởi khi thời tiết diễn biến 

xấu, mưa bão nhiều sẽ khiến các công trình xây 

dựng ngưng trệ, chậm tiến độ sẽ kéo theo sự sụt 

giảm nhu cầu sử dụng xi măng. Ngược lại, bảo vệ 

môi trường cũng làm một vấn đề được Công ty rất 

lưu ý bởi đó không chỉ là việc chấp hành đúng các 

quy định về môi trường của cơ quan nhà nước, mà 

còn là hình ảnh của Công ty đối với khách hàng.

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.  

Vì vậy, Công ty đặc biệt rất quan tâm đến 

những vấn đề về xử lý chất thải, tái sử dụng 

cũng như đầu tư hệ thống thu hồi nhiệt hiện 

đại nhằm tận dụng và phát điện từ lượng khí 

nóng thải ra môi trường, tạo nguồn điện năng 

sử dụng cho nhà máy, giúp tiết kiệm chi phí và 

bảo vệ môi trường xung quanh. 

Rủi ro môi trường

Rủi ro khác

CÁC NHÂN TỐ RỦI RO (tiếp theo)
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02
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tình hình nhân sự

Tình hình tài chính

Tình hình cổ đông, thay đổi vốn đầu tư 

của chủ sở hữu
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

STT Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2018

1 Doanh thu thuần 3.061.695 3.672.000

2 Lợi nhuận gộp 326.449 580.112

3 Lợi nhuận từ HĐKD  (925.964) (611.805)

4 Lợi nhuận trước thuế (939.174)  (615.467)

5 Lợi nhuận sau thuế (939.174)  (615.467)

ĐVT: Triệu đồng

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2019

Có thể nói năm 2019 là một năm đầy khó khăn, 

thách thức đối với ngành xi măng Việt Nam 

nói chung và Công Thanh nói riêng. Đối với 

thị trường tiêu thụ, mặc dù ngành xi măng có 

nhiều thuận lợi trong xuất khẩu nhờ việc cắt 

giảm nguồn cung xi măng các thị trường lớn 

như Thái Lan, tuy nhiên ngược lại thị trường 

tiêu thụ trong nước lại có xu hướng chậm lại 

do dư cung nội địa. 

Trong đó, sự bão hòa nhu cầu của ngành xây dựng 

trong giai đoạn hiện tại đã làm suy giảm đáng kể 

tình hình tiêu thụ xi măng trong nước. Giai đoạn 

2008 – 2019, tốc độ tăng trưởng tiêu thụ xi măng 

nội địa giảm tốc nhanh xuống còn 5,3%, chỉ bằng 

34% so với giai đoạn 2000 - 2008 trước đó. Tốc 

độ tiêu thụ giảm tốc, song mức tăng công suất vẫn 

còn duy trì ở mức cao (CAGR 10,3%), dẫn tới hiện 

tượng dư thừa nguồn cung đáng kể từ năm 2010 và 

cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt.

Bên cạnh thị trường tiêu thụ thì chi phí đầu vào cũng là một áp 

lực lớn đối với các doanh nghiệp sản xuất xi măng. Cụ thể, than 

và điện là hai nguyên nhiên liệu chính trong quá trình sản xuất 

xi măng đã tăng giá mạnh trong năm qua. Trong đó, giá điện 

tăng 8,36% từ tháng 03/2019 theo lộ trình tăng giá điện của 

Chính phủ. Đồng thời, than trong nước tăng giá khoảng 6,3%/

năm do tình trạng dần cạn kiệt nguồn cung từ các mỏ hiện tại. 

