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I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 

 - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI 

 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4600422240 

 - Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng 

 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 132.579.111.593 

 - Địa chỉ: Xã La Hiên – Huyện Võ Nhai – Tỉnh Thái Nguyên 

 - Số điện thoại: 02083.829.156 

 - Số fax: 02083.829.056 

 - Website: http://www.ximanglahien.com.vn 

 - Mã cổ phiếu (nếu có): CLH 

 - Quá trình hình thành và phát triển (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời 

gian các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay). 

* Việc thành lập:  

- Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI tiền thân là Nhà máy xi măng 

La Hiên được thành lập theo Quyết định số 925/NL-BCCB-LD ngày 31/12/1994 

của Bộ Năng lượng (nay là Bộ Công thương), là đơn vị hạch toán phụ thuộc 

Công ty Than Nội Địa (nay là Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - 

CTCP) thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. 

- Ngày 18/12/2006, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 

3676/QĐ-BCN về việc cổ phần hóa Nhà máy xi măng La Hiên VVMI. 

- Ngày 19/09/2007, Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam ban hành Quyết định số 2228/QĐ-HĐQT về việc phê 

duyệt phương án và chuyển Nhà máy xi măng La Hiên VVMI thành Công ty cổ 

phần. 

- Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI được thành lập theo giấy đăng 

ký kinh doanh số: 1703000349 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp 

ngày 01 tháng 01 năm 2008.  

- Ngày 16 tháng 06 năm 2010 bàn giao dự án “Đầu tư mở rộng nâng cao 

công suất Nhà máy xi măng La Hiên” đi vào hoạt động với tổng mức đầu tư 

được quyết toán là: 626.755 triệu đồng. 

- Thay đổi về người đại diện theo pháp luật được chuẩn y tại Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ nhất số 4600422240 do Sở Kế 

http://www.ximanglahien.com.vn/
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hoạch Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 06/11/2012. Hiện tại Công ty đang 

hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần thay 

đổi lần thứ 5, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 

04/12/2021.  

* Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần:  

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 Công ty cổ phần xi măng La Hiên 

VVMI chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. 

- Ngày 22 tháng 04 năm 2016 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành 

quyết định số 252/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty 

cổ phần xi măng La Hiên VVMI được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán 

Hà Nội với mã chứng khoán là CLH. 

- Ngày 07/06/2016 mã chứng khoán CLH chính thức giao dịch phiên đầu 

tiên trên sàn HNX. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     * Giới thiệu về công ty: 
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Tên công ty:       CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI 

Tên viết tắt:        LHC 

Tên tiếng Anh:   VVMI LA HIÊN CENMENT JOIN STOCK COMPANY 

Biểu tượng của công ty: 

 

Trụ sở chính của công ty: Xóm Cây Bòng - Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai 

- Tỉnh Thái Nguyên. 

* Phương châm hoạt động:  
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+ Luôn cam kết phấn đấu, tìm hiểu kỹ khách hàng để đảm bảo sản phẩm 

và dịch vụ của mình cung ứng ra đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. 

+ Thường xuyên giáo dục cán bộ, công nhân viên để mọi người cùng hiểu 

rằng: 

“CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM QUYẾT ĐỊNH SỰ HƯNG THỊNH 

CỦA CÔNG TY” 

+ Luôn tổ chức việc giáo dục và đào tạo cho mọi cán bộ, công nhân viên 

không ngừng nâng cao trình độ, năng lực và chuyên môn nghiệp vụ của mình. 

+ Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-

2015 một cách có hiệu quả trên cơ sở tham gia của tất cả mọi người. 

      -  Các sự kiện khác trong năm 2022. 

+ Ngày 07/02/2022 Công ty tổ chức buổi lễ ra quân bán hàng đầu xuân 

trong không khí sôi nổi, khởi sắc cho hoạt động kinh doanh của năm tiếp theo 
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         + Ngày 12/04/2022 Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2022 

 



6  

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI 

 Tel:  02083 829 156;            Fax: 02083 829 056 

                   Email: cpximanglahien@gmail.com       Website: http://www.ximanglahien.com.vn 

   Địa chỉ: Xóm Cây Bòng - Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên 

 

 

MẪU PHỤ LỤC SỐ 04 (BAN HÀNH KÈM THÔNG TƯ SỐ 96/2020/TT-BTC NGÀY 16/11/2020 CỦA 

 BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN) 

 

 

 

          + Hàng năm Công ty đều tổ chức Hội nghị tri ân khách hàng nhằm gìn giữ 

và tạo sự gắn kết giữa Công ty với các bạn hàng. 



7  

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI 

 Tel:  02083 829 156;            Fax: 02083 829 056 

                   Email: cpximanglahien@gmail.com       Website: http://www.ximanglahien.com.vn 

   Địa chỉ: Xóm Cây Bòng - Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên 

 

 

MẪU PHỤ LỤC SỐ 04 (BAN HÀNH KÈM THÔNG TƯ SỐ 96/2020/TT-BTC NGÀY 16/11/2020 CỦA 

 BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN) 

 

 

+ Ngày 22 tháng 12 năm 2022 Công ty tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt 

động SXKD, an toàn vệ sinh lao động năm 2022 và mở Hội nghị người lao động 

năm 2023. Tại Hội nghị này Công ty đã vinh dự nhận được sự chúc mừng của 

lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP và các đơn vị trên 

địa bàn về việc hoàn thành kế hoạch SXKD 

             2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

2.1. Ngành nghề kinh doanh: (Nêu các ngành nghề kinh doanh hoặc sản phẩm, 

dịch vụ chính chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất) 

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty bao gồm: 

- Sản xuất xi măng, clinker;  

- Khai thác đá vôi, đất sét; 

2.2. Địa bàn kinh doanh: (Nêu các địa bàn hoạt động kinh doanh chính, chiếm 

trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất) 

- Trong năm Công ty bán hàng cho ~ 300 cửa hàng tiêu thụ sản phẩm và 

các nhà phân phối, ngoài ra còn bán trực tiếp cho người tiêu dùng. 

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty chủ yếu khu vực phía Bắc bao 

gồm các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Nội, Vĩnh Phúc, 

Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh…vv và các đơn vị trong Tập đoàn Công 
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nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. 

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản 

lý 
Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI được tổ chức và hoạt động tuân 

thủ theo Luật doanh nghiệp, các luật khác có liên quan và Điều lệ tổ chức và 

hoạt động của Công ty. 

3.1. Mô hình quản trị (nêu rõ mô hình theo quy định tại Điều 137 Luật Doanh 

nghiệp) 

- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát, Ban điều hành đứng đầu là Giám đốc và 03 phó Giám đốc phụ trách các 

phần hành công việc.           

- Công ty không có văn phòng đại diện ở trong và ngoài nước.  

- Công ty tổ chức giám sát công việc theo mô hình ma trận mở; bảo đảm 

thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đồng bộ trong chỉ đạo 

điều hành của Công ty trên nguyên tắc tập trung dân chủ, dưới sự lãnh đạo của 

Đảng xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của cá nhân 

Giám đốc và các Phó giám đốc khi thực hiện nhiệm vụ được giao. 

          3.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của Công ty tại thời điểm 31/12/22 
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Phân xưởng Cơ điện 
 

Phòng Kế toán T.kê Tài chính 
 

Phòng Kinh doanh thị trường 
 

 

 

Phòng Kế hoạch vật tư 
 

 

Phòng Kỹ thuật sản xuất 
 

Bộ phận an toàn (Cơ điện – AT 

MT) 

 

Phòng Tổ chức – Hành chính 
 

 

Phân xưởng Clinker  
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* Đại hội đồng cổ đông: 

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty và 

gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội cổ đông thường niên được 

tổ chức mỗi năm 01 (một) lần để thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo Luật 

doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. 

Đại hội đồng cổ đông bầu ra Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát 

(BKS) của Công ty.  

* Hội đồng quản trị: 

Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty chịu sự giám sát 

hoặc chỉ đạo thực hiện của HĐQT. HĐQT là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để 

thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về 

Đại hội đồng cổ đông. 

HĐQT có trách nhiệm giám sát, chỉ đạo Giám đốc điều hành và các cán 

bộ quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. 

Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ 

của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. 

* Ban kiểm soát: 

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, chịu trách nhiệm trước 

các cổ đông, tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nhiệm vụ 

được giao. 

* Bộ máy điều hành: 

Đứng đầu bộ máy điều hành là ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty. 

Giúp việc cho Giám đốc có các Phó giám đốc phụ trách từng lĩnh vực.  

Hiện nay theo nhu cầu sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu sắp xếp thu gọn 

giảm các đầu mối quản lý, Công ty duy trì 06 phòng và 04 phân xưởng. Các 

phòng ban, phân xưởng đều có mối quan hệ gắn kết với nhau nhằm hỗ trợ trong 

việc thực hiện các công việc để hoạt động SXKD của Công ty luôn được thông 

suốt. 

3.3. Các công ty con, công ty liên kết: (Nêu danh sách, địa chỉ, lĩnh vực sản 

xuất kinh doanh chính, vốn điều lệ thực góp, tỷ lệ sở hữu của Công ty tại các công ty con, 

công ty liên kết) 

Công ty không có công ty con và công ty liên kết. 

4. Định hướng phát triển 
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Với mục tiêu tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực và 

ngành nghề kinh doanh của Công ty; xây dựng Công ty trở thành một tập thể 

vững mạnh, có uy tín thương hiệu tại các vùng thị trường; tạo lập một văn hóa 

doanh nghiệp có bản sắc riêng; xây dựng một hình mẫu về phát triển theo chiều 

sâu trong đầu tư, sản xuất và thương mại, Công ty đã đề ra những mục tiêu, 

chiến lược nhằm giúp xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững. 

4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

Tiếp tục duy trì và phát huy các mục tiêu đã đề ra: 

- Sản xuất kinh doanh theo tiêu chí: An toàn – Năng suất – Chất lượng –

Hiệu quả 

- Phát huy cao tinh thần Kỷ luật – đồng tâm 

- Hài hòa lợi ích của các Cổ đông và Người lao động 

- Khách hàng là số 1 

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tăng cường quản trị chi phí với mô 

hình phù hợp, tiết kiệm chi phí; 

- Sản xuất xi măng thân thiện với môi trường, trách nhiệm trong cộng 

đồng xã hội; 

- Tiếp tục đầu tư theo hướng mở rộng, cải tiến công nghệ, tăng năng suất; 

- Ứng dụng cuộc cách mạng công nghệ 4.0 sâu rộng nhất; 

- Sử dụng các loại chất thải làm nguồn nguyên liệu; 

- Thực hiện tốt chế độ chính sách của Nhà nước và quy định của pháp 

luật. 

