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THÔNG TIN
KHÁI QUÁT

Tên giao dịch CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP - VẬT LIỆU XÂY DỰNG 
ĐỒNG NAI

Tên tiếng Anh DONG NAI ROOFSHEET & CONSTRUCTION 
MATERIAL JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt DONAC

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số

4703000010 đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 09 năm 
2000, đăng ký thay đổi lần thứ 7 theo Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600475018 ngày 09 
tháng 05 năm 2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Đồng Nai cấp.

Vốn điều lệ 272.236.470.000 đồng
Vốn đầu tư của chủ sở hữu 272.236.470.000 đồng

Địa chỉ KCN Biên Hòa I, đường 4, Phường An Bình, Thành 
phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Số điện thoại (0251) 383 6130

Số fax (0251) 383 6023

Website http://donac.net/
Mã cổ phiếu DCT
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

1966 1977 1993 1995 2000 2001 2006 2011 2015 2019 

Tiền thân của Công 
ty Cổ phần Tấm lợp 
- Vât liệu xây dựng 
Đồng Nai là hãng 
Eternit của Pháp, 
được khởi công xây 
dựng từ năm 1964 
đến 1966.

Nhà nước tiếp quản 
cơ sở Eternit - Việt 
Nam và đổi tên thành 
Nhà máy Amiang xi 
măng Đồng Nai, trực 
thuộc liên hiệp các xí 
nghiệp gạch ngói và 
sành sứ xây dựng - 
Bộ xây dựng.

Bộ Xây dựng có 
quyết định đổi tên 
Nhà máy Amiang 
xi măng Đồng Nai 
thành Công ty Tấm 
lợp Vật liệu Xây dựng 
Đồng Nai trực thuộc 
Tổng Công ty xi măng 
Việt Nam.

Đầu tư dây chuyền 
sản xuất xi măng.

Thủ tướng Chính 
phủ có Quyết định số 
73/2000/QĐ-TTg về 
việc chuyển Công ty 
Tấm lợp Vật liệu Xây 
dựng Đồng Nai (thuộc 
Tổng Công ty Xi măng 
Việt Nam) sang 
Công ty Cổ phần.

Đầu tư dây chuyền 
sản xuất gạch bê 
tông công suất 1 
triệu m2/năm và 
ngói màu công suất 2 
triệu viên/năm.

Cổ phiếu của Công ty 
chính thức giao dịch 
tại trung tâm giao 
dịch chứng khoán 
TP.HCM với mã 
chứng khoán: DCT.

Hoàn thành nhà máy 
nghiền xi măng Nhơn 
Trạch với công suất 1 
triệu tấn/năm.

Công ty bị hủy niêm 
yết trên sàn giao dịch 
chứng khoán TP.HCM 
(HOSE).

Công ty tập trung mọi 
nguồn lực để duy trì 
hoạt động ổn định, 
vượt qua những khó 
khăn về tài chính và 
những trở ngại trong 
kinh doanh.
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH & ĐỊA BÀN KINH DOANH
Ngành nghề kinh doanh

• Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;
• Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
• Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
• Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao;
• Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
• Xây dựng nhà các loại;
• Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
• Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
• Xây dựng công trình công ích;
• Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
• Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác;
• Bán mô tô, xe máy;
• Bốc xếp hàng hóa;
• Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

• Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi 
măng và thạch cao;

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

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

• Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao;
• Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
• Xây dựng nhà các loại;
• Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 

khác;
• Xây dựng công trình đường sắt và đường 

bộ;
• Xây dựng công trình công ích;
• Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
• Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác;
• Bán mô tô, xe máy;
• Bốc xếp hàng hóa;
• Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng 

đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi 
thuê.

Sản phẩm kinh doanh

Địa bàn kinh doanh

Hoạt động kinh doanh 
của công ty chủ yếu ở các 
khu vực đồng bằng duyên 
hải miền Trung và Nam 
Bộ.
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THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, 
TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC

Ngành nghề kinh doanh

PHÓ GIÁM ĐỐC 
KỲ THUẬT

PHÓ GIÁM ĐỐC 
KINH DOANH

PHÒNG KỸ THUẬT

BAN QLDA

ĐỘI QLMLCN
QUẬN THỦ ĐỨC

ĐỘI QLMLCN
QUẬN 2

ĐỘI QLMLCN
QUẬN THỦ 9

ĐỘI XE

Phòng kinh doanh

Phòng kinh doanh

Ban Kiểm tra

Đội Ghi - Thu

Phòng TCHC

Phòng KTTC

Phòng KHVT

Ghi chú
Quản lý trực tiếp
Phối hợp kiểm tra

Các chi nhánh trực thuộc

STT Tên Công ty Địa chỉ

1
Chi nhánh Công ty Cổ phần Tấm lợp - Vật liệu Xây dựng Đồng 
Nai tại TP. HCM

2/14 – 2/16 Hàm Nghi, Phường Bến 
Nghé, Quận 1, Tp. HCM.

2
Công ty Cổ phần Tấm lợp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai – Chi 
nhánh Nhơn Trạch, Đồng Nai

KCN Ông Kèo, Ấp 3, xã Phước Khánh, 
Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Công ty con, công ty liên kết: không có
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Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Nâng cao tiềm lực kinh tế và chất lượng cuộc 
sống cộng đồng thông qua việc cung ứng các 
sản phẩm, dịch vụ có chất lượng vượt trội 
nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách 
hàng.

• Con người là nền tảng cho sự phát triển của 
Công ty; 

• Nhu cầu thị trường là trọng tâm trong quá trình 
phát triển của Công ty;

• Chủ động hợp tác, chia sẻ thông tin với khách 
hàng và đối tác để giải quyết công việc nhanh 
chóng.