Với những khó khăn của thị trường 

chung, hoạt động kinh doanh của 

Công ty năm qua đã bị ảnh hưởng, 

dẫn đến doanh thu và lợi nhuận 

sụt giảm trong năm vừa qua. 
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TÌNH HÌNH NHÂN SỰ

STT Họ và tên Chức vụ

1 Nguyễn Công Lý Chủ tịch HĐQT

2 Nguyễn Thị Mai Thảo Thành viên HĐQT

3 Phạm Đức Hùng Thành viên HĐQT

STT Họ và tên Chức vụ

1 Nguyễn Khuê Phong Trưởng ban kiểm soát 

2 Ngô Thị Sơn Ca Thành viên ban kiểm soát 

3 Nguyễn Bá Thuyền Thành viên ban kiểm soát 

STT Họ và tên Chức vụ

1 Nguyễn Thị Mai Thảo Tổng Giám đốc

2 Nguyễn Thị Dạ Thảo Phó Tổng Giám đốc

3 Nguyễn Tuấn Anh Phó Tổng Giám đốc

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ chuyên môn Quản trị kinh doanh

Chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế

Chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ chuyên môn Quản trị kinh doanh

Ông NGUYỄN CÔNG LÝ

Bà NGUYỄN THỊ MAI THẢO

Ông PHẠM ĐỨC HÙNG

Chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ chuyên môn Cử nhân Quản trị kinh doanh

Bà NGUYỄN THỊ DẠ THẢO
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Chức vụ Trưởng Ban kiểm soát

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán - kiểm toán

Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ chuyên môn Cử nhân kế toán - tài chính

Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ chuyên môn Cử nhân luật

Ông NGUYỄN KHUÊ PHONG

Bà NGÔ THỊ SƠN CA

Ông NGUYỄN BÁ THUYỀN

THAY ĐỔI NHÂN SỰ TRONG NĂM  

Thay đổi Ban điều hành: 

• QĐ 03/2019/QĐ-HĐQT: Miễn nhiệm chức 

danh Tổng Giám đốc ông Nguyễn Viết Thuận từ 

27/4/2019. 

• QĐ 02/2019/QĐ-HDQT: Bổ nhiệm bà Nguyễn 

Thị Mai Thảo làm Tổng Giám đốc từ 27/4/2019. 

Thay đổi Ban kiểm soát theo Biên bản 

họp ĐHĐCĐ 2019: 

• Miễn nhiệm: Bà Đỗ Quỳnh Khánh An - 

Kiểm soát viên.

• Bổ nhiệm: Bà Ngô Thị Sơn Ca - Kiểm 

soát viên. 

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ (tiếp theo)

Chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Quốc tịch Việt Nam

Trình độ chuyên môn Quản trị kinh doanh

Ông NGUYỄN TUẤN ANH
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CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG  

Môi trường làm việc 

Chính sách tuyển dụng  Chính sách đào tạo 

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất phù hợp với đặc thù sản xuất để công nhân viên phát huy tối đa năng lực 

chuyên môn, năng suất lao động và khả năng sáng tạo, Công Thanh luôn cố gắng xây dựng một môi 

trường làm việc năng động, an toàn, công bằng, thân thiện, nơi mà mỗi một người lao động đều cảm thấy 

là một phần của Công ty. 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. 

Công ty luôn chú trọng vào công tác xây dựng 

đội ngũ lao động chất lượng. 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. 

Công ty đặc biệt coi trọng công tác đào tạo để 

phát triển và khai thác những tiềm năng của 

nhân sự. Tại Công Thanh, đào tạo không chỉ 

là hình thức đầu tư cho nguồn vốn con người 

của tổ chức mà còn nhằm mục tiêu phát triển 

bản thân cho đội ngũ CBCNV. Trong năm, các 

hoạt động đào tạo không chỉ hướng đến nâng 

cao tay nghề, nghiệp vụ, mà còn mang tới cho 

CBCNV cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn, 

kỹ năng mềm và hiệu quả thực hiện công việc. 

Chính sách lương, thưởng 

Chính sách phúc lợi

Công tác tiền lương tại Công ty được thực hiện 

nghiêm ngặt theo quy định của Pháp luật lao 

động, tuyệt đối tuân thủ quy chế tiền lương đã 

đăng ký với Cơ quan và các cam kết với người 

lao động. Người lao động được hưởng các chế độ 

thu nhập, tiền thưởng theo quy chế rõ ràng. Thu 

nhập được trả căn cứ thị trường lao động, trình 

độ, năng lực, trách nhiệm, khối lượng công việc 

thực tế và kết quả công việc của cá nhân. 