4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

* Chiến lược về sản phẩm và thị trường: 

Sản phẩm và thị trường của Công ty đặc biệt quan trọng, nó quyết định sự 

tồn tại, phát triển của Công ty. Do đó việc nghiên cứu sản phẩm, tìm hiểu nhu 

cầu khách hàng nhằm giữ vững củng cố thị trường truyền thống, mở rộng thị 

trường mới là nhiệm vụ hàng đầu. Để hoạt động này đáp ứng được các yêu cầu 

Công ty cần thực hiện các biện pháp sau: 

- Tập trung quản lý toàn diện trong các lĩnh vực, tối đa hóa lợi nhuận 

trong kinh doanh, trong đó đẩy mạnh chủng loại sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận 

cao. 

- Đa dạng hóa sản phẩm xi măng, nâng cao chất lượng sản phẩm, ổn định 
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đà phát triển, giữ vững và xây dựng thương hiệu sản phẩm Công ty trở thành 

một thương hiệu uy tín trên thị trường. 

- Tiếp tục tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ xi măng đối với những 

khách hàng đã có và khách hàng tiềm năng trong tương lai. 

- Tích cực trong quản lý thị trường, tổ chức mạng lưới tiếp thị chặt chẽ, 

phân công chi tiết các khu vực quản lý, nắm bắt tình hình thị trường cũng như 

khả năng thanh toán của khách hàng để có biện pháp bán hàng và thu hồi công 

nợ kịp thời, phân tích khách hàng, đánh giá các đối tượng cạnh tranh để đưa ra 

các chính sách phù hợp. 

* Chiến lược đầu tư công nghệ: 

- Tiếp tục áp dụng các biện pháp điều hành và quản lý năng suất thiết bị 

trong dây chuyền sản xuất xi măng. Có biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng 

clinker sản xuất, tăng tỷ lệ pha trộn phụ gia trong xi măng, giảm định mức tiêu 

hao vật tư, nhiên liệu và động lực. 

- Phát huy sáng kiến trong tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, đẩy mạnh 

ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới. 

- Nghiên cứu phương án cải tạo, thay thế thiết bị trong dây chuyền để 

nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm đảm bảo đủ sức cạnh tranh trên thị 

trường. 

* Chiến lược tài chính: 

- Xây dựng các quy chế quản lý tài chính phù hợp theo quy định của pháp 

luật. Tăng cường công tác khoán quản chi phí trong các công đoạn. 

- Thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ đảm bảo an toàn vốn, góp phần 

nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. 

- Chủ động công bố minh bạch thông tin, cung cấp kịp thời cho các nhà 

đầu tư để nắm bắt được hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đặc biệt là 

thông tin về tình hình tài chính của Công ty. 

- Tìm kiếm các nguồn vốn vay phù hợp để cơ cấu lại nguồn vốn của Công 

ty sao cho hợp lý, đồng thời tận dụng tối đa ưu thế của đòn cân nợ. 

- Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc phát triển sản xuất kinh 

doanh, nhằm mục tiêu phát triển Công ty ngày càng vững mạnh. 

* Chiến lược nhân sự: 

- Tiếp tục cơ cấu sắp xếp lại lao động, đảm bảo đủ nguồn lực, hợp lý hóa 

sản xuất. Xây dựng các phương án sắp xếp lao động phù hợp theo hướng giảm 
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lao động gián tiếp, lao động phục vụ, phụ trợ bổ sung tăng cường lao động vào 

dây chuyền sản xuất chính. 

- Tuyển dụng lao động trẻ có trình độ chuyên môn tốt để đào tạo kế cận, 

thay thế. Có chính sách đãi ngộ tốt đối với lao động chất lượng và có tâm huyết 

xây dựng sự phát triển của Công ty.  

- Đào tạo nâng cao tay nghề cho thợ vận hành, công nhân viên chức trong  

toàn Công ty. Nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ. Sử dụng lao động có 

chuyên môn nghiệp vụ tốt trong các phòng ban Công ty.  

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật năng động có năng lực và 

trình độ cao, đội ngũ công nhân giỏi. Nâng cao vai trò trách nhiệm lãnh đạo của 

hệ thống chính trị, sự gương mẫu của các cán bộ đứng đầu.  

- Tăng cường đổi mới trong cách thức Quản trị doanh nghiệp; lấy chất 

lượng và hiệu quả làm tiêu chí hàng đầu trong chiến lược kinh doanh. 

4.3. Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng 

đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công 

ty  

* Đối với môi trường: 

- Duy trì thường xuyên việc kiểm tra, đánh giá tác động môi trường để 

đưa ra các giải pháp khắc phục những ảnh hưởng xấu. 

- Lắp đặt hệ thống lọc bụi tại các vị trí sản xuất cần thiết, kết hợp chặt chẽ 

giữa đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ với hệ thống xử lý chất thải, xử lý khói, 

bụi và các giải pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường. 

- Thực hiện thu gom, phân loại, xử lý các chất thải rắn phát sinh đúng các 

quy định trong Quy trình xử lý chất thải. 

- Kiểm tra, đánh giá tác động của dự án sản xuất xi măng đối với việc sử 

dụng đất, đá, môi trường sinh thái một cách chặt chẽ và nghiêm túc. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức về 

bảo vệ môi trường cho toàn cán bộ công nhân viên trong Công ty. 

- Tổ chức các phong trào xanh, sạch, đẹp, làm vệ sinh, trồng bổ sung cây 

xanh quanh nhà máy và các khu đất trống. Thường xuyên có xe phun, rửa nước 

cho cây xanh và đường giao thông trong nội bộ. 
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* Đối với xã hội và cộng đồng: 

Hưởng ứng tích cực thông điệp của Thủ tướng Chính phủ “Không để 

người dân nào bị bỏ lại phía sau” Công ty đã rất tích cực trong các hoạt động: 

- Xây nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hỗ trợ công 

nhân có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ thiên tai hỏa hoạn. 

- Thường xuyên có những đóng góp với địa phương trong công tác từ 

thiện, quỹ khuyến học, phong trào văn hóa thể thao và công tác xã hội khác. 

- Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, giúp đỡ các gia đình chính 

sách, người nghèo, đóng góp để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. 

5. Các rủi ro: (Nêu các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh 

hoặc đối với việc thực hiện các mục tiêu của của Công ty, trong đó có rủi ro về môi trường, 

thiên tai, dịch bệnh,....) 

Công ty có thể bị ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bởi các 

rủi ro sau: 

         5.1. Rủi ro về kinh tế 

Những diễn biến của nền kinh tế luôn ảnh hưởng đến sự phát triển của các 

thành phần kinh tế, chủ thể kinh tế. Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI là 

một chủ thể tham gia vào nền kinh tế nên cũng không nằm ngoài sự tác động 
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của các nhân tố cơ bản trong nền kinh tế như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm 

phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái,… 

* Tốc độ tăng trưởng kinh tế (tốc độ tăng trưởng GDP) 

Kinh tế - xã hội năm 2022 của nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế 

giới có nhiều biến động nhanh, khó lường làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài 

chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu. Tăng trưởng 

kinh tế toàn cầu được các tổ chức quốc tế dự báo tăng hoặc giữ nguyên so với 

dự báo tại thời điểm quý III/2022 nhưng thấp hơn tăng trưởng của năm 2021. 

Trong nước, với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, tạo đà hoàn thành mục 

tiêu kinh tế – xã hội năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội 

Đảng XIII, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ, ngành, địa phương 

triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị 

quyết số 02/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi, phát 

triển kinh tế – xã hội. Kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát trong tầm 

kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo; chính sách tiền tệ, tài khóa được điều 

hành chủ động, linh hoạt và hiệu quả. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải 

thiện tích cực, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự tin tưởng, 

ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. 

Trên cơ sở đó, kinh tế - xã hội năm 2022 của nước ta khởi sắc trên hầu hết 

các lĩnh vực, nhiều ngành đã khôi phục mạnh mẽ với mức tăng trưởng cao. Hoạt 

động sản xuất kinh doanh phục hồi tích cực ở cả ba khu vực kinh tế. GDP năm 

2022 tăng cao ở mức 8,02% so với năm trước, là mức tăng cao nhất các năm 

trong giai đoạn 2011-2022. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,36%, 

đóng góp 5,11% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. 

Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,78%, đóng góp 38,24%; trong đó 

ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh 

tế với tốc độ tăng 8,1%. Khu vực dịch vụ tăng 9,99%, đóng góp 56,65%; trong 

đó nhiều ngành dịch vụ thị trường tăng cao như bán buôn, bán lẻ tăng 10,15%; 

vận tải kho bãi tăng 11,93%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 40,61%; hoạt động 

tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,03%. 

Tuy nhiên, đối với thị trường xi măng, việc dư thừa xi măng tiếp tục dẫn 

tới cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong bối cảnh các đơn vị sản xuất xi măng 

đứng trước áp lực phải tiêu thụ sản phẩm, nhiều đơn vị phải thực hiện dừng lò 

nung/giảm năng suất chạy lò. Đầu tháng 1 vừa qua, một số dây chuyền xi măng 

xác nhận phải dừng lò, kết hợp sửa chữa thiết bị, cũng để giảm tải áp lực về tiêu 

thụ khi thị trường xi măng trong nước và xuất khẩu còn trầm lắng. 

Với lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là sản xuất xi măng, clinker phục vụ cho 

xây dựng, doanh thu của Công ty chịu ảnh hưởng trực tiếp của tốc độ tăng 
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trưởng kinh tế. Khi nền kinh tế phát triển nhanh, mạnh sẽ kéo theo việc đẩy 

mạnh mở rộng đầu tư xây dựng và ngược lại.  

Năm 2022, tổng sản lượng tiêu thụ xi măng tại thị trường trong nước đạt 

62,68 triệu tấn, tương đương năm 2021. Tiêu thụ xi măng chững lại do chu kỳ đi 

xuống của thị trường bất động sản, cộng với việc giải ngân vốn đầu tư các công 

trình công còn chậm, khiến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp xi măng 

bị ảnh hưởng đáng kể. 