Giá trị 
cốt lõi

Sứ mệnh

• Luôn mang đến cho khách 
hàng sự tin tưởng và an tâm 
với những sản phẩm chất 
lượng ổn định;

• Đảm bảo cho người lao động 
có công việc ổn định, môi 
trường làm việc thân thiện 
với mức lương cạnh tranh và 
có cơ hội học hỏi, phát triển;

• Quan tâm đến môi trường 
cộng đồng xã hội và địa 
phương.

Tầm nhìn

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
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Chiến lược phát triển trung và dài hạn

• Xây dựng chiến lược thu mua, dự trữ nguyên vật liệu, sản phẩm hợp lý nhằm hạn chế tối đa chi phí phát 
sinh;

• Nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng để duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ. Đồng thời, tích cực 
xây dựng thương hiệu và thâm nhập vào các phân khúc mới bằng các biện pháp tiến hành nghiên cứu 
thị trường;

• Thường xuyên phân tích các yếu tố tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DONAC như tác 
động đến từ kinh tế - xã hội, chính trị, pháp luật, thị trường tài chính – tiền tệ.

• Quan tâm đến chất lượng đời sống của Cán bộ công nhân viên;
• Đảm bảo chất lượng sản phẩm, giá cả cạnh tranh. Đặc biệt, tăng cường các chính sách ưu đãi đối với 

khách hàng thân thiết và các đối tác lớn.

Các mục tiêu phát triển bền vững

Đối với môi trường Đối với cộng đồng, xã hội

• Nhận thấy được tầm quan trọng của mình trong 
công tác bảo vệ môi trường, DCT đã thực hiện 
các biện pháp nhằm hạn chế tác động đến môi 
trường và cộng đồng trong quá trình sản xuất 
kinh doanh, cụ thể như sau:

• Tiêu chuẩn hoá quy trình sản xuất xi măng, tấm 
lợp, úp nóc, tôn sóng, cải tiến máy móc thiết bị 
để giảm thiểu tối đa các tác nhân gây hiệu ứng 
nhà kính và ô nhiễm môi trường sống;

• Tuân thủ các quy định của Chính phủ về bảo vệ 
mội trường.

• Công ty thường xuyên tổ chức các chương trình 
phúc lợi xã hội như: thăm hỏi gia đình Cán bộ 
công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 
vé tàu, xe công nhân không có điều kiện về quê 
đón Tết; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, thể dục thể thao…

• Hưởng ứng các cuộc vận động, phòng trào tại 
địa phương như: hỗ trợ người già neo đơn, trẻ 
em có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà tình 
thương, gây quỹ từ thiện,...

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN (tiếp theo)
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CÁC RỦI RO

Trải qua một năm đầy biến động do tác động tiêu cực của đại dịch Covid – 19, đặc biệt ở nửa đầu năm 2021 hoạt 
động giao thương giữa các quốc gia gặp khó khăn, chi phí vận chuyển đắt đỏ làm cho nền kinh tế thế giới nói chung 
và ở Việt Nam nói riêng không mấy khả quan. Đến cuối năm, khi công tác thực hiện tiêm phòng Covid -19 đem 
lại hiệu quả cao giúp số lượng ca nhiễm và số ca tử vong giảm rõ rệt. Nhờ đó, các quốc gia trên thế giới dần mở 
cửa hoạt động trở lại, tạo điều kiện cho các Công ty ở Việt Nam tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu của mình.

Ở Việt Nam, làn sóng dịch Covid – 19 lần thứ 4 bùng phát mạnh mẽ vào giữ năm 2021 làm cho nền kinh tế bị tê 
liệt trầm trọng, mọi hoạt động đều bị tạm hoãn vô thời hạn. Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được tiếp 
tục vận hành, hàng loạt các doanh nghiệp đã thực hiện “3 tại chỗ” để duy trì đơn hàng hiện tại giúp Công ty vượt 
quá giai đoạn khó khăn này và DONAC là không ngoại lệ. Tuy vậy, kết thúc năm 2021, nền kinh tế Việt Nam đã đạt 
được kết quả đáng khích lệ. Theo đó, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2021 ước tính tăng 2,58% so với cùng 
kỳ năm 2020 (quý I tăng 4,72%; quý II tăng 6,73%; quý III tăng 6,02% và quý IV tăng 5,22%).

Tuy nhiên, Dịch Covid – 19 vẫn còn những tiềm ẩn đang hiện hữu, Do đó Công ty luôn theo dõi tình hình biến 
động trên thị trường để có chiến lược phát triển linh hoạt nhằm hạn chế tối đa rủi ro trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh của mình.

Rủi ro kinh tế

Mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm trong các năm qua 
khi tình hình dịch bệnh Covid – 19 vẫn còn kéo dài. Trong 
năm 2021, mặt bằng lãi suất ổn định và lãi suất cho vay 
giảm, mặc dù với áp lực lạm phát như hiện nay cùng với 
việc các Ngân hàng trung ương lớn trên thế giới thay 
đổi chính sách liên tục, thậm chí là tăng lãi suất. Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam vẫn đang có chủ trương tiếp 
tục khuyến nghị các tổ chức tín dụng cắt giảm chi phí từ 
nhiều nguồn khác nhau để tiếp tục giảm thêm lãi suất 
cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng 
bởi đại dịch Covid – 19. Hiện nay, DONAC vẫn còn một 
khoản nợ đối với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt 
Nam – Chi nhánh TP.HCM thực hiện trả lãi theo lãi suất 
vay thả nổi. Chính vì thế, DONAC luôn thực hiện quản lý 
rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình cạnh tranh 
trên thị trường để đảm bảo dự phóng được việc thanh 
toán lãi của mình.