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. 

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, 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. 

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ (tiếp theo)
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SỐ LƯỢNG CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

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

I Theo trình độ lao động 707 100%

1 Trình độ trên đại học và đại học 150 21,22%

2 Trình độ cao đẳng 162 22,91%

3 Trình độ trung cấp 205 29,00%

4 Lao động phổ thông 190 26,87%

II Theo loại hợp đồng lao động 707 100%

1 Hợp đồng không thời hạn 103 14,57%

2 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 525 74,26%

3 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) 79 11,17%

III Theo giới tính 707 100%

1 Nam 582 82,32%

2 Nữ 125 17,68%

Năm 2016 2017 2018 2019

Tiền lương bình quân người 
lao động/tháng (đồng) 7.059.799 7.288.792  7.298.631  7.300.200 

Bảng tiền lương trung bình của người lao động qua các năm

Bảng phân loại cán bộ, công nhân viên của Công ty

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ (tiếp theo)
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2018

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

    Hệ số thanh toán ngắn hạn
Lần

0,3 0,3

    Hệ số thanh toán nhanh 0,17 0,18

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

    Vòng quay hàng tồn kho
Vòng

8,66 15,16

    Vòng quay tổng tài sản 0,23 0,27

Bảng so sánh các chỉ tiêu tài chính năm 2018 và 2019



36 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH | 37

TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG, 
THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

STT Loại cổ đông Số lượng

I Cổ đông trong nước 1.043

1 Cổ đông Nhà nước 0

2 Cổ đông tổ chức 3

3 Cổ đông cá nhân 1.040

II Cổ đông nước ngoài 5

1 Cổ đông cá nhân 4

2 Cổ đông tổ chức 1

III Cổ phiếu quỹ 0

Tổng cộng 1.048

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG CƠ CẤU CỔ PHẦN

Vốn góp từ chủ sở hữu: 900.000.000.000 đồng 

Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 90.000.000 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 90.000.000 cổ phần

Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
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03
BÁO CÁO 
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tình hình tài chính

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Kế hoạch phát triển trong năm 2020
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Năm 2019, kinh tế thế giới chịu ảnh hưởng của 

nhiều yếu tố bất ổn, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch 

xuất hiện tại nhiều quốc gia, cuộc chiến thương 

mại Mỹ - Trung Quốc, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ 

(FED) liên tục giảm lãi suất cơ bản, giá dầu biến 

động... dẫn đến sự tăng trưởng của nền kinh tế thế 

giới trong năm 2019 giảm, chỉ ở mức 2,9%. 

Trong khi đó, kinh tế Việt Nam vẫn đạt được nhiều 

thành tựu và kỷ lục mới đáng nể. Cụ thể, tốc độ 

tăng trưởng GDP năm 2019 của Việt Nam đạt 

7.02%, là một trong các nền kinh tế tăng trưởng 

cao nhất khu vực và cả thế giới. Thị trường tiền tệ, 

ngoại hối ổn định, lãi suất thấp, thanh khoản tốt. 

Tuy nhiên, thị trường bất động sản trầm lắng, giải 

ngân vốn đầu tư công thấp.

Về ngành xi măng, tổng tiêu thụ toàn ngành đạt 

98 triệu tấn, tăng 2% so với năm 2018. Xuất khẩu 

của xi măng, clinker tiếp tục là điểm nhấn trong 

năm 2019 với tổng sản lượng đạt xấp xỉ 34 triệu 

tấn (2018: 32 triệu tấn), đây là năm thứ 2 liên tiếp 

ngành xi măng ghi nhận mức xuất khẩu kỷ lục. Ở 

thị trường nội địa, sản lượng tiêu thụ năm 2019 

tăng 1%, đạt xấp xỉ 64 triệu tấn.