Tiêu thụ xi măng thấp, trong khi chi phí sản xuất liên tục tăng cao, khiến 

lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất xi măng tiếp tục giảm tốc, nhất là 

những doanh nghiệp đóng đô tại địa bàn có nhiều nhà máy xi măng, sản lượng 

lớn như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nam, Ninh Bình. Kịch bản này dự báo duy trì 

tiếp trong năm 2023. 

Theo các chuyên gia nhận định, thị trường bất động sản được dự báo sẽ 

tiếp tục gặp khó, khi dòng vốn vẫn chưa được khơi thông, tâm lý người mua nhà 

thận trọng… khiến nhiều doanh nghiệp không dám đẩy mạnh đầu tư dự án mới, 

mà chọn tập trung khai thác các dự án hiện hữu, giãn tiến độ xây dựng. 

Thị trường năm 2023 chưa được cải thiện cũng là nhận định của Tổng 

Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem), doanh nghiệp nắm giữ 35% thị phần 

trên thị trường xi măng trong nước. Tổng Giám đốc Vicem, ông Lê Nam Khánh 

cho hay, xây dựng dân dụng phục hồi chậm; các công trình, dự án cũng chậm 

triển khai, nên xi măng không dễ tăng tiêu thụ. 

Bên cạnh sự suy giảm nhu cầu bất động sản, các doanh nghiệp xi măng 

còn tiếp tục chịu áp lực từ thị trường xuất khẩu. Cụ thể, xuất khẩu xi măng và 

clinker trong năm qua ghi nhận sụt giảm rất mạnh so với thực hiện của năm 

ngoái. Thị trường xuất khẩu xi măng của Việt Nam được dự báo có thể phục hồi 

trong nửa cuối năm 2023 nhờ vào việc Trung Quốc mở cửa trở lại.  

Dù trong tháng 12/2022, tình hình xuất khẩu xi măng và clinker tại các thị 

trường truyền thống như Đài Loan, Bangladesh, Malaysia… đã được cải thiện 

đáng kể nhưng chưa thể bù đắp được mức giảm của nhiều tháng trước đó. 

Số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy, Trung Quốc là thị trường 

xuất khẩu xi măng lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, do nhu cầu xây dựng yếu 

đi tại Trung Quốc, xuất khẩu xi măng của Việt Nam sang thị trường này giảm 

đáng kể. 

Cùng với đó, các nước nhập khẩu xi măng, clinker tiếp tục thực hiện 

nhiều chính sách bảo hộ sản xuất xi măng trong nước, áp dụng hàng rào kỹ thuật 

thương mại, giá cước vận chuyển cao gây khó khăn cho doanh nghiệp. Theo đó, 

tổng lượng xuất khẩu xi măng, clinker trong năm 2022 chỉ đạt 31,7 triệu tấn, 

http://ximang.vn/bien-dong-thi-truong/thi-truong-xi-mang/nam-2023-du-bao-muc-tieu-thu-xi-mang-trong-nuoc-se-tiep-tuc-di-ngang-17821.htm
http://ximang.vn/bien-dong-thi-truong/thi-truong-xi-mang/thi-truong-xi-mang-chiu-tac-dong-tu-khung-hoang-bat-dong-san-tai-trung-quoc-16342.htm
http://ximang.vn/bien-dong-thi-truong/thi-truong-xi-mang/day-manh-giai-phap-can-doi-cung-cau-binh-on-thi-truong-xi-mang-trong-nam-2023-17544.htm
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giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Chứng khoán SSI (SSI Research) cho rằng, thị trường xuất khẩu cũng có 

thể phục hồi trong nửa cuối năm 2023 nhờ vào việc Trung Quốc mở cửa trở lại. 

Điều này cũng có thể giúp giảm áp lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp miền 

Bắc và miền Trung của Việt Nam. 

Theo các yếu tố ảnh hưởng trên, xi măng La Hiên cũng không thể nằm 

ngoài những tác động ảnh hưởng đó và cũng sẽ là nhân tố ảnh hưởng lớn đến 

hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty. 

* Rủi ro tín dụng: 

Công ty có thể có rủi ro tín dụng từ các hoạt động kinh doanh của mình 

mà chủ yếu đối với tài khoản phải thu khách hàng chưa được thu hồi mà Công 

ty thường xuyên theo dõi. 

* Lạm phát: 

Nhờ những chính sách quyết liệt nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh 

tế vĩ mô của Chính phủ mà lạm phát của Việt Nam trong những năm gần đây 

tăng ở mức thấp nhưng các chi phí đầu vào phục vụ hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty như chi phí điện, than, …lại có xu hướng gia tăng, phần nào 

ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.  

* Lãi suất: 

Một doanh nghiệp khi huy động vốn vay từ bên ngoài để phục vụ hoạt 

động sản xuất kinh doanh sẽ chịu rủi ro khi lãi suất thị trường tăng hoặc giảm. 

Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI sử dụng nguồn vốn vay làm nguồn tài 

trợ chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, diễn biến tăng giảm lãi 

suất sẽ có tác động ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 

* Tỷ giá hối đoái: 

Là rủi ro xảy ra khi các giao dịch kinh tế được thực hiện bằng ngoại tệ và 

biến động của tỷ giá hối đoái dẫn đến những tác động bất lợi cho doanh nghiệp.   

5.2. Rủi ro về luật pháp 

Rủi ro luật pháp là rủi ro phát sinh do việc không áp dụng kịp thời, không 

phù hợp các văn bản pháp luật trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh 

của Công ty. 

Là một công ty cổ phần niêm yết, hoạt động kinh doanh của Công ty cổ 

phần Xi măng La Hiên VVMI sẽ chịu sự điều chỉnh chủ yếu của Luật Doanh 

nghiệp, luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan khác đến lĩnh vực, 

ngành nghề sản xuất kinh doanh. 
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Là quốc gia đang phát triển, đang trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị 

trường nên hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam vẫn chưa ổn định và nhất 

quán, các văn bản hướng dẫn thi hành vẫn chưa hoàn chỉnh và đang trong giai 

đoạn hoàn thiện nên còn nhiều sửa đổi bổ sung, dẫn đến có nhiều sự thay đổi và 

có thể phát sinh bất cập, ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công 

ty. 

5.3. Rủi ro đặc thù 

* Rủi ro nguyên vật liệu đầu vào 

Những vật tư, nguyên liệu đầu vào quan trọng trong ngành sản xuất xi 

măng bao gồm: Đá vôi, đất sét, than, dầu, thạch cao, quặng sắt, cước vận 

tải,…Về nguyên liệu chính, Công ty có lợi thế sở hữu mỏ nguyên liệu trữ lượng 

lớn và chất lượng cao, đáp ứng cho việc sản xuất xi măng. Còn đối với các 

nguyên liệu cần có sự cung cấp từ bên ngoài có đặc tính biến động theo giá thị 

trường, một mặt, Công ty đã đầu tư phát triển công nghệ hiện đại hơn nhằm 

nâng cao năng suất, giảm hao phí nguyên nhiên vật liệu, kiểm soát chặt chẽ hoạt 

động sản xuất kinh doanh nhằm tránh lãng phí, thất thoát nguyên nhiên vật liệu; 

mặt khác, Công ty luôn chú trọng xây dựng được kênh cung cấp nguyên liệu, 

tạo mối quan hệ bạn hàng lâu năm nhằm đảm bảo ổn định nguồn nguyên liệu 

cho sản xuất. Tuy nhiên dây chuyền thiết bị của Công ty chủ yếu được nhập từ 

Trung Quốc, dịch bệnh Covid - 19 bắt nguồn từ nước này nên cũng ảnh hưởng 

rất lớn đến việc nhập khẩu thiết bị, thông quan, nhập cảnh của các chuyên gia 

đến làm việc tại Công ty. 

* Rủi ro cạnh tranh 

Vị trí công ty nằm trong khu vực có mật độ tập trung các nhà máy xi 

măng nhiều nhất cả nước (toàn Tỉnh Thái Nguyên hiện có 05 Nhà máy xi măng) 

do đó tình trạng cung vượt cầu rất lớn dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt tại thị 

trường nội địa, đẩy mặt bằng giá xuống thấp. Tuyến đường vận chuyển độc địa 

bằng đường bộ, nhỏ hẹp, lưu lượng xe lớn làm tăng chi phí cho việc vận chuyển 

tiêu thụ sản phẩm và cung cấp vật tư đầu vào.  

Theo Báo cáo ngành xi măng 6 tháng đầu năm 2022, cả nước hiện đang 

có 90 dây chuyền sản xuất với tổng công suất hơn 110 triệu tấn/năm. Trong năm 

nay, nguồn cung xi măng tiếp tục duy trì ở mức rất cao, trong khi nhu cầu xi 

măng trong nước dự kiến khoảng 65 triệu tấn. Việc mất cân đối cung - cầu khiến 

thị trường xi măng trong nước tiếp tục cạnh tranh khốc liệt về giá bán và chính 

sách hỗ trợ của các thương hiệu xi măng nhằm chiếm lĩnh thị trường. 

Ngoài ra, trong thời gian tới, công ty còn phải cạnh tranh với các sản 

phẩm xi măng nước ngoài khi Việt Nam mở cửa theo các hiệp định thương mại 
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quốc tế như Hiệp định Thương mại tự do (FTA), Hiệp định đối tác toàn diện và 

tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP),… 

 5.4. Rủi ro biến động giá cổ phiếu 

Cổ phiếu của Công ty khi được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà 

Nội sẽ giúp Công ty quảng bá thương hiệu nhằm nâng cao hình ảnh, tăng tính 

thanh khoản cho cổ phiếu, tạo điều kiện cho các chủ sở hữu có thể chuyển 

nhượng vốn dễ dàng, tạo cơ hội tiếp cận với nhiều nguồn vốn cho đầu tư phát 

triển, và chuẩn mực hóa quản trị Công ty, tăng tính minh bạch. 

Tuy nhiên, rủi ro về biến động giá cổ phiếu khi niêm yết là điều khó tránh 

khỏi. Giá cổ phiếu trên thị trường được xác định bởi nhiều yếu tố như: tình hình 

hoạt động của Công ty, tình hình chính trị, xã hội, tình hình kinh tế trong nước 

và quốc tế, cũng như các thay đổi trong luật và những quy định trên thị trường 

chứng khoán. Ngoài ra, giá cổ phiếu còn phụ thuộc vào tâm lý của nhà đầu tư 

trên thị trường. Chính vì vậy, sự tăng giảm giá cổ phiếu của công ty sẽ là một 

yếu tố rủi ro khó lường trước.  