Rủi ro lãi suất

Rủi ro pháp luật

DONAC là Công ty Cổ phần được đăng ký giao dịch trên 
UPCoM, nên chịu sự chi phối trực tiếp bởi Luật doanh 
nghiệp, Luật chứng khoán, Luật thuế,... và các văn bản 
khác có liên quan. Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn đang từng 
bước hoàn thiện  khung pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi 
cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
cũng như của các cổ đông khi tham gia góp vốn vào doanh 
nghiệp. Do đó, Ban lãnh đạo luôn chủ động cập nhật thông 
tin liên tục để đưa ra những thay đổi thích hợp, nhưng vẫn 
đảm bảo tuân thủ theo quy định đề ra.
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CÁC RỦI RO

Rủi ro đặc thù ngành

Hoạt động chính của Công ty là sản xuất các sản phẩm 
tấm lợp Fibro Xi măng và vật liệu xây dựng, đây là 
những sản phẩm phụ trợ cho ngành Xây dựng. Chính 
vì thế, hoạt động sản xuất kinh doanh của DONAC phụ 
thuộc hầu hết vào sự biến động của ngành này.
Năm 2021 ngành xây dựng tăng trưởng 0,6% đây là 
mức tăng thấp nhất trong lịch sử 10 năm trở lại đây, 
giãn cách xã hội trên diện rộng cao điểm là ở Quý 3 
năm, gây gián đoạn nghiêm trọng tới hoạt động thi 
công. Trong giai đoạn này, không chỉ các dự án nằm 
trong khu vực phải tạm dừng mà các dự án nằm ngoài 
khu vực giãn cách cũng chịu ảnh hưởng do đứt gãy 
chuỗi cung ứng vật tư và nhân lực. Gián đoạn này cũng 
khiến cho vốn đầu tư tiếp tục chững lại, gia tăng áp lực 
cạnh tranh trong ngành.
Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh, đặc biệt nửa 
đầu năm khi nhu cầu xây dựng hồi phục. Trong đó, hai 
loại vật liệu chiếm tỷ trọng cao nhất là thép và xi măng 
lần lượt khoảng 40% và 8,4% cao nhất khu vực. Do 
đó, Ban lãnh đạo luôn cập nhật tình hình thị trường 
thường xuyên nhằm đưa ra những thay đổi phù hợp 
với thị trường, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh theo 
từng giai đoạn để giữ vững hoạt động hiện tại của Công 
ty trước những khó khăn trên thị trường.

Rủi ro giá nguyên vật liệu đầu vào

Nguyên liệu chính sử dụng chính trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh của DONAC là xi măng. Do đó, Công 
ty luôn quan tâm theo dõi sự biến động giá của giá 
nguyên vật liệu như aminang, clinker (chiếm tỷ trọng 
lớn xấp xỉ 80%), để tiến hành thu mua lượng nguyên 
liệu phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đặt 
ra nhằm chủ động kiểm soát chi phí đầu vào, gia tăng 
lợi nhuận cho Công ty.

Ngoài những rủi ro đã nêu trên, Công ty còn sẽ chịu tác 
động bởi các yếu tố khác như thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, 
bão, dịch bệnh... Với vị trí địa lý hiện tại của Công ty ở 
khu vực Đông Nam bộ, nơi ít xảy ra các hiện tượng này, 
tuy nhiên hậu quả của các rủi ro này đem lại có thể gây 
thiệt hại lớn về người và tài sản. Do đó, Công ty đã tổ 
chức tập huấn phòng cháy, chữa cháy định kỳ và mua 
bảo hiểm cho người lao động và tài sản.

Rủi ro khác
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Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức và nhân sự

Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

Tình hình tài chính

Báo cáo tác động liên quan đến môi 

trường và xã hội của công ty

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

Đối mặt với tình hình biến động của đại dịch Covid – 19 trong năm 2021, việc thực hiện giãn cách theo chỉ thị của 
Chính phủ làm cho hoạt động kinh doanh của DONAC tiếp tục gặp nhiều khó khăn với chi phí vận chuyển nguyên 
liệu đầu vào và thành phẩm tăng cao. Do đó, Doanh thu thuần đạt 76,70% so với năm 2020. Bên cạnh đó, Công ty 
thu lãi từ tiền gửi ngân hàng giúp cho doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 81,15% giá trị này là không đáng kể 
so với sự sụt giảm doanh thu của Công ty trong năm.

Nhìn chung, Doanh thu đến từ các hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty đều có xu hướng giảm so 
với năm 2020, tuy nhiên tỷ trọng Doanh thu bán tấm lợp của Công ty vẫn được duy trì và tăng 5,64% so với 
năm 2020. Nhờ vào sự liên kết với các bên có liên quan là Công ty Cổ phần Xi măng Công thanh, doanh thu 
vận chuyển hàng hóa tăng từ 476 triệu đồng năm 2020 lên 1.292 triệu đồng tương đương tăng 171,43% hỗ 
trợ phần nào cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DONAC trong lúc nền kinh tế đang bị đóng băng và rơi 
vào khủng hoảng.

Tình hình thực hiện so với kế hoạch

STT Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 % 2021/2020

1 Doanh thu thuần 244.243 187.337 76,70%

2 Giá vốn hàng bán 218.959 160.767 73,42%

3 Doanh thu từ hoạt động tài chính 6 11 181,15%

4 Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh (41.749) (46.079) -

5 Lợi nhuận trước thuế (40.964) (46.037) -

6 Lợi nhuận sau thuế (40.964) (46.037) -

7 Lợi nhuận cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng) (1.505) (1.691) -

STT Chỉ tiêu Năm 2020
Tỷ trọng  

năm 2020
Năm 2021

Tỷ trọng  
năm 2021

1 Doanh thu bán tấm lợp 77.504 30,98% 68.531 35,64%

2 Doanh thu gia công xi măng 160.955 64,33% 119.955 62,38%

3 Doanh thu bán thành phẩm khác 8.916 3,56% 139 0,07%

4 Doanh thu khác 3.282 1,31% 3.929                                                                                           2,04%

5 Tổng cộng 250.206 100% 192.308 100%

1,31%

NĂM 2020

30,98%64,33%

Doanh thu bán gia công xi măng

Doanh thu bán tấm lợp

Doanh thu khác

Doanh thu bán thành phẩm khác

3,56% 2,04%

NĂM 2021

35,64%
62,38%

0,07%

Đvt: Triệu đồng
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Danh sách Ban điều hành Tính tại ngày 31/12/2021 Số lượng cán bộ, nhân viên

Ông LÊ THÂN
Tổng Giám đốc

Quốc tịch: Việt Nam   Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư

Ông NGUYỄN VĂN QUÝ 
Phó Tổng Giám đốc

Quốc tịch: Việt Nam   Trình độ chuyên môn:  Cử nhân

Bà TRẦN THỊ MỘNG THU  
Phó Giám đốc thường trực

Quốc tịch: Việt Nam   Trình độ chuyên môn:  Cử nhân

Những thay đổi trong ban điều hành trong năm 2021

Trong năm 2021, DONAC không có sự thay đổi trong Ban điều hành.