Thuận lợi

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

TỔNG QUAN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Khó Khăn

Nhìn chung, ngoài những thuận lợi nêu trên, ngành xi măng Việt Nam 

nói chung và Công ty nói riêng vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn 

tồn tại của thị trường trong năm:

• Tình trạng “cung” vượt “cầu” vẫn tiếp diễn dẫn đến sự cạnh tranh 

gay gắt ở thị trường nội địa. Đây là thực trạng kéo dài nhiều năm 

qua ở thị trường nội địa Việt Nam, đồng với sự gia tăng đầu tư mới 

các dây chuyền sản xuất đã gia tăng áp lực cho việc tiêu thụ xi măng 

trong nước. 

• Bộ Công thương và Thương mại Philippines đã áp dụng biện pháp 

tự vệ tạm thời đối với xi măng nhập khẩu từ Việt Nam. Theo đó, từ 

ngày 18/9/2019, mỗi tấn xi măng nhập khẩu từ Việt Nam sẽ phải 

chịu thêm 250 peso (tương đương 5 USD) và biện pháp tự vệ này 

sẽ kéo dài trong vòng 3 năm. Điều này sẽ làm giảm sản lượng và 

hiệu quả khi xuất khẩu xi măng sang Philippines.

• Chi phí đầu vào sản xuất có xu hướng tăng lên, cụ thể là than và 

điện là hai nguyên liệu chính trong quá trình sản xuất xi măng đã 

tăng mạnh trong năm qua. Trong đó giá điện tăng 8.36% từ tháng 

03/2019 theo lộ trình tăng giá điện của Chính phủ. Đồng thời, than 

cũng tăng giá khoảng 6,3% do tình trạng dần cạn kiệt nguồn cung 

từ các mỏ hiện tại.
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Chỉ tiêu ĐVT TH 2018 TH 2019

Doanh thu thuần Triệu đồng 3.672 .000  3.061.695 

Giá vốn hàng bán Triệu đồng (3.091.887)  (2.735.246)

Lợi nhuận gộp Triệu đồng 580.113  326.449 

Doanh thu hoạt động tài chính Triệu đồng 4.285  1.402 

Chi phí hoạt động tài chính Triệu đồng (842.296)  (948.913)

Chi phí bán hàng Triệu đồng (268.110)  (218.691)

Chi phí quản lý doanh nghiệp Triệu đồng (85.796)  (86.211)

Lợi nhuận/(Lỗ) thuần từ HĐ SXKD Triệu đồng (611.804)  (925.964)

Lợi nhuận/(Lỗ) sau thuế Triệu đồng (615.466)    (939.174)

EBITDA Tỷ đồng 580,92 376,85 

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2019

Những khó khăn của thị trường trong năm 2019 đã tác động làm sụt giảm doanh thu của Công ty trong 

năm 2019, cụ thể như sau:

• Doanh thu thuần giảm 610 tỷ đồng, tương đương giảm 17%, lợi nhuận gộp đạt được là 326 tỷ 

đồng, bằng 56% so với cùng kỳ năm ngoái. 

• Chi phí sản xuất và chi phí bán hàng giảm ở mức đáng kể so với năm 2018 (mức giảm lần lượt là 

12% và 18%), trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn được duy trì ổn định không tăng so 

với năm trước

• Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao đạt 376 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm 2018.

Với sự theo dõi sát sao và những quyết định định hướng được 

đưa ra kịp thời của Ban Giám đốc và Hội đồng Quản trị đã giúp 

Công ty thích ứng tốt hơn trước những thay đổi của thị trường. 

Tuy doanh thu năm vừa qua tăng trưởng không như mong đợi 

nhưng về mặt tích cực khác, Công ty đã nâng cao khả năng kiểm 

soát chi phí, hoàn thiện hơn quy trình sản xuất và bộ máy quản lý. 