          5.5. Rủi ro về môi trường 

Quá trình sản xuất clinker và xi măng tại các nhà máy xi măng trên toàn 

Thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan tới việc thải ra khối 

lượng khói bụi vào môi trường sống. Sự ô nhiễm do quá trình sản xuất xi măng 

đang buộc chúng ta phải có những thay đổi tích cực mà mục tiêu không gì khác 

là bảo vệ môi trường. Do vậy sẽ rất rủi ro cho hoạt động của Công ty khi chưa 

đầu tư hoặc không thể đầu tư được các hệ thống thiết bị để xử lý khói bụi. 

5.6. Rủi ro khác 

Ngoài những rủi ro đã trình bày trên, một số rủi ro mang tính chất bất khả 

kháng tuy ít có khả năng xảy ra, nhưng nếu xảy ra cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến 

tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Thiên tai, dịch bệnh, bão lớn, hỏa 

hoạn, động đất có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty như 

giảm sản lượng hoặc gây thiệt hại, phá hủy một phần hoặc toàn bộ cơ sở vật chất 

đối với Công ty.  

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: Nêu các kết quả 

đạt được trong năm. Nêu những thay đổi, biến động lớn về chiến lược kinh doanh, doanh thu, 

lợi nhuận, chi phí, thị trường, sản phẩm, nguồn cung cấp,...  

Trong năm 2022 vừa qua, ngành Xi măng vừa có thêm 2 dây chuyền đi 

vào sản xuất là Xi măng Đại Dương 1 (tháng 7/2022, công suất 2,3 triệu 
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tấn/năm); Xi măng Long Sơn 4 (tháng 9/2022, công suất 2,5 triệu tấn/năm). Dự 

kiến nguồn cung xi măng sẽ đạt khoảng 120,7 triệu tấn, trong khi nhu cầu tiêu 

thụ xi măng trong nước dự báo chỉ ở mức 63 - 65,5 triệu tấn. 

Dư thừa xi măng tiếp tục dẫn tới cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong bối 

cảnh các đơn vị sản xuất xi măng đứng trước áp lực phải tiêu thụ sản phẩm, 

nhiều đơn vị phải thực hiện dừng lò nung/giảm năng suất chạy lò. Đầu tháng 1 

vừa qua, một số dây chuyền xi măng xác nhận phải dừng lò, kết hợp sửa chữa 

thiết bị, cũng để giảm tải áp lực về tiêu thụ khi thị trường xi măng trong nước và 

xuất khẩu còn trầm lắng. 

Năm 2022, tổng sản lượng tiêu thụ xi măng tại thị trường trong nước đạt 

62,68 triệu tấn, tương đương năm 2021. Tiêu thụ xi măng chững lại do chu kỳ đi 

xuống của thị trường bất động sản, cộng với việc giải ngân vốn đầu tư các công 

trình công còn chậm, khiến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp xi măng 

bị ảnh hưởng đáng kể. 

Tiêu thụ xi măng thấp, trong khi chi phí sản xuất liên tục tăng cao, khiến 

lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất xi măng tiếp tục giảm tốc, nhất là 

những doanh nghiệp đóng đô tại địa bàn có nhiều nhà máy xi măng, sản lượng 

lớn như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nam, Ninh Bình. Kịch bản này dự báo duy trì 

tiếp trong năm 2023. 

Theo các chuyên gia nhận định, thị trường bất động sản được dự báo sẽ 

tiếp tục gặp khó, khi dòng vốn vẫn chưa được khơi thông, tâm lý người mua nhà 

thận trọng… khiến nhiều doanh nghiệp không dám đẩy mạnh đầu tư dự án mới, 

mà chọn tập trung khai thác các dự án hiện hữu, giãn tiến độ xây dựng. 

Việc dư thừa cung cùng với những biến động của thị trường, năm 2022 là 

một năm đầy khó khăn của ngành xi măng Việt Nam, Công ty cổ phần xi măng 

La Hiên cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi những yếu tố trên. 

Tuy nhiên, với nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo cùng cán bộ 

công nhân viên của Công ty, trong năm 2022, Công ty đã tích cực triển khai 

thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, Công 

ty cũng luôn đảm bảo duy trì ổn định và giữ vững các vùng thị trường truyền 

thống, lựa chọn các đối tượng khách hàng có tiềm lực kinh tế tốt. Đánh giá các 

đối tượng cạnh tranh để xây dựng các chính sách bán hàng hợp lý nhằm hạn chế 

rủi ro trong kinh doanh và thu hồi được công nợ sau bán hàng. 

- Sử dụng nguồn vốn linh hoạt, hiệu quả, giảm ~ 76,82% chi phí tài chính 

so với năm liền kề. 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát máy móc thiết bị, dây chuyền công 

http://ximang.vn/bien-dong-thi-truong/thi-truong-xi-mang/du-bao-tinh-trang-nguon-cung-xi-mang-tiep-tuc-du-thua-trong-thoi-gian-toi-17536.htm
http://ximang.vn/bien-dong-thi-truong/thi-truong-xi-mang/nam-2023-du-bao-muc-tieu-thu-xi-mang-trong-nuoc-se-tiep-tuc-di-ngang-17821.htm
http://ximang.vn/bien-dong-thi-truong/thi-truong-xi-mang/thi-truong-xi-mang-chiu-tac-dong-tu-khung-hoang-bat-dong-san-tai-trung-quoc-16342.htm
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nghệ, trong năm đã hạn chế xảy ra sự cố đột xuất trong sản xuất. Nâng cao chất 

lượng sản phẩm, tăng tỷ lệ pha trộn phụ gia giúp hạ giá thành sản phẩm. 

- Duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo đời sống và việc làm cho người lao 

động, không để sản phẩm tồn kho lớn làm giảm chất lượng sản phẩm và ứ đọng 

vốn. 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Năm 2022 tiếp tục là năm Công ty hoàn 

thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đã được 

tăng trưởng rõ nét. Quyền lợi của cổ đông và người lao động đều được nâng cao. 

1.2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch: So sánh kết quả đạt được trong 

năm so với các chỉ tiêu kế hoạch và các chỉ tiêu năm liền kề. Phân tích cụ thể nguyên nhân 

dẫn đến việc không đạt/đạt/vượt các chỉ tiêu so với kế hoạch và so với năm liền kề 

* Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu: 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Thực hiện 

năm 2021 

KH năm 

2022 

Thực hiện 

năm 2022 

% TH 

2022/2021 

% 

TH/KH 

A Chỉ tiêu hiện vật             

I Sản lượng sản xuất Tấn 805.916,11 740.000 769.844,77 95,52 104,03 

1 Xi măng " 726.077,02 690.000 720.300,06 99,20 104,39 

2 Clinker thương phẩm " 79.839,09 50.000 49.544,71 62,06 99,09 

II Sản lượng tiêu thụ Tấn 805.916,11 740.000 769.844,77 95,52 104,03 

- Xi măng " 726.077,02 690.000 720.300,06 99,20 104,39 

- Clinker thương phẩm " 79.839,09 50.000 49.544,71 62,06 99,09 

B Doanh thu, TN khác Tr.đ 734.621,66 680.279,22 815.125,62 110,96 119,82 

- Xi măng " 679.764,00 643.388,73 774.875,22 113,99 120,44 

- Clinker thương phẩm " 51.312,71 31.818,18 36.117,48 70,39 113,51 

- Doanh thu, TN khác   3.544,95 5.072,31 4.132,91 116,59 81,48 

C Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 68.383,37 56.000 70.444,78 103,01 125,79 

D Cổ tức (dự kiến) % 35 25 35 100,00 140,00 

G Nộp ngân sách NN Tr.đ 53.367,42 42.584 46.085,37 86,35 108,22 

E Lao động và thu nhập             

1 Lao động bình quân Người 552 552 544 98,55 98,55 

2 Tiền lương bq  Đ/n/th 14.469.227 11.750.000 14.984.331 103,56 127,53 

         * Nguyên nhân dẫn đến việc không đạt/đạt/vượt các chỉ tiêu so với kế 

hoạch và so với năm liền kề: 

Do biến động của thị trường, năm 2022 sản lượng tiêu thụ giảm 4,48%, 

tuy nhiên do điều hành chính sách giá bán linh hoạt, doanh thu tăng 10,96% còn 

lợi nhuận trước thuế tăng 3,01% so với năm 2021. Như vậy, trong năm Công ty 

đã điều hành tương đối tốt chính sách giá bán cũng như tiết kiệm được các 

khoản chi phí nên lợi nhuận trong năm 2022 cũng đã có sự tăng trưởng so với 
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cùng kỳ năm 2021.  

- Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI luôn xác định chủ động nắm 

bắt tình hình, linh hoạt trong điều hành chỉ đạo, xem xét một cách thận trọng 

trong việc hoạch định chiến lược phát triển của mình trên cơ sở hạn chế đến 

mức tối đa những tác động tiêu cực từ nền kinh tế, đảm bảo duy trì tốc độ tăng 

trưởng doanh thu và lợi nhuận của Công ty. 

- Công ty luôn vận dụng tối đa các lợi thế trong kinh doanh, tiết kiệm các 

chi phí trong sản xuất nhằm giữ được giá thành hợp lý đảm bảo tính cạnh tranh. 

Bên cạnh đó, Công ty luôn nỗ lực bám sát các chỉ tiêu kế hoạch để thực hiện 

điều hành sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. 

- Đặc biệt Công ty luôn có sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của 

Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo, sự đoàn kết nhất trí cao trong chỉ đạo 

điều hành của cán bộ và tập thể người lao động. Bộ máy quản lý đã chủ động và 

sát sao hơn trong điều hành sản xuất, công tác thị trường, tiếp cận các hộ tiêu 

dùng trực tiếp nhằm tăng sản lượng. Công ty đã biết vận dụng linh hoạt trong cơ 

chế bán hàng, tiết kiệm tốt các loại chi phí trong sản xuất kinh doanh cũng như 

thực hiện quản lý tốt máy móc thiết bị, công nghệ nên đã mang lại hiệu quả kinh 

tế cao, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công ty hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 

SXKD năm 2022 và đạt mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay.  