Thu nhập bình quân

STT Tính chất phân loại Số lượng Tỷ lệ

A Theo trình độ 112 100%

2 Đại học 8 7,14%

3 Cao đẳng 2 1,79%

4 Trung cấp 8 7,14%

5 Công nhân kỹ thuật 8 7,14%

6 Khác 86 76,79%

B Theo tính chất hợp đồng lao động 112 100%

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 79 70,54%

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 33 29,46%

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

Tổng số lượng người lao động (người) 138 130 122 112

Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)
6.627.174 6.936.077 6.992.541 6.512.621
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Chính sách nhân sự

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (tiếp theo)

Môi trường công việc

Công ty luôn cung cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ, tuân thủ các quy chuẩn, quy định về an toàn lao động 
cho công nhân viên trực tiếp tham gia trong quá trình sản xuất. Đồng thời tạo môi trường làm việc thoải 
mái, vui vẻ, cạnh tranh lành mạnh và tổ chức các hoạt động như văn nghệ, thể thao cho cán bộ công nhân 
viên,... nhằm tạo tinh thần đoàn kết, gắn bó, thân thiện giữa các nhân viên.

Về chính sách lương, thưởng, phúc lợi

Trong quá trình hình thành và phát triển của DONAC, 
chính sách phúc lợi cho các bộ công nhân viên liên 
tục được cập nhật để phù hợp với quy định của pháp 
luật mà vẫn đạt mục tiêu của Công ty là tạo điều kiện 
cho người lao động an tâm, gắn bó lâu dài, duy trì 
văn hoá Công ty. Vì vậy, Công ty thực hiện chính sách 
lương, thưởng theo nguyên tắc nhất quán nhằm đảm 
bảo công bằng, phù hợp với trình độ, năng lực, hiệu 
suất, chất lượng công việc của mỗi cá nhân.

Đảm bảo cán bộ công nhân viên được 
hưởng đầy đủ các chế độ chính sách 
theo  Bộ Luật lao động Việt Nam: Bảo 
hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm 
thất nghiệp,... và tổ chức khám sức 
khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân 
viên tại bệnh viện uy tín nhằm nâng 
cao, cải thiện sức khoẻ cho cán bộ 
công nhân viên.

Về tuyển dụng

Công tác tuyển dụng được thực hiện theo 
kế hoạch hoạt động của Công ty trong từng 
giai đoạn. DONAC xây dựng chính sách tuyển 
dụng đề cao năng lực, phẩm chất và kinh 
nghiệm của ứng viên phù hợp với vị trí tuyển 
dụng; không phân biện chủng tộc, tôn giáo, 
giới tính thông qua quá trình tuyển chọn 
công bằng và khách quan.

Về đào tạo

Đào tạo và phát triển nhân sự là ưu tiên hàng 
đầu của DONAC với chủ trương nâng cao kỹ 
năng chuyên môn, đồng thời xây dựng đội 
ngũ nhân sự chuyên nghiệm. Công ty luôn có 
những chính sách khuyến khích nhân viên chia 
sẻ kinh nghiệp và học hỏi lẫn nhau. Bên cạnh 
đó, Công ty cũng xây dựng chương trình đào 
tạo chuyên sâu hằng năm phù hợp với tính chất 
công việc của người lao động.
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Các khoản đầu tư lớn: Không có

Các công ty con, công ty liên kết: Không có

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài chính
Đơn vị: Triệu đồng

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 2021/2020(%)