Duy trì và củng cố vị thế ở thị trường trong nước cũng như thúc 

đẩy tìm kiếm, nắm bắt những cơ hội tiềm năng khác ở các thị 

trường nước ngoài. Đây là những thay đổi mang tính bền vững, 

giúp Công ty có thêm tiềm lực phát triển hơn trong tương lai 

không xa.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2018

Tài sản ngắn hạn 723.496  688.288

Tài sản dài hạn  12.612.772  12.836.481 

Tổng tài sản 13.336.268 13.524.770

ĐVT: Triệu đồng

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm cuối năm 2019 đạt 13.336 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,39% so với 

năm 2018 do khấu hao tài sản cố định trong năm. Tài sản dài hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ 

cấu doanh thu với 94%, do đặc thù ngành xi măng là ngành thâm dụng vốn, cần đầu tư máy móc, 

nhà xưởng lớn cho quá trình sản xuất.

TÌNH HÌNH TÀI SẢN VÀ NỢ PHẢI TRẢ

NHỮNG CẢI TIẾN 
VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

• Trong năm 2019, 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.  

• Công ty không ngừng phát triển để trở thành 

một trong những Công ty sản xuất và kinh 

doanh xi măng hàng đầu tại Việt Nam.  

• Chất lượng sản phẩm luôn được xem là mối quan 

tâm hàng đầu. Các sản phẩm được phát triển và 

cải tiến chất lượng theo hướng ngày càng hiện đại 

và đảm bảo thân thiện với môi trường.  

• Tiếp tục chú trọng công tác xây dựng một môi 

trường làm việc an toàn cho người lao động. 

• Đội ngũ quản lý có kinh nghiệm và tâm huyết. 

Cán bộ công nhân viên không ngừng nỗ lực nghiên 

cứu sản phẩm, dịch vụ và nâng cao chất lượng.  

• Phương hướng hoạt động và phát triển của Công 

ty luôn đảm bảo phù hợp với chính và định hướng 

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

hóa và xuất khẩu.
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG NĂM 2020

Chú trọng duy trì công suất các dây chuyền sản xuất thông qua việc nghiên cứu các giải pháp sử 

dụng vật liệu chịu lửa làm tăng thời gian vận hành lò liên tục, giảm tổn thất nhiệt qua vỏ lò, bảo 

vệ lò, tăng hiệu quả sử dụng nhiệt, qua đó nâng cao hiệu suất sản xuất kinh doanh.

Đẩy mạnh việc cải tiến trong công tác quản lý vận hành nhà máy xi măng. Đây là yếu tố đóng vai 

trò hết sức quan trọng, giúp cho việc vận hành sản xuất duy trì được các chỉ tiêu hao hụt thấp, 

chất lượng sản phẩm ổn định và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo cho các nhân tố 

giúp phát triển bền vững.

Luôn cập nhật xu hướng, thị hiếu và nhu cầu thị trường để thúc đẩy kênh phân phối. Thực hiện 

tốt chiến lược quảng cáo và chăm sóc khách hàng như phát tài liệu về sản phẩm cho khách hàng, 

thay đổi mẫu mã bao bì phù hợp thị trường, đa dạng hoá phương thức vận chuyển giao hàng từ 

Công ty đến nhà phân phối và các chính sách hậu mãi, khuyến mãi phù hợp với từng khu vực.

Với những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019, căn cứ vào khả năng huy động 

thiết bị sản xuất và dự báo nhu cầu tiêu thụ xi măng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và tình hình biến 

động của kinh tế thế giới, Ban Tổng Giám đốc xin trình Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông kế 

hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2020 như sau:

Cân đối sử dụng nguồn tài chính của Công ty một cách linh hoạt, hiệu quả và tuân thủ các 

quy định pháp luật hiện hành. 

Chú trọng chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên, kiểm tra 

tuyên truyền các quy trình vệ sinh, an toàn lao động, đảm bảo các chế độ về tiền lương, 

thưởng, bảo hiểm để người lao động yên tâm làm việc sản xuất, gắn bó lâu dài và cống hiến 

cùng sự phát triển của Công ty.