2. Tổ chức và nhân sự 

2.1. Danh sách Ban điều hành: (Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ 

phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành của Tổng Giám đốc, 

các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác) 

2.1.1  Ông Trần Quang Khải: 

Chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (Kể từ ngày 

18/05/2022) 

Ngày/tháng/năm sinh: 27/07/1973 

Quê quán: Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên 

Quốc tịch: Việt Nam 

Số CMND: 090.752.277 Ngày cấp: 01/06/2004 Nơi cấp: CA Thái 

Nguyên 

Địa chỉ thường trú: Tổ 14, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hóa xí nghiệp, Thạc sỹ Quản trị 

kinh doanh. 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,041% 
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2.1.2 Ông Lê Bá Chức: 

Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI 

Ngày/tháng/năm sinh: 10/05/1965 

Quê quán: Xã Xuân Hoà, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá. 

Quốc tịch: Việt Nam 

Số CMND: 090.590.490 Ngày cấp: 24/01/2000 Nơi cấp: CA Thái 

Nguyên 

Địa chỉ thường trú: Tổ 07, Phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ điện 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,157% 

2.1.3  Ông Phạm Mạnh Tiến: 

Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI 

Ngày/tháng/năm sinh: 07/02/1969 

Quê quán: Xã Thụy Dương, Huyện Thụy Anh, Tỉnh Thái Bình. 

Quốc tịch: Việt Nam 

Số CCCD: 019069001194 Ngày cấp: 21/4/2021  Nơi cấp: Cục cảnh sát 

QL HC TTXH Bộ CA 

Địa chỉ thường trú: Tổ 16, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái 

Nguyên 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế. 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0,066% 

2.1.4  Bà Nguyễn Thị Thu Hoài: 

Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI 

Ngày/tháng/năm sinh: 07/05/1988 

Quê quán: Xã Khai Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An.  

Quốc tịch: Việt Nam 

Số CCCD: 019188006028  Ngày cấp: 09/05/2021   Nơi cấp: Cục cảnh sát 

QL HC TTXH Bộ CA 

Địa chỉ thường trú: Xóm 6, Xã Sơn Cẩm, Thành phố Thái Nguyên 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh. 
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Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 0 

2.2. Những thay đổi trong ban điều hành: (Liệt kê các thay đổi trong Ban 

điều hành trong năm) 

- Ông Trần Quang Khải bắt đầu giữ chức danh Giám đốc Công ty kể từ 

ngày 18/05/2022 

- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài bắt đầu giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty 

kể từ ngày 01/02/2022  

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính 

sách đối với người lao động 

- Tổng số cán bộ, công nhân viên trong toàn Công ty tại thời điểm 

31/12/2022 là 542 người, trong đó: 

 

STT Diễn giải Số người Tỷ lệ % 

1 Cán bộ quản lý 34 6,27% 

2 Cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ 44 8,12% 

3 Nhân viên hành chính, kỹ thuật, nghiệp vụ 83 15,31% 

4 Nhân viên phục vụ 32 5,90% 

5 Công nhân lao động 348 64,21% 

6 Công đoàn 1 0,18% 

  Tổng cộng: 542 100,00% 

 

      Và có các trình độ chuyên môn sau: 

STT Diễn giải Số người Tỷ lệ % 

1 Trình độ thạc sỹ 7 1,29% 

2 Trình độ đại học, cao đẳng 149 27,49% 

3 Trình độ trung cấp 42 7,75% 

4 Công nhân kỹ thuật 342 63,10% 
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STT Diễn giải Số người Tỷ lệ % 

5 Lao động phổ thông 2 0,37% 

  Tổng cộng: 542 100,00% 

           - Thực hiện chủ trương tái cơ cấu và sắp xếp lao động, trong năm đã giải 

quyết nghỉ chế độ và chấm dứt hợp đồng lao động cho 07 người, tuyển dụng bổ 

sung 01 người. 

- Xác định nguồn nhân lực luôn là nguồn quan trọng nhất, là chìa khóa 

của sự thành công, Công ty luôn chú trọng đến việc xây dựng và hoàn thiện các 

chính sách phát triển nguồn nhân lực với mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân sự 

giỏi, chuyên nghiệp, tận tụy và trung thành với mục tiêu phát triển của Công ty.  

- Chính sách đối với người lao động: Các cán bộ, công nhân viên của 

Công ty được đào tạo đầy đủ, Công ty thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng 

nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho công nhân, thợ vận hành, tổ chức các hội thi 

tay nghề, nghiệp vụ nhằm khuyến khích động viên tinh thần học tập nâng cao 

tay nghề cho cán bộ công nhân viên chức. Đối với cán bộ quản lý Công ty đã cử 

tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực quản lý 

cho cán bộ. 

- Có chính sách thu hút nhân tài, tuyển dụng công khai minh bạch, xây 

dựng chế độ lương, thưởng thích đáng với đội ngũ cán bộ giỏi, công nhân kỹ 

thuật có trình độ cao và có những đóng góp tích cực trong sản xuất kinh doanh, 

trả lương thu hút đối với những cán bộ công nhân viên có trình độ, năng lực 

nhằm thúc đẩy người lao động tăng năng suất lao động và đảm bảo các quyền và 

lợi ích theo đúng năng lực cá nhân. 

- Công ty luôn có các chính sách quan tâm, đãi ngộ thoả đáng nhằm 

khuyến khích động viên người lao động như: Hàng năm người lao động được 

nghỉ phép theo tiêu chuẩn và được cộng thêm ngày nghỉ thâm niên theo quy 

định của Bộ luật lao động. Công ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người 

lao động (2 lần/năm). Trích nộp Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm 

thất nghiệp cho người lao động luôn được Công ty thực hiện tốt. Động viên 

khen thưởng kịp thời và tặng quà cho người lao động nhân các dịp lễ. Tổ chức 

điều dưỡng luân phiên, phục hồi chức năng cho người lao động, cho người lao 

động đi thăm quan, nghỉ mát vv… để tạo sự gắn kết giữa người lao động với 

Công ty. 
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 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

3.1. Các khoản đầu tư lớn: Nêu các khoản đầu tư lớn được thực hiện trong năm 

(bao gồm các khoản đầu tư tài chính và các khoản đầu tư dự án), tình hình thực hiện các dự 

án lớn. Đối với trường hợp công ty đã chào bán chứng khoán để thực hiện các dự án, cần nêu 

rõ tiến độ thực hiện các dự án này và phân tích nguyên nhân dẫn đến việc đạt/không đạt tiến 

độ đã công bố và cam kết 

* Đầu tư tài chính:  

Công ty không có các khoản đầu tư tài chính nào. 

* Đầu tư dự án: 

Công ty luôn ưu tiên những dự án có hiệu quả kinh tế cao và thực sự cần 

thiết trước. Trong năm 2022 Công ty đã triển khai thực hiện các dự án đầu tư 

ghi trong kế hoạch năm, cụ thể: 

a. Công trình khởi công mới 

- Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 Công ty cổ phần xi 

măng La Hiên VVMI gồm: 

+ Gói thầu số 01: Thiết bị quang phổ huỳnh quang tia X (1 cái), đã hoàn 
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thành nghiệm thu thiết bị và bàn giao đưa vào sử dụng ngày 23/11/2022 với giá 

trị 4.374 triệu đồng; 

+ Gói thầu số 02: Thiết bị máy xúc đào bánh lốp dung tích gầu 1- 1,2 m3 

(1 cái), đã hoàn thành nghiệm thu thiết bị và bàn giao đưa vào sử dụng ngày 

03/09/2022 với giá trị 3.480 triệu đồng. 

Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 đã được kiểm toán bởi 

Công ty TNHH PKF Việt Nam và được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt 

quyết toán dự án hoàn thành với giá trị 7.895 triệu đồng. 

- Dự án Trạm cân 120 tấn: Dự án đã lựa chọn, ký hợp đồng với nhà thầu 

thi công gói xây dựng và gói cung cấp thiết bị. 

b. Công trình dự phòng 

- Dự án nâng cấp hệ thống tự động hóa (DCS) dây chuyền II: Nhà thầu đã 

khảo sát và đang lập phương án kỹ thuật cho phù hợp hiện trạng của Công ty. 

3.2. Các công ty con, công ty liên kết: (Tóm tắt về hoạt động và tình hình 

tài chính của các công ty con, công ty liên kết) 

Công ty không có công ty con, công ty liên kết. 

4. Tình hình tài chính 

4.1. Tình hình tài chính 

* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng: 

ĐVT: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 

% Tăng 

(+); Giảm 

(-) 

1 Tổng giá trị tài sản 307.523,97 319.238,16 3,81% 

2 Doanh thu thuần 733.785,51 811.808,65 10,63% 

3 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh 
68.389,05 71.290,84 4,24% 

4 Lợi nhuận khác             (5,68)      (846,06) 14.801,59% 

5 Lợi nhuận trước thuế 68.383,37 70.444,78 3,01% 

6 Lợi nhuận sau thuế 54.488,14 56.034,84 2,84% 

7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 77,08% 74,95% -2,76% 

        - Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết 

quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất) 

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
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STT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị tính 

Năm 

2021 

Năm 

2022 
Ghi chú 

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh 

toán: 

Lần       

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: " 1,25 1,63   

TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn   

+ Hệ số thanh toán nhanh: "       

TS ngắn hạn - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

 

 

1,11 

 

1,38 

 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:         

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản " 0,34 0,36   

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu " 0,51 0,57   

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt 

động: 

        

+ Vòng quay hàng tồn kho: Vòng       

Giá vốn hàng bán 

Hàng tồn kho bình quân 

 

 

34,53 

 

34,14 

 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài 

sản 

Lần 2,39 2,54   

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh 

lời 

        

+ Lợi nhuận biên %       

  
Lợi nhuận sau thuế 

Doanh thu thuần 

 

 
7,43% 6,90% 

  

+ Tỷ suất ROE %       

  
Lợi nhuận sau thuế 

Vốn chủ sở hữu 

 

 
26,72% 27,57% 
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STT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị tính 

Năm 

2021 

Năm 

2022 
Ghi chú 

+ Tỷ suất ROA %       

  Lợi nhuận sau thuế 

Tổng tài sản 

  17,72% 17,55%   

  

+ Tỷ suất LN từ HĐKD / 

DTT 

%       

  
LN từ hoạt động KD 

Doanh thu thuần 

 

 
9,32% 8,78% 

 

  5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

5.1. Cổ phần: Nêu tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành, số lượng cổ 

phần chuyển nhượng tự do và số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định 

pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết của người sở hữu. Trường hợp công ty có chứng 

khoán giao dịch tại nước ngoài hay bảo trợ việc phát hành và niêm yết chứng khoán tại nước 

ngoài, cần nêu rõ thị trường giao dịch, số lượng chứng khoán được giao dịch hay được bảo 

trợ và các thông tin quan trọng liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công ty liên quan đến 

chứng khoán giao dịch hoặc được bảo trợ tại nước ngoài 

- Số lượng cổ phần đã phát hành:    12.000.000 cổ phần.  