1 Doanh thu thuần 244.243 187.337 76,70%

2 Giá vốn hàng bán 218.959 160.767 73,42%

3 Doanh thu từ hoạt động tài chính 6 11 181,15%

4
Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh 
doanh

(41.749) (46.079) -

5 Lợi nhuận trước (40.964) (46.037) -

6 Lợi nhuận sau thuế (40.964) (46.037) -

7 Lợi nhuận sau thuế (1.505) (1.691) -

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2020 Năm 2021

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn: Lần 0,28 0,28

Hệ số thanh toán nhanh: Lần 0,26 0,26

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 126,11% 131,48%

Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu % - -

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 10,39 8,45

Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,33 0,25

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) % -16,77 -24.57

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) % 23,67 19,22

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) % -5,56 -6,13

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

% -17,09 -24,60
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của 
DONAC không có sự biến động trong 2021. 
Đối với hệ số ngắn hạn, DONAC phát sinh 
tăng khoản phải thu đến từ Công ty Cổ 
phần Xi măng Công Thanh và tăng 23,43% 
so với cùng kỳ năm 2020 làm cho giá trị tài 
sản ngắn hạn đạt 277 tỷ đồng, đồng thời 
giá trị nợ ngắn hạn cũng tăng tương ứng. 
Bên cạnh đó, hệ số thanh toán toán nhanh 
cũng không biến động tương ứng do giá trị 
hàng tồn kho tăng  24,39% so với cùng kỳ 
năm 2021.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Trong năm 2021, hệ số nợ/ tổng tài sản của 
Công ty tăng từ 126,11% lên 131,48% với 
khoản vay ngắn hạn tăng do việc kết chuyển 
lãi  vay từ khoản vay dài hạn (do tới hạn 
thanh toán) và thanh toán với lãi suất vay 
thả nổi làm cho khoản nợ ngắn hạn tăng 
27% so với cùng kỳ năm 2020 tương đương 
tăng 109 tỷ đồng và khoản vay dài hạn giảm 
tương ứng khiến cho giá trị nợ phải trả của 
Công ty tăng 7,04% so với cùng kỳ năm 
2020; trong khi đó giá trị tổng tài sản chỉ 
tăng nhẹ.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, hoạt động bán 
hàng của DONAC cũng gặp khó khăn với vòng quay 
hàng tồn kho và vòng quay tổng tài sản đều giảm 
và lần lượt đạt 8,45 vòng và 0,25 vòng. Nguyên 
nhân là do giá trị hàng tồn kho và giá vốn hàng 
bán bình quân đồng thời giảm và lần lượt đạt 19 tỷ 
đồng và 189 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu bán hàng 
và cung cấp dịch vụ của công ty cũng bị ảnh hưởng 
khi giá trị doanh thu đạt 250 tỷ đồng giảm 31% so 
với năm 2020.0,25

0,255

0,26

0,265

0,27

0,275

0,28

Hệ so�  thanh toán nga�n hạn Hệ so�  thanh toán nhanh

0,28

0,26

0,28

0,26

Khả năng thanh toán

Năm 2020 Năm 2021

122,00%

124,00%

126,00%

128,00%

130,00%

132,00%

Hệ so�  Nợ/To� ng tài sản Hệ so�  Nợ/Vo� n chủ sở hữu

126,11%

131,48%

Cơ ca�u vo� n

Năm 2020 Năm 2021

0

2

4

6

8

10

12

Vòng quay hàng to� n kho Vòng quay to� ng tài sản

10,39

0,33

8,45

0,25

Năng lực hoạt động

Năm 2020 Năm 2021

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Trong năm 2021, Công ty đang nỗ lực cải thiện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, tuy nhiên do 
ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 các chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty vẫn tiếp tục lỗ.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Cơ cấu cổ đông
(Tính tại ngày 04/05/2021)

Cổ phần

Tổng số cổ 
phiếu đã 
phát hành:

27.223.647 
cổ phiếu

Số lượng cổ 
phiếu đang 
lưu hành:

2.722.3647 
cổ phiếu

Số lượng cổ 
phiếu quỹ:

0 cổ phiếu

Loại cổ 
phần:

Cổ phần phổ 
thông

Mệnh giá   
cổ phần:

10.000 đồng

STT Loại cổ đông Số lượng Giá trị Tỷ lệ sở hữu

I Cổ Nhà nước 3.402.366 34.023.660.000 12,5%

II Cổ đông trong nước 23.705.644 237.056.440.000 87,07%

1 Cá nhân 23.656.502 236.565.020.000 86,90%

2 Tổ chức 49.142 491.420.000 0,17%

II Cổ đông nước ngoài 115.637 1.156.370.000 0,42%

1 Trong nước 110.472 1.104.720.000 0,41%

2 Nước ngoài 5.165 51.650.000 0,01%

              Tổng cộng 27.223.647 272.236.470.000 100%

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: 49%

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

Giao dịch cổ phiếu quỹ:
Tính đến nay, Công ty hiện không sở hữu cổ phiếu quỹ, nên không có bất kỳ giao dịch cổ phiếu 
quỹ nào trên thị trường.

Các chứng khoán khác: Không có
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN 
MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Tác động lên môi trường

Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp

Trực tiếp: 

Hoạt động kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn trong thu nhập của Công ty là 
sản xuất xi măng, tấm lợp. Việc thực hiện nung, nghiền xi măng thải ra 
lượng bụi và các chất khí thải khác ra môi trường. Tuy nhiên, Công ty 
luôn đặt vấn đề môi trường và cộng đồng lên hàng đầu, nên trong quy 
trình sản xuất đều được lắp đặt đầy đủ hệ thống lọc bụi, xử lý khí thải 
nhằm giảm thiểu tối đa tác nhân gây hại ra môi trường bên ngoài, cũng 
như sức khoẻ cho người dân trong khu vực.

Gián tiếp: 

Nguồn năng lượng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty 
chủ yếu là điện năng. Đây là nguồn năng lượng chính trong quá trình 
vận hành các máy móc thiết bị sản xuất và hỗ trợ cho các khu vực văn 
phòng. Do vậy, Công ty luôn phân bổ nguồn điện hợp lý cho từng bộ 
phận, đồng thời thực hiện công tác tuyên truyền cho toàn thể cán bộ 
công nhân viên về việc sử dụng tiết kiệm điện tại cơ quan và ở nhà.

Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Nguồn nguyên vật liệu đầu vào giữ vai trò quan trọng 
đối với kết quả sản xuất của Công ty. Do vậy, Ban lãnh 
đạo luôn chú trọng quan tâm, kiểm soát chặt chẽ 
nguồn nguyên liệu này dựa trên 2 yếu tố giá cả và 
chất lượng. Để thực hiện điều đó, Công ty luôn chủ 
động tìm kiếm nguồn nguyên liệu mới nhằm tối đa 
hóa lợi  nhuận mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm 
đầu ra.

Tiêu thụ năng lượng

Ban lãnh đạo đang từng bước thực hiện 
công nghệ hóa trong quá trình sản xuất, 
góp phần tiêu thụ nguồn năng lượng hiệu 
quả và hạn chế tối đã các tác nhân gây ô 
nhiễm môi trường thải ra bên ngoài và 
khuyến khích cán bộ công nhân viên sử 
dụng nguồn năng lượng hợp lý và hiệu 
quả.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Công 
ty luôn thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi 
trường bằng cách đảm bảo việc xử lý chất thải 
đúng quy trình, trông cây xanh trong khuôn viên 
Công ty nhằm hạn chế chất thải ra môi trường và 
thanh lọc không khí.
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Chính sách liên quan đến người lao động

Số lượng lao động, mức lương 
trung bình đối với người lao 
động

Số lượng người lao động của Công 
ty trong năm 2021 duy trì ở mức 
112 người với mức lương trung 
bình đạt 6,5 triệu đồng/tháng.