Công ty cũng tiếp tục chung tay tham gia đóng góp vào 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 trẻ 

em nghèo hiếu học vùng sâu vùng xa, đóng góp Quỹ vì trẻ thơ, Quỹ tấm lòng vàng, Quỹ đền 

ơn đáp nghĩa,… 

Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 2019 Kế hoạch 2020

Doanh thu thuần Triệu đồng 3.061.695 3.703.201 

EBITDA Triệu đồng 376.846 447.885

CHỈ TIÊU ĐỀ RA

BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
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04
BÁO CÁO 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt 

hoạt động của Công ty

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động 

của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Thị trường tiêu thụ xi măng năm 2019 vẫn tăng trưởng nhất định, sản lượng tiêu thụ xi măng 

năm 2019 toàn ngành đạt khoảng 98 triệu tấn; trong đó sản lượng tiêu thụ xi măng nội địa đạt 

khoảng 64 triệu tấn; sản phẩm xi măng và clinker xuất khẩu đạt khoảng 34 triệu tấn. Tuy nhiên 

năm 2019 là một năm khó khăn đối với Công ty khi chịu cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ bởi 

tình trạng cung vượt cầu trên thị trường nội địa và tính không ổn định về sản lượng tiêu thụ ở 

thị trường xuất khẩu.

Năm 2019, doanh thu kinh doanh đạt 3.061 tỷ đồng đạt 72.19% so với kế hoạch và giảm nhẹ so 

với năm 2018. Do nguồn vốn ngắn hạn bị thiếu hụt đột ngột dẫn đến Lỗ sau thuế là 939 tỷ đồng. 

Trong điều kiện khó khăn, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã nỗ lực hết sức để điều 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt kết quả tốt nhất.

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Kế hoạch 2019

Doanh thu thuần về bán hàng và 
cung cấp dịch vụ

3.672.000 3.061.695 4.241.197

Lỗ sau thuế (615.466) (939.173) 10.075

EBITDA 581.918 376.846 1.236.657
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành luôn thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của mình theo 

đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế Quản trị Công ty và các quy định hiện 

hành. 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. 

Về hoạt động kinh doanh, Ban điều hành đã liên tục đánh giá, dự báo, phân tích tình hình sản 

xuất kinh doanh để có thể đề xuất kịp thời biện pháp chỉ đạo xử lý những vướng mắc phát sinh 

trong quá trình hoạt động nhằm khai thác tốt những thuận lơi mà thị trường mang lại.

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. Việc thực hiện quảng bá thương hiệu cũng được chú trọng giúp 

đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ xi măng tại thị trường nội địa và xuất khẩu. 

Đối với người lao động, Ban lãnh đạo Công ty luôn đảm bảo trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ, tuân thủ 

các quy định về an toàn lao động. Bên cạnh đó, Công ty không ngừng nâng cao chất lượng nhân lực, 

tạo điều kiện tốt nhất với môi trường làm việc thân thiện để thúc đẩy sự phát triển của cá nhân mỗi 

người lao động. 



54 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH | 55

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ CÔNG TÁC ĐẦU TƯ, SẢN XUẤT

VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG 

• Tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm ở 

tất cả các công đoạn để bảo đảm chất lượng cao 

nhất. 

• Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng kịp 

thời nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước. 

• Luôn tìm các phương án tối ưu hóa năng suất 

hoạt động của dây chuyền sản xuất và nâng suất 

lao động của cán bộ công nhân viên: đáp ứng các 

nhu cầu đời sống vật chất và tinh thần, công cụ 

lao động. 

Hội đồng quản trị thống nhất xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu 

chủ yếu sau: 

• Giữ vững và không ngừng phát triển thị 

trường để tăng thị phần bằng các chính sách 

bán hàng và khuyến mãi kịp thời và hiệu quả 

cho các kênh phân phối và khách hàng. 

• Thực hiện tối ưu hóa kế hoạch mua bán dự 

trữ hàng hóa hợp lý để không chịu ảnh hưởng 

lớn trong việc biến động giá cả của nguyên vật 

liệu. Đẩy mạnh các phương thức bán hàng và 

duy trì tốt số lượng hàng tồn kho. 

• Tối ưu hoá các điểm giao hàng, phân bố lại 

các thị trường theo nguồn nhận, chủng loại và 

điều kiện xuất hàng.