- Số lượng cổ phần đang lưu hành:    12.000.000 cổ phần. 

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do:     11.978.400 cổ phần. 

- Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng:          21.600 cổ phần. 

+ Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng do quyết định của Tòa án: 

là 21.600 cổ phiếu. Đây là trường hợp cổ đông Phạm Triều Dương bị thu hồi cổ 

phiếu theo Quyết định số 23/QĐ-THA ngày 19/4/2010 của Chi Cục thi hành án 

dân sự Thành phố Thái Nguyên. 

- Chứng khoán giao dịch tại nước ngoài:  Không có 

5.2. Cơ cấu cổ đông: Nêu cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu (cổ 

đông lớn, cổ đông nhỏ); cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân; cổ đông trong nước và cổ đông 

nước ngoài, cổ đông nhà nước và các cổ đông khác, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 

STT Chỉ tiêu SL cổ phần Tỷ lệ % 

1 Cổ đông lớn và cổ đông nhỏ: 12.000.000 100% 

+ Cổ đông lớn 6.165.960 51,383% 
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STT Chỉ tiêu SL cổ phần Tỷ lệ % 

+ Cổ đông nhỏ 5.834.040 48,617% 

2 Cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân 12.000.000 100% 

+ Cổ đông tổ chức  7.317.900 60,9825% 

+ Cổ đông cá nhân 4.682.100 39,0175% 

3 Cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài 12.000.000 100% 

+ Cổ đông trong nước 11.979.740 99,831% 

+ Cổ đông nước ngoài 20.260 0,169% 

4 Cổ đông nhà nước và cổ đông khác 12.000.000 100% 

+ Cổ đông nhà nước  6.165.960 51,383% 

+ Cổ đông khác 5.834.040 48,617% 

             5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Nêu các đợt tăng vốn cổ 

phần kể từ khi thành lập bao gồm các đợt chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển 

đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu 

v.v (thời điểm, giá trị, đối tượng chào bán, đơn vị cấp) 

Không có 

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Nêu số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại, liệt kê các giao 

dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm bao gồm thời điểm thực hiện giao dịch, giá giao 

dịch và đối tượng giao dịch 

Công ty không có cổ phiếu quỹ. 

5.5. Các chứng khoán khác: Nêu các đợt phát hành chứng khoán khác đã thực 

hiện trong năm. Nêu số lượng, đặc điểm các loại chứng khoán khác hiện đang lưu hành và 

các cam kết chưa thực hiện của công ty với cá nhân, tổ chức khác (bao gồm cán bộ công 

nhân viên, người quản lý của công ty) liên quan đến việc phát hành chứng khoán 

Công ty không có các loại chứng khoán khác. 

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty 

Công ty luôn tuân thủ và tích cực thực hiện theo các chính sách cũng như 

các chương trình hành động quốc gia về phát triển bền vững. Tinh thần đó được 

thể hiện xuyên suốt trong hệ thống quản lý của Công ty.  

Mục tiêu và kế hoạch hành động đặt ra là: Bảo vệ Môi trường bền vững, 

sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên. Xanh hóa sản xuất 

và môi trường sống. Quản lý việc sử dụng nguồn nước và các tài nguyên thiên 
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nhiên, đảm bảo sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí. Xử lý chất thải tốt, tích cực 

trồng cây nhằm cải thiện môi trường sống, giảm thiểu lượng rác thải ra ngoài 

môi trường. 

6.1. Tác động lên môi trường 

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

 Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính 

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu 

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các 

sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm 

STT Chỉ tiêu ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 Đá vôi Tấn 708.047,4  

2 Đá phụ gia “ 139.668,9  

3 Đá thải “ 109.178,9  

4 Đất sét “ 49.091,8  

5 Đất cao silic “ 23.895,7  

6 Quặng sắt “ 14.659,7  

7 Thạch cao “ 7.448,6  

8 Đá mạt “ 49.441,71  

9 Đá hộc “ 43.594,6  

10 Tro đáy “ 1.177,67  

11 
Viên trợ nghiền 

Spectromelt C20(5kg/lọ) Lọ 4  

12 Phụ gia thu hồi Tấn 1.579,7  

13 Phụ gia trợ nghiền Kg 391.220  

14 Vỏ bao Vỏ 14.421.748  

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để 

sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức. 

Công ty đã tận dụng lại các nguyên vật liệu thải ra trong quá trình sản 

xuất để tái chế sử dụng lại như tro đáy từ nhà máy điện, đá bã sàng từ than góp 

phần giảm thải ra môi trường. 
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6.3. Tiêu thụ năng lượng 

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp 

STT Chỉ tiêu ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 Dầu diezen Lít 779.481,00  

2 Xăng A95 “ 21.191,00  

3 Than cám 5a.6 Tấn 96.627,18  

4 Điện năng KW 81.527.906  

 b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng 

lượng hiệu quả 

Việc tăng cường triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng có ý nghĩa 

rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đảm bảo an 

ninh năng lượng quốc gia. 

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp thiết thực giúp 

cải thiện hiệu quả của nền kinh tế, đồng thời giúp bảo tồn nguồn năng lượng 

quốc gia, bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính. Theo Bộ Công 

Thương, ngành công nghiệp hiện chiếm hơn 47% tổng tiêu thụ năng lượng toàn 

quốc, với tiềm năng tiết kiệm năng lượng lên tới 30 - 35%. Chính vì vậy, việc 

Công ty sản xuất tăng cường triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng có ý 

nghĩa rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. 

Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến góp phần sử dụng 

năng lượng có hiệu quả. 

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm 

và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết 

quả của các sáng kiến này 

Xác định năng lượng là một nguồn tài nguyên, khoáng sản của quốc gia. 

Con người sống không thể thiếu năng lượng mà năng lượng là hữu hạn do vậy 

chúng ta cần sử dụng sao cho có hiệu quả nhất.  

Công ty cổ phần xi măng La Hiên luôn nghiên cứu và áp dụng các giải 

pháp nhằm sử dụng tiết kiệm tối đa nguồn năng lượng. Trong cơ cấu sản phẩm 

của Công ty thì yếu tố than, điện chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong giá thành 

sản phẩm, do vậy giải pháp tiết kiệm tiêu hao than, điện là vấn đề luôn được 

quan tâm chỉ đạo trong quá trình thực hiện. 

6.4. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm) 

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng. 
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Hiện công ty có nguồn cung cấp nước mặt và nước từ giếng khoan với 

lượng nước sử dụng trong năm là: Nước mặt 31.529 m3, nước giếng 11.385 m3. 

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng 

Công ty xây dựng bể chứa nước tuần hoàn để phục vụ sản xuất nhằm 

tránh lãng phí trong sử dụng tài nguyên nước với tỷ lệ tái sử dụng lại trên 90%. 

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

Công ty luôn nghiêm túc trong việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi 

trường. Hệ thống Quan trắc khí thải tự động đã đưa vào sử dụng nhằm kiểm soát 

tốt mức độ ảnh hưởng của hoạt động sản xuất đối với môi trường để từ đó có 

những giải pháp khắc phục kịp thời, hạn chế tác động xấu đến môi trường. 

            a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy 

định về môi trường 

Trong năm Công ty không bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật 

pháp và các quy định về môi trường. 

 b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các 

quy định về môi trường 

Không có 

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động 

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

Tính đến thời điểm 31/12/2022 Công ty có 542 người lao động, số lao 

động bình quân trong năm là 544 người, tiền lương bình quân đạt 14.984.331 

đồng/người/tháng. 

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của 

người lao động 

Người lao động luôn được quan tâm trong việc chăm sóc sức khỏe, được 

hưởng chế độ bồi dưỡng độc hại đầy đủ theo quy định. Hàng năm được tập huấn 

an toàn để phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra trong sản xuất cũng như đời 

sống hàng ngày. Định kỳ một năm hai lần có tổ chức các đợt khám sức khỏe để 

theo dõi tình hình sức khỏe của người lao động giúp người lao động yên tâm 

công tác.  

Thực hiện đúng số giờ làm việc của người lao động theo quy định của 

pháp luật. Luôn để người lao động thấy Công ty trở thành nơi làm việc tốt nhất 

và lý tưởng nhất cho người lao động. Thu hút và giữ chân được nhân tài, duy trì 

môi trường làm việc lý tưởng, chính sách đãi ngộ và phúc lợi tốt nhất có thể. 
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- Rèn luyện thể thao để tăng cường sức khỏe trong CBCNV Công ty: 

 

c) Hoạt động đào tạo người lao động 

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động 

đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp 

Củng cố nhân sự bền vững, thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo để 

nâng cao kiến thức cho nhân viên; đào tạo để nâng cao tay nghề cho người lao 

động; cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo cán bộ quản lý nhằm nâng cao trình 

độ năng lực trong quản trị kinh doanh. 
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    6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ 

trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng 

Xây dựng doanh nghiệp phát triển gắn với trách nhiệm xã hội là vấn đề 

được ưu tiên, là nhu cầu tất yếu của Công ty. Công ty luôn đề cao “Thương hiệu 

gắn bó cộng đồng”. Chung tay cùng xây dựng một cộng đồng bền vững. Tích 

cực tổ chức/tham gia các chương trình hỗ trợ cộng đồng. Đồng hành, chia sẻ và 

phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để giải quyết các vấn đề chung 

của cộng đồng. 

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng 

dẫn của UBCKNN 

Lưu ý/Note: (Mục 6 phần II Phụ lục này, công ty có thể lập riêng thành Báo cáo phát 

triển bền vững, trong đó các mục 6.1, 6.2 và 6.3 không bắt buộc đối với các doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm) 

Biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên... đang ảnh hưởng tới sự ổn định môi 

trường sống của loài người, khiến các quốc gia phải nghĩ tới việc phát triển bền 

vững. Trước xu hướng phát triển bền vững trên cả ba trụ cột kinh tế, xã hội và 

môi trường, Việt Nam đang triển khai Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh 

với nhiều kết quả đáng ghi nhận, đóng góp tích cực vào nỗ lực của cộng đồng 

quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nam đã xác định tăng trưởng 

xanh là một nội dung quan trọng của phát triển bền vững, đảm bảo phát triển 

kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững và góp phần quan trọng thực hiện Chiến lược 

Quốc gia về biến đổi khí hậu. Mục tiêu tổng quát của Chiến lược Tăng trưởng 

xanh là “Tăng trưởng xanh, tiến tới nền kinh tế các-bon thấp, làm giàu vốn tự 

nhiên trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế bền vững; giảm phát 

thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính dần trở thành chỉ tiêu bắt buộc và 

quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.  