Chính sách lao động nhằm đảm 

Báo cáo liên quan đến trách 
nhiệm đối với cộng đồng 
địa phương

Nguồn nguyên vật liệu đầu vào giữ 
vai trò quan trọng đối với kết quả 
sản xuất của Công ty. Do vậy, Ban 
lãnh đạo luôn chú trọng quan tâm, 
kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên 
liệu này dựa trên 2 yếu tố giá cả và 
chất lượng. Để thực hiện điều đó, 
Công ty luôn chủ động tìm kiếm 
nguồn nguyên liệu mới nhằm tối đa 
hóa lợi  nhuận mà vẫn đảm bảo chất 
lượng sản phẩm đầu ra.

Báo cáo liên quan đến hoạt 
động thị trường vốn xanh 
theo hướng dẫn của UB-
CKNN

Không có

bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động

DONAC luôn quan tâm tới hệ thống phúc lợi cho cán bộ công 
nhân viên, vì vậy chính sách lao động luôn được Ban lãnh đạo 
quan tâm và chú ý đến. Cụ thể, cán bộ công nhân viên của Công 
ty được hưởng những chính sách như: Bảo hiểm chăm sóc sức 
khoẻ và bảo hiểm tai nạn 24/24; khám sức khoẻ tổng quát, định 
kỳ hằng năm. Đồng thời thực hiện chính sách chăm lo đời sống 
cán bộ công nhân viên thông qua hoạt động thiện nguyên, hỗ 
trợ cải thiện tinh thần đời sống cho mỗi cá nhân trong Công ty. 

Thực hiện trang bị đồ bảo hộ cho người lao động, nhằm đảm bảo 
an toàn trong hoạt động sản xuất tại máy. Tiếp tục chủ trương 
đoàn kết, tương thân, tương ái giúp xây dựng tinh thần đoàn 
kết trong nội bộ Công ty và ngày càng phát triển vững mạnh 
hơn nữa.

Hoạt động đào tạo người lao động

Công ty tập trung công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên 
môn, bổ sung đội ngũ nhân lực phù hợp với yêu cầu chuyên môn 

nghiệp vụ của từng phòng ban, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản 
lý tiềm năng đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty. 

Xem xét, đề cử nhân viên tham gia các lớp đào tạo chuyên môn, 
kỹ năng liên quan đến hoạt động doanh nghiệp nhằm nâng cao 
tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ. 

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI 
TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY (tiếp theo)
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Đánh giá kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh năm 2021

Tình hình tài chính

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, 

chính sách - quản lý

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Báo cáo đánh giá liên quan đến 

trách nhiệm về môi trường và xã hội

BÁO CÁO & ĐÁNH GIÁ 
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 202143 44

• Được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các tổ chức có liên quan và Công ty Cổ phần Xi măng Công 

Thanh giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phần nào được khởi sắc đặc biệt 

trước thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị của Chính Phủ

• Hệ thống các quy định, quy chế quản lý nội bộ luôn được sửa đổi, bổ sung phù hợp với hoạt 

động của Công ty theo từng thời kỳ;

• Đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty có năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao 

trong môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh có tính cạnh tranh cao;

• Nhận được sự tin tưởng và ủng hộ từ các cổ đông, các đối tác, khách hàng các Cơ quan quản lý 

Nhà nước và các cấp chính quyền địa phương.

Thuận lợi

• Sản phẩm chính của DONAC là tấm lợp, xi măng và vật liệu xây dựng, đây là ngành phụ trợ của 

ngành xây dựng. Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 đã tác động tiêu cực đến ngành Xây dựng 

khiến chuỗi cung ứng bị đứt gãy làm cho chi phí đầu vào gia tăng;

• Nhiều công trình, dự án trên cả nước đều phải dừng xây dựng, thi công vì giãn cách xã hội. Điều 

này cũng đã làm ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp;

• Trong bối cảnh khó khăn và thực hiện theo lệnh giãn cách, của Chính phủ, Công ty bị động trong 

hoạt động lưu chuyển dòng tiền, tuy nhiên việc thanh toán lương cho cán bộ công nhân viên vẫn 

được đảm bảo. Do đó, gây khó khăn trong việc tính toán duy trì hoạt động của Công ty. 

Khó khăn

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Thuận lợi và khó khăn trong năm 2021

Khó khăn
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Chỉ tiêu 31/12/2020 31/12/2021
TH 2021/ TH 

2020
Tỷ trọng năm 

2020
Tỷ trọng năm 

2021

Tài sản ngắn hạn 222.964 277.614 124,51% 30,08% 36.48%

Tài sản dài hạn 518.185 483.294 93,27% 69,92% 63.52%

Tổng cộng 741.150 760.908 102,67% 100,00% 100.00%

ĐVT:  triệu đồng

Cơ cấu tài sản của Công ty trong năm 2021 có sự biến động chủ yếu ở phần tài sản ngắn hạn, giá trị tài sản trong 
ngắn hạn tăng 54 tỷ đồng tương đương tăng 24,51% so với năm 2020, do Công ty phát sinh thêm khoản phải thu 
đến từ Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh làm cho khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 46 tỷ đồng 
tương đương tăng 23,43% so với cùng kỳ năm 2020. Chính vì vậy, tỷ trọng của tài sản ngắn hạn tăng từ 30,08% 
lên 36,48% năm 2021 và tỷ trọng tài sản dài hạn trong năm ở mức 63,52%.