• Luôn không ngừng đổi mới và nâng cấp các 

phương án để duy trì và tăng thêm thị phần 

của Xi măng Công Thanh trên thị trường trong 

nước cũng như nước ngoài. Thực hiện tập 

trung toàn lực triển khai sản xuất đáp ứng nhu 

cầu xi măng với các đối tác và nhà phân phối. 

• Nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ tiên 

tiến theo xu hướng công nghệ 4.0 để giảm 

thiểu các chi phí đầu vào, tiết kiệm chi phí 

nhiên liệu và bảo vệ môi trường. 

• Thực hiện chiến lược thu mua, dự trữ nguyên 

vật liệu, tránh ứ đọng hàng tồn kho, tăng 

cường kiểm soát chi phí hoạt động … nhằm 

tối đa hoá lợi nhuận sản xuất kinh doanh của 

Công ty.

VỀ HOẠT ĐỘNG NHÂN SỰ VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 

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. 

• Tập thể cán bộ, công nhân viên của Xi măng 

Công Thanh luôn ý thức thực hiện trách nhiệm 

với môi trường, xã hội. Người lao động luôn 

tuân thủ những quy định về bảo vệ môi trường 

trong từng giai đoạn sản xuất, đồng thời áp 

dụng các biện pháp tiết kiệm và sử dụng nguồn 

tài nguyên thiên nhiên như điện, nước,… một 

cách hợp lý. 

• Ban Tổng Giám đốc công ty luôn tích cực tham 

gia các hoạt động từ thiện, hưởng ứng công tác 

hỗ trợ trẻ em nghèo hiếu học, bà mẹ Việt Nam 

anh hùng, xây nhà tình nghĩa,…

STT Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020 (Triệu đồng)

1 Doanh thu thuần 3.703.201

2 EBITDA 447.885
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05
BÁO CÁO 
QUẢN TRỊ CÔNG TY
Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH TRONG NĂM CỦA HĐQT

STT Họ và tên Chức vụ
Số buổi họp 

HĐQT tham dự
Tỷ lệ tham 

dự họp

1 Nguyễn Công Lý Chủ tịch HĐQT 05 100%

2 Nguyễn Thị Mai Thảo Thành viên HĐQT 05 100%

3 Phạm Đức Hùng Thành viên HĐQT 05 100%

STT Số NQ/QĐ Ngày Nội dung

1
01/2019/NQ-
ĐHĐCĐ

27/04/2019 Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

2
02/2019/QĐ-
HĐQT

27/04/2019
Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Thảo chức danh Tổng Giám 
đốc Công ty CP Xi măng Công Thanh

3 03/2019/QĐ-
HĐQT 27/04/2019 Miễn nhiệm ông Nguyễn Viết Thuận chức danh Tổng 

Giám đốc Công ty CP Xi măng Công Thanh

4 04/2019/QĐ-
HĐQT 26/03/2019 Đánh giá KQSX KD Q1/2020 và Kế hoạch Q2/2020.

5 05/2019/QĐ-
HĐQT 25/06/2019 Đánh giá KQSX KD Q2/2020 và Kế hoạch Q3/2020.

6 06/2019/QĐ-
HĐQT 23/09/2019 Đánh giá KQSX KD Q3/2020 và Kế hoạch Q4/2020.

7
07/2019/QĐ-
HĐQT

27/12/2019 Đánh giá KQSX KD Q4/2020 và cả năm 2019.

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 

CHẾ ĐỘ THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

STT Họ và tên Chức vụ
Số buổi họp 

BKS tham dự
Tỷ lệ tham 

dự họp

1 Nguyễn Khuê Phong Trưởng Ban Kiểm soát 05 100%

2 Ngô Thị Sơn Ca Thành viên Ban Kiểm soát 05 100%

3 Nguyễn Bá Thuyền Thành viên  Ban Kiểm soát 05 100%

BAN KIỂM SOÁT

CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT

• Ban kiểm soát luôn tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị và Hội nghị sơ kết, tổng kết 

Công ty để nắm bắt thông tin và đóng góp ý kiến đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc; 

• Kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp và trung thực trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất 

kinh doanh, trong việc ghi chép và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế trên sổ sách kế toán, báo cáo tài 

chính; 

• Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát đều tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty 

để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh 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. 