Phải phát triển bền vững về kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo 

đảm an ninh kinh tế. Ðẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình 

tăng trưởng, coi chất lượng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh là ưu tiên hàng 

đầu, chú trọng phát triển theo chiều sâu, phát triển kinh tế tri thức. Tăng trưởng 

kinh tế phải kết hợp hài hòa với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công 

bằng xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Phát 

triển kinh tế - xã hội phải luôn coi trọng bảo vệ và cải thiện môi trường, chủ 

động ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Để thực hiện tăng trưởng xanh, việc tạo ra được sự hợp tác giữa các cơ 

quan quản lý, các tổ chức chính trị, xã hội, cộng đồng doanh nghiệp cũng như 

công chúng đầu tư là rất quan trọng và ảnh hưởng rất lớn đến động thái của thị 
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trường vốn xanh. 

Tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, chúng tôi luôn hiểu rằng sự 

phát triển và thành công của một doanh nghiệp không chỉ là những con số về tài 

chính mà còn là sự gắn kết, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất 

nước, xã hội, cộng đồng và các đối tác liên quan. Với nhận định đó, trong nỗ lực 

phát triển bền vững của mình, Xi măng La Hiên luôn nỗ lực hết mình trong việc 

tìm kiếm và triển khai các giải pháp trong định hướng tăng trưởng xanh (thị 

trường vốn xanh) và phát triển bền vững của đất nước.  

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC (Ban Giám đốc 

báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty) 

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

 * Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính 

và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây. Trường hợp kết quả sản 

xuất kinh doanh không đạt kế hoạch thì nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm của Ban 

Giám đốc đối với việc không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (nếu có) 

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới 

đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính 

bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các 

quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. 

Tuy vậy, nền kinh tế nước ta trong năm qua đã có sự phục hồi mạnh mẽ, 

kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được bảo 

đảm. Môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện góp phần tích cực cho phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội, tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng 

đồng doanh nghiệp.  

          Trong điều kiện tác động, ảnh hưởng từ bên ngoài rất lớn và ngày càng 

gia tăng, Công ty kiên định mục tiêu đề ra, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm 

là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tập trung tháo gỡ khó 

khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.  

Đối với Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI năm 2022 cũng vẫn còn 

gặp nhiều khó khăn tại thị trường trong nước do nằm trong vùng có mật độ các 

nhà máy xi măng nhiều nhất cả nước, tình trạng cạnh tranh tại các khu vực là thị 

trường truyền thống rất quyết liệt. 

Nhận định được những khó khăn đó trong năm 2022 Công ty đã tích cực 

triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã 

đề ra, ngay từ những tháng đầu năm Ban lãnh đạo Công ty luôn nỗ lực bám sát 
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các chỉ tiêu kế hoạch để thực hiện điều hành sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Sản 

lượng sản xuất và tiêu thụ đạt 769.844,77 tấn/KH 740.000 tấn = 104,03% kế 

hoạch giao; doanh thu tiêu thụ sản phẩm và thu nhập khác thực hiện đạt 

815.125,62 trđ/KH 680.279,22 trđ = 119,82% kế hoạch giao; Chỉ tiêu lợi nhuận 

trước thuế thực hiện đạt 70.444,78/KH 56.000 tr.đồng = 125,79% kế hoạch 

giao; sản xuất luôn đảm bảo an toàn.  

Các chỉ tiêu sản lượng và doanh thu đều hoàn thành vượt mức so với kế 

hoạch, đồng thời Hội đồng quản trị và ban điều hành tiếp tục vận dụng tối đa 

các lợi thế trong kinh doanh, phát huy trí tuệ tập thể tiết kiệm tốt các yếu tố chi 

phí trong sản xuất, áp dụng tốt các sáng kiến kỹ thuật, công nghệ và lựa chọn 

bán hàng tại các vùng thị trường mang lại lợi ích cao do vậy đã mang lại lợi 

nhuận tốt hơn so với kế hoạch đề ra. Có thể nói Công ty cổ phần xi măng La 

Hiên năm 2022 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đề ra, sản 

xuất được duy trì ổn định; việc làm và đời sống của người lao động được quan 

tâm; lợi ích của các cổ đông được đảm bảo. 

- Những tiến bộ công ty đã đạt được: 

Đứng trước những thách thức và những biến động của thị trường, Hội 

đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty đã hết sức cố gắng để bám sát tình hình 

thị trường nhằm kịp thời đưa ra những quyết sách điều chỉnh cho phù hợp, giảm 

thiểu những thiệt hại cho Công ty.  

Trong công tác điều hành Công ty luôn củng cố, duy trì thường xuyên 

phân tích giá thành theo tháng để từ đó có các biện pháp giảm chi phí đầu vào 

hạ giá thành sản phẩm. Ban lãnh đạo Công ty đã duy trì các cuộc họp thường 

xuyên và định kỳ để kiểm điểm đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh, tình hình đầu tư và việc triển khai những chủ trương theo nghị quyết của 

Hội đồng quản trị. 

Năm 2022 Ban lãnh đạo điều hành công ty đã phối hợp chặt chẽ với tổ 

chức công đoàn và các tổ chức đoàn thể, triển khai nhiệm vụ kế hoạch và phát 

động thi đua tới từng phòng ban, phân xưởng, tổ đội sản xuất, sự đoàn kết để 

vượt qua khó khăn trong lao động sản xuất của đội ngũ công nhân, cán bộ trong 

Công ty đã tạo nên không khí thi đua, thúc đẩy hoàn thành tốt công việc được 

giao và kết quả được thể hiện rõ nét ở các mặt chủ yếu sau: 

* Công tác tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trường: 

Công tác tiêu thụ sản phẩm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của 

Công ty, do vậy Công ty rất quan tâm và đầu tư các nguồn lực để đảm bảo chất 

lượng sản phẩm, giữ vững thị trường hiện có, tìm kiếm và phát triển thêm thị 

trường mới. Thành công của công tác thị trường năm 2022 là Công ty đã tăng 



39  

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI 

 Tel:  02083 829 156;            Fax: 02083 829 056 

                   Email: cpximanglahien@gmail.com       Website: http://www.ximanglahien.com.vn 

   Địa chỉ: Xóm Cây Bòng - Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên 

 

 

MẪU PHỤ LỤC SỐ 04 (BAN HÀNH KÈM THÔNG TƯ SỐ 96/2020/TT-BTC NGÀY 16/11/2020 CỦA 

 BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN) 

 

 

được giá bán của các loại sản phẩm: xi măng, Clinker, mặt khác tăng được cơ 

cấu sản phẩm xi măng bao có giá bán cao, giảm cơ cấu sản phẩm xi măng bột, 

clinker giá bán thấp tăng hiệu quả kinh doanh năm 2022. 

Năm 2022, tiêu thụ xi măng chững lại do chu kỳ đi xuống của thị trường 

bất động sản, cộng với việc giải ngân vốn đầu tư các công trình công còn chậm, 

khiến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp xi măng bị ảnh hưởng đáng kể. 

Tiêu thụ xi măng thấp, trong khi chi phí sản xuất liên tục tăng cao, khiến lợi 

nhuận của các doanh nghiệp sản xuất xi măng tiếp tục giảm tốc, Theo các 

chuyên gia nhận định, thị trường bất động sản được dự báo sẽ tiếp tục gặp khó, 

khi dòng vốn vẫn chưa được khơi thông, tâm lý người mua nhà thận trọng… 

khiến nhiều doanh nghiệp không dám đẩy mạnh đầu tư dự án mới, mà chọn tập 

trung khai thác các dự án hiện hữu, giãn tiến độ xây dựng. 

Đứng trước những khó khăn đó, Lãnh đạo Công ty rất sát sao trong công 

tác chỉ đạo, bám sát những biến động của thị trường, giá cả, phân tích khách 

hàng, đánh giá các đối tượng cạnh tranh, thường xuyên nắm bắt thông tin về nhu 

cầu của khách hàng đưa ra các giải pháp thích hợp để tăng sản lượng xi măng 

bán vào các thị trường có giá bán cao. 

Công ty đã tổ chức tốt mạng lưới tiếp thị, phân công chi tiết các khu vực 

quản lý, nắm bắt tình hình thị trường cũng như khả năng thanh toán của khách 

hàng để có biện pháp bán hàng và thu hồi công nợ kịp thời, hàng tháng Công ty 

thực hiện đầy đủ việc đối chiếu công nợ với khách hàng, đôn đốc việc thu hồi 

công nợ. 

* Công tác kỹ thuật công nghệ, cơ điện và điều hành sản xuất: 

Công tác kiểm tra sản phẩm trong dây chuyền được thực hiện nghiêm túc 

theo đúng quy định của tiêu chuẩn cơ sở và đảm bảo số liệu có độ chính xác tin 

cậy cung cấp cho các bộ phận liên quan góp phần phát hiện, xử lý và có biện 

pháp khắc phục - phòng ngừa sản phẩm không phù hợp. Sản phẩm đầu ra với 

chất lượng xi măng xuất kho luôn đạt 100% theo tiêu chuẩn Việt Nam.  

Quy hoạch tốt công tác tiếp nhận nguyên nhiên vật liệu, cải tiến công tác 

kiểm tra, kiểm soát điều chỉnh phối liệu hợp lý, nâng cao được chất lượng 

clinker sản xuất, thay thế phụ gia có giá thấp trong xi măng để hạ giá thành sản 

phẩm và đã đạt được hiệu quả kinh tế cao. 

Công tác điều độ sản xuất được thực hiện nhịp nhàng, tháo gỡ kịp thời 

những vướng mắc trong sản xuất, duy trì hai dây chuyền sản xuất hoạt động liên 

tục ổn định. Khâu điều độ quy hoạch kho bãi nguyên vật liệu tận dụng điều kiện 

kho bãi linh hoạt nên đã bảo quản tốt nguyên vật liệu, tiết kiệm chi phí vận 

chuyển. Cân đối sản lượng tồn kho, kiểm soát chặt chẽ thiết bị phải dừng hoạt 

http://ximang.vn/bien-dong-thi-truong/thi-truong-xi-mang/thi-truong-xi-mang-chiu-tac-dong-tu-khung-hoang-bat-dong-san-tai-trung-quoc-16342.htm
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động vào giờ cao điểm và chủ yếu hoạt động vào giờ thấp điểm tiết kiệm chi phí 

điện năng, giảm giá thành sản phẩm. 