Chỉ tiêu 31/12/2020 31/12/2021
TH 2021/ TH 

2020
Tỷ trọng năm 

2020
Tỷ trọng năm 

2021

Nợ ngắn hạn 787.718 1.000.417 127,00% 84,28% 100.00%

Nợ dài hạn 146.954 49.020 33,36% 15,72% 0%

Tổng nợ phải trả 934.672 1000.467 107,04% 100,00% 100,00%

ĐVT:  triệu đồng

Hoạt động sản xuất kinh doanh của DONAC chủ yếu được tài trợ bằng khoản nợ trong ngắn hạn, với khoản vay dài 
hạn tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh TP.HCM để đầu tư xây dựng, mua sắm máy móc thiết 
bị, chi phí mặt bằng, đất đai và các chi phí khác liên quan đến việc đầu tư xây dựng Nhà máy nghiền xi măng Công 
Thanh ở Nhơn Trạch công suất 1.800.000 tấn/năm, thực hiện lãi suất vay thả nổi và trong năm khoản vay dài hạn 
này đến hạn trả công ty đã kết chuyển khoản lãi này sang nợ ngắn hạn, làm giá trị nợ vay ngắn hạn tăng 27% và 
tỷ trọng nợ dài hạn của Công ty là không đáng kể. 

TÌNH HÌNH TÀI SẢN

Tình hình tài sản Tình hình nợ phải trả

NĂM 2020
84,28%

Nợ dài hạn

Nợ ngắn hạn

15,72% 0%

NĂM 2021

100%

NĂM 2020
69,92%

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

30,08% 36,48%

NĂM 2021

63,52%
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Năm 2021, Ban lãnh đạo Công ty đã nắm bắt kịp thời 

xu thế vận động của thị trường và tiến hành thực hiện 

thay đổi mạnh mẽ và quyết liệt trong việc xây dựng 

bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả, 

tránh được chồng chéo, vận hành hiệu quả 

• Tiếp tục tập trung vào các ngành nghề kinh doanh 

chính đã có năng lực và thế mạnh; tiếp tục sản xuất 

Xi măng theo hợp đồng đã ký. 

• Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn linh hoạt, hiệu quả, 

tập trung và có cơ chế kiểm soát.

• Phát huy được hết năng lực của từng cá nhân và 

cán bộ quản lý đồng thời linh hoạt thực hiện các 

công việc của phòng ban mình và kết nối với các 

phòng phù hợp mới cơ cấu tổ chức mới, đồng thời 

tăng cường tính kiểm soát, phòng ngừa các rủi ro 

tiềm ẩn, nâng cao hiệu quả công việc.

Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện  2021 Kế hoạch năm 2022

Sản xuất

- Tấm lợp m² 2.034.629 2.500.000

- Xi măng Tấn 431.396 600.000

Tiêu thụ

- Tấm lợp m² 2.085.613 2.500.000

- Xi măng Tấn 431.396 600.000

Doanh thu thuần về bán hàng và 
cung cấp DV

Tỷ đồng 187 257

EBITDA Tỷ đồng 26 30

Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng (46) (22.5)

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH - QUẢN LÝ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Không có
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Trách nhiệm đối với môi trường

Công ty tiếp tục thực hiện công tác kiểm định chất lượng hệ 
thống xử lý chất thải nhằm hạn chế tối đa lượng chất thải độc 
hại ra môi trường, cộng đồng.

Thực hiện tiết kiệm điện năng cũng được Ban lãnh đạo quan 
tâm, vì việc sử dụng điện sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến nguồn 
tài nguyên quốc gia. Trong năm, Công ty luôn có chính sách 
sử dụng nguồn năng lượng hợp lý cho từng bộ phận nhằm tiết 
kiệm nguồn năng lượng quốc gia và cũng như giúp Công ty tiết 
kiệm chi phí.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM
VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

DONAC tự hào khi đang sở hữu đội ngũ nhân lực năng động, 
chuyên nghiệp và có chuyên môn cao, đây cũng là nền tảng cốt 
lõi giúp Công ty phát triển bền vững. Vì vậy, Ban lãnh đạo luôn 
cố gắng tạo môi trường tốt nhất cho người lao động, hạn chế 
tối thiểu những ảnh hưởng xấu của môi trường đến sức khoẻ 
người lao động. Bên cạnh đó, chính sách phúc lợi đối với người 
lao động cũng được nâng cao nhằm giữ chân và thu hút nhân 
tài đến Công ty. 

Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

Các hoạt động cộng đồng từ lâu đã trở thành một phần không thể tách rời trong hoạt động của DONAC. Nhận thức 
được vai trò, trách nhiệm của mình, Công ty luôn tích cực tham gia các hoạt động vì lợi ích cộng đồng, hợp tác với 
các tổ chức từ thiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong địa phương, đồng thời giảm thiểu tối đa những tác động 
ảnh hưởng xấu đến môi trường sống xung quanh khu vực sản xuất kinh của Công ty bằng cách trồng cây xanh, 
thường xuyên tưới nước chống bụi,...
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Đánh giá của Hội đồng quản trị 

về các mặt hoạt động của Tổng Công ty

Đánh giá của Hội đồng quản trị 

về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

Các kế hoạch, định hướng 

của Hội đồng quản trị

BÁO CÁO & ĐÁNH GIÁ 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA 
CÔNG TY

Đối mặt với những khó khăn của dịch 
bệnh Covid -19,  Ban lãnh đạo cùng 
người lao động đã nỗ lực vượt qua khó 
khăn trước mắt.  Với phương châm 
không để người lao động mất việc hay 
giảm việc. DONAC đã thực hiện hỗ trợ 
dụng cụ phòng dịch cho cán bộ công 
nhân viên như: khẩu trang, nước rửa 
tay, dụng cụ bảo hộ lao động và hỗ trợ 
các gia đình bị nhiễm Covid… Chính 
điều này, đã tạo được sự an tâm cho 
người lao động, ổn định sản xuất trong 
suốt thời gian dịch bệnh diễn ra.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA 
BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Hội đồng quản trị đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực của Ban Giám đốc trong việc điều hành và quản trị Công 
ty giúp DONAC vượt qua những khó khăn do sự ảnh hưởng của dịch Covid – 19. Ban Giám đốc đã duy trì hoạt 
động thống nhất và xây dựng tốt tinh thần đoàn kết trong tập thể; phân công, giao việc khoa học và hiệu quả; các 
thành viên làm việc năng nổ, quyết đoán và chuyên nghiệp trong công việc. Bên cạnh đó, Ban GIám đốc phát huy 
tốt vai trò truyền lửa đến cho đội ngũ nhân viên thúc đẩy tính sáng tạo và không ngừng học hỏi trong công việc 
và trong các hoạt động đoàn thể.