Thực hiện theo nội dung Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị 

sẽ không nhận thù lao năm 2019.
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06
BÁO CÁO 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Trách nhiệm đối với môi trường
Trách nhiệm đối với người lao động
Trách nhiệm đối với cộng đồng
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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. 

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG 

Dưới tác động tiêu cực do các hoạt động của con 

người, môi trường thế giới đang ngày càng trở 

nên khắc nghiệt. Việt Nam là một trong những 

nước chịu tác động mạnh mẽ nhất từ biến đổi 

khí hậu. Bảo vệ môi trường vì vậy là một mục 

tiêu quan trọng với toàn xã hội nói chung và 

Công ty nói riêng.

Công ty luôn ý thức trong việc tuân thủ pháp 

luật về bảo vệ môi trường, xem trọng các công 

tác xử lý chất thải và bảo vệ môi trường cũng 

như công tác phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm soát 

phát sinh gây ô nhiễm.
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TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG 

Sự phát triển lâu dài của một doanh nghiệp dựa trên nền tảng của một cộng đồng bền vững, ổn định 

và thịnh vượng. Chúng tôi hiểu rằng sự hiện diện của công ty tạo nên những tác động nhất định về 

kinh tế, môi trường xã hội đối với cộng đồng. Trong công tác xã hội, nhiều năm qua, Công ty luôn dành 

ngân sách cho các hoạt động thiện nguyện với tinh thần tương thân tương ái, hướng tới cộng đồng 

và sẽ tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa hơn nữa để đóng góp vào sự phát triển 

của cộng đồng, xã hội. 

Các hoạt động từ thiện năm 2019

Ủng hộ UBND thị xã Nghi Sơn chăm lo tết 

Ủng hộ trẻ em nghèo ăn tết 

Ủng hộ trẻ em nghèo

Ủng hộ học bổng tiếp sức đến trường

Đóng góp quỹ vì người nghèo Vĩnh Phúc

Ủng hộ từ thiện UBND H. Tĩnh Gia 

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Một trong những nhân tố quan trọng đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp là nguồn 

nhân lực.

Công ty liên tục áp dụng các giải pháp cải tiến cả về 

việc làm và thu nhập, chủ động điều chỉnh đơn giá 

lương trước một bước để mang tính cạnh tranh hơn, 

điều chỉnh các chính sách thưởng, khuyến khích lao 

động chuyên cần, từng bước điều chỉnh giờ làm việc, 

điều chỉnh phúc lợi. Chính sách lao động hợp lý đảm 

bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi nên đem đến sự 

phấn chấn cho người lao động. Tương lai, Công ty sẽ 

tiếp tục theo đuổi chính sách này, chung tay cùng thúc 

đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước, cải thiện đời sống 

của người dân lao động. 

Ngoài ra, công ty luôn có kế hoạch đào 

tạo nhân sự, nâng cao chất lượng của lao 

động thông qua việc đào tạo, phát triển 

nhân viên, không ngừng nâng cao năng 

lực quản trị, năng lực thi công sản xuất 

nhằm nâng cao hơn nữa tay nghề, kỹ 

thuật trong công việc. 
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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 kỷ 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 cán 

bộ - nhân viên theo đúng quy định. Chị em cán bộ - nhân viên 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 01/06 cũng được 

hưởng những phúc lợi tương ứng. Ngoài ra, Công ty còn xây dựng Quỹ học bổng “Nguyễn Đức Cảnh” để 

hỗ trợ cho con cán bộ - công nhân viên có thành tích học tập xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn. 

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG (TIẾP THEO)
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH07 BÁO CÁO TÀI CHÍNH07
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH 

Địa chỉ: Thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: (028) 3915 1606 
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