Cơ cấu tổ chức được giữ ổn định nhằm đáp ứng được yêu cầu của sản xuất kinh doanh đồng thời thực hiện 
phương án “ 3 tại chỗ” để đảm bảo đơn hàng đi kịp tiến độ. Đời sống của cán bộ công nhân viên ổn định, mọi người 
yên tâm công tác và không ngừng cố gắng đóng góp vào sự phát triển của Công ty.

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

• Hội đồng quản trị tiếp tục lãnh đạo Ban Giám đốc thực hiện đúng Nghị quyết đã thông qua Đại hội đông 
cổ đông của DONAC đồng thời đưa ra phương án thực hiện cụ thể đối với các nội dung. Chấp hành quy 
định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Bảo vệ môi trường… và theo dõi tình hình biến 
động của thị trường để có phương án ứng phó kịp thời.

• Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với sự biến động của nền kinh tế.

• Triển khai thực hiện công tác quản lý nguồn nguyên liệu đầu vào song song với hoạt động sản xuất hơn 
1 triệu tấn xi măng do Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh bao tiêu.
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích
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STT Thành viên Chức vụ
Số lượng cuộc họp 

HĐQT tham dự
Tỷ lệ tham dự

1 Nguyễn Công Lý Chủ tịch HĐQT 02/02 100%

2 Nguyễn Bá Thuyền Thành viên HĐQT 02/02 100%

3 Nguyễn Thị Mai Thảo Thành viên HĐQT 02/02 100%

Danh sách Nghị quyết/Quyết định của HĐQT năm 2021

STT Nghị quyết Ngày Nội dung

1 01/HĐQT-QĐ/2020 09/03/2021 Kê hoach trå nợ nhà cung cấp, ngân hàng

2 01/ĐHCĐ-NQ/2020 26/06/2021 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: không có

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công 
ty: không có

Danh sách Ban điều hành

Tính tại ngày 31/12/2021

Ông NGUYỄN CÔNG LÝ
Chủ tịch HĐQT

Quốc tịch: Việt Nam   Trình độ chuyên môn:  Quản trị kinh doanh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2021

Ông NGUYỄN BÁ THUYỀN
Thành viên HĐQT

Quốc tịch: Việt Nam   Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Luật

Ông NGUYỄN THỊ THẢO MAI
Thành viên HĐQT

Quốc tịch: Việt Nam   Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Luật
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STT Thành viên Chức vụ
Số lượng cuộc họp 

HĐQT tham dự
Tỷ lệ tham dự

1 Nguyễn Thị Thuỳ Vy Trưởng Ban kiểm soát 01/01 100%

2 Phạm Đức Hùng Thành viên Ban kiểm soát 01/01 100%

3 Nguyễn Hoàng Vĩ Thành viên Ban kiểm soát 01/01 100%

Hoạt động của Ban kiểm soát

• Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật, chấp hành điều lệ công ty của Hội đồng quản 
trị và ban lãnh đạo trong quá trình điều hành sản xuất và kinh doanh.

• Đã có những đóng góp cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất và kinh doanh cũng như việc đảm bảo nguồn vốn 
để duy trì sản xuất.

• Xem xét các báo cáo tài chính của phòng kế toán, phân tích và đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.

• Xem xét báo cáo kiểm toán và thư quản lý của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C. 

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và 
các cán bộ quản lý khác

• Ban Kiểm soát thường xuyên đóng góp ý kiến với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc trong điều hành sản xuất 
và kinh doanh.

• Ban Kiểm soát đã được cung cấp thông tin về hoạt động của Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo Công ty. Được 
cung cấp các số liệu về sản xuất kinh doanh và sử dụng các nguồn vốn.

BAN KIỂM SOÁT

Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2021
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STT Thành viên Chức vụ Lương Thưởng

1 Lê Thân Tổng Giám đốc 300.883.105 2.000.000

2 Nguyễn Văn Quý Phó Tổng Giám đốc 382.553.239 2.000.000

3 Trần Thị Mộng Thu Phó Giám đốc thường trực 118.983.684 2.000.000

DONAC luôn tuân thủ và thực hiện 

đúng theo quy định pháp luật và quy 

định nội bộ về quản trị công ty. Công 

ty luôn xem xét các thông lệ về quản 

trị công ty để đáp ứng sao cho phù hợp 

với doanh nghiệp và mang lại hiệu quả 

hoạt động.

STT Tên tổ chức/cá 
nhân

Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty

Số Giấy NSH, 
ngày cấp, nơi 

cấp NSH

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ

Thời 
điểm 
giao 
dịch

Nội dung, số lượng, tổng 
giá trị giao dịch

1
Công ty Cổ phần 
Xi măng Công 
Thanh

Công ty có cùng 
chủ tịch HĐQT

03041863356

Thôn Tam Sơn, 
xã Tân Trường, 
Thị xã Nghi Sơn, 
Tỉnh Thanh Hóa, 
Việt Nam

2021

Mua nguyên vật liệu và thành 
phẩm: 14.882.187.060 đồng
Mua xi măng:
13.203.878.636 đồng

Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

Thù lao và các khoản lợi ích

Quản trị Công ty 2021

Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt gồm lương và các khoản thưởng với tổng tiền tổng tiền trong năm 
2021 là 948.909.990 triệu đồng.
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Báo cáo tài chính kiểm toán

Ý kiến kiểm toán 
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