Công tác cơ điện đã quan tâm quản lý tốt hồ sơ thiết bị, quy trình vận 

hành, quy trình an toàn cho thiết bị lập biện pháp và tổ chức thực hiện sửa chữa 

khắc phục sự cố thiết bị dây chuyền đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn.  

Tích cực tìm các giải pháp để đầu tư cải tiến thay thế thiết bị cũ lạc hậu về 

kỹ thuật, thay thế thiết bị mới tốt hơn tăng được năng suất, chất lượng sản phẩm. 

Tổ chức tốt việc bảo dưỡng, sửa chữa sự cố, sửa chữa lớn thiết bị, chủ động 

dừng lò và thiết bị để bảo dưỡng sửa chữa theo kế hoạch vào các thời điểm tết 

nguyên đán và mùa mưa sản lượng tiêu thụ chậm.  

Tổ chức kiểm tra giám sát công tác quản lý chăm sóc thiết bị của các đơn 

vị, phân xưởng sản xuất, phát hiện các dấu hiệu hư hỏng máy móc thiết bị trong 

dây chuyền, phối hợp cùng các đơn vị đưa ra phương án xử lý sửa chữa nhằm 

đảm bảo cho thiết bị dây chuyền hoạt động ổn định về chất lượng, năng suất và 

tăng thời gian huy động, giảm sự cố thiết bị đột xuất không mong muốn trong 

năm 2023. 

* Công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, điều hành tiết kiệm chi phí: 

Công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa trong sản xuất là vấn đề 

luôn được quan tâm. Năm 2022 các tập thể và các cá nhân người lao động đã có 

17 sáng kiến cải tiến kỹ thuật thiết thực có giá trị và làm lợi cho Công ty nhiều 

tỷ đồng và cải thiện môi trường làm việc trong Công ty. 

Công ty luôn bám sát các chỉ tiêu, giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch 

phối hợp kinh doanh của Tổng Công ty để chỉ đạo điều hành, thực hiện chương 

trình tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 với các nhóm giải pháp tích cực. Thành 

lập ban chỉ đạo, ban hành chương trình hành động tiết kiệm chống lãng phí năm 

2022 kèm theo các nhóm giải pháp điều hành, và nghiệm thu kết quả thực hiện 

với các chỉ tiêu cụ thể.  

* Công tác kế hoạch, khoán quản: 

- Công tác kế hoạch đã bám sát mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 

của công ty để triển khai xây dựng và đề xuất Lãnh đạo Công ty giao nhiệm vụ 

kế hoạch sản xuất, tiêu thụ hàng tuần, tháng, quý tới từng đơn vị sản xuất sát với 

nhiệm vụ, năng lực thiết bị được giao đồng thời tổ chức nghiệm thu, phân tích 

kiểm điểm và đề xuất các biện pháp để tổ chức và chỉ đạo sản xuất kịp thời. 

- Công tác vật tư: Tích cực tìm nguồn hàng vật tư nguyên vật liệu sản 

xuất trong nước đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh để phục vụ sản xuất. 

Thực hiện tốt công tác đấu thầu, chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa đảm 
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bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh. Công tác quản lý kho tàng, xuất nhập vật tư 

an toàn đúng pháp luật. Thực hiện quyết toán vật tư theo quy định, theo dõi việc 

thực hiện định mức tiêu hao vật tư và tham gia xây dựng định mức tiêu hao vật 

tư ở các phòng ban phân xưởng trong Công ty. Trong năm tổ chức sắp xếp quản 

lý kho vật tư hợp lý, an toàn khoa học. Số dư hàng tồn kho vật liệu cuối kỳ đạt 

hệ số tồn kho <4% theo quy định của Tập đoàn TKV và Tổng công ty. 

- Công tác đầu tư xây dựng: Thực hiện các dự án theo kế hoạch giao trên 

cơ sở nghiên cứu thực hiện trước các dự án đầu tư phát triển phục vụ trực tiếp 

cho nhu cầu sản xuất kinh doanh. Trình tự thủ tục đầu tư thực hiện các dự án, tổ 

chức đấu thầu thực hiện đúng các quy định hiện hành của nhà nước.  

* Công tác quản lý kế toán, tài chính:  

Hoạt động kế toán tài chính của Công ty đã thực hiện tốt chức năng tổ 

chức công tác hạch toán các nghiệp vụ phát sinh tại Công ty. Phục vụ kịp thời 

các yêu cầu về vốn của các bộ phận theo đúng chế độ quy định. Đồng thời cũng 

làm tốt công tác tham mưu cho Giám đốc trong hoạt động tài chính, góp phần 

điều tiết và sử dụng đồng vốn của Công ty một cách an toàn, hiệu quả, đúng 

pháp luật.  

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, nộp BHXH, y tế, thất 

nghiệp cho người lao động đầy đủ và đúng quy định. Thực hiện kiểm soát tốt 

các khoản thu chi theo đúng chế độ, đôn đốc các bộ phận chấp hành các quy 

định về kế toán tài chính.  

Quản lý tốt tiền vốn, tài sản của Công ty; nguồn vốn được bảo toàn và 

tăng trưởng, sử dụng đồng vốn linh hoạt, tiết kiệm tốt chi phí tài chính góp phần 

nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty, cải thiện hệ số nợ phải trả trên vốn 

chủ, hệ số khả năng thanh toán và công nợ phải thu của khách hàng đạt vượt 

mức kế hoạch giao. Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty luôn được bảo toàn và 

tăng trưởng tốt, các hệ số tài chính được cải thiện rõ rệt. 

*  Công tác Tổ chức nhân sự và Lao động tiền lương: 

Phòng Tổ chức lao động đã tích cực tham mưu cho Giám đốc phương án 

Tái cơ cấu lao động, trong năm 2022 đã giảm được 7 lao động, tuyển dụng thêm 

01 lao động được đào tạo tốt. Tập trung lao động  cho mục tiêu chính, cốt lõi 

của Công ty; Tinh giản lao động không làm giảm chất lượng lao động; Tái cơ 

cấu lực lượng lao động đi đôi với tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công 

ty. 

Công tác tiền lương đã tổ chức quản lý và phân phối tiền lương, tiền công 

cho người lao động an toàn thỏa đáng đúng nguyên tắc, kiểm tra kiểm soát chặt 
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chẽ không có vi phạm trong phân phối thu nhập đối với người lao động. Giải 

quyết các chế độ BHXH, TN, YT, KPCĐ cho người LĐ trong Công ty đầy đủ 

đúng pháp luật. Công tác khen thưởng, kỷ luật thực hiện tốt theo đúng các quy 

định của Công ty. 

*  Các phân xưởng sản xuất: 

Quản lý chặt chẽ quy trình vận hành, chủ động trong công tác bảo dưỡng 

sửa chữa thiết bị và dự báo vật tư dự phòng thay thế. Tình trạng kỹ thuật thiết bị 

luôn được theo dõi chặt chẽ, các dấu hiệu sự cố được chủ động phát hiện và xử 

lý kịp thời duy trì thiết bị hoạt động ổn định. Công nhân vận hành có ý thức 

trách nhiệm cao, tự giác trong công tác chăm sóc bảo dưỡng thiết bị, trình độ 

vận hành thiết bị ngày càng được nâng cao. 

* Khối phục vụ: 

Đã giúp việc cho Lãnh đạo Công ty chăm sóc sức khoẻ và khám chữa 

bệnh cho CNVC - LĐ. Quan tâm cải tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, 

chú trọng xây dựng khu tập thể xóm thợ cho CNVC trở thành khu tập thể văn 

hóa. 

Lực lượng bảo vệ phối hợp tốt với địa phương trong địa bàn làm công tác 

an ninh trật tự khu vực, giữ gìn trật tự an ninh, đẩy lùi tệ nạn xã hội, thực hiện 

tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. 

* Công tác an toàn bảo hộ lao động: 

Công tác ATBHLĐ năm 2022 luôn được lãnh đạo Công ty quan tâm chỉ 

đạo sâu sát và thường xuyên. Hội đồng BHLĐ của Công ty đã tham mưu tư vấn 

tích cực cho Công ty về công tác AT-VSLĐ. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát 

những công việc, những nơi có nhiều nguy cơ gây ra TNLĐ, đề xuất được nhiều 

biện pháp phòng ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp. Tuyên truyền giáo dục, huấn 

luyện về BHLĐ: Công việc này được thực hiện thường xuyên, kết hợp áp dụng 

quy chế thưởng phạt trong công tác AT-BHLĐ để tăng thêm hiệu quả. 

2. Tình hình tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào 

ngày 31 tháng 12 hàng năm. Báo cáo tài chính của Công ty sử dụng đơn vị tiền 

tệ là đồng việt Nam (VNĐ) và đã phản ánh đúng, trung thực tình hình tài chính 

của Công ty tại thời điểm 31/12/2022, kết quả hoạt động kinh doanh và tình 

hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với 

chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên 

quan. 

- Trích khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường 
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thẳng, thời gian khấu khấu thực hiện theo quy định tại thông tư 45/2013/TT-

BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn chế độ 

quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định . 

- Thanh toán cho người bán đúng hợp đồng, các khoản gốc, lãi vay đến 

hạn trong năm đều đã được Công ty thanh toán đầy đủ, đúng và trước kỳ hạn. 

- Trích lập các quỹ theo Luật định: Việc trích lập các quỹ do ĐHĐCĐ 

quyết định và được việc sử dụng trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ 

tổ chức và hoạt động của Công ty và các Quy chế HĐQT đã ban hành. 

2.1. Tình hình tài sản 

Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản (phân tích, đánh giá 

hiệu quả sử dụng tài sản và nợ phải thu quá hạn ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh 

doanh) 

* Tình hình tài sản: 

Đơn vị: VNĐ 

STT Chỉ tiêu 31/12/2021 31/12/2022 % Tăng, giảm 

I Tài sản ngắn hạn 119.301.233.964 179.732.653.678 50,65% 

II Tài sản dài hạn 188.222.731.923 139.505.501.797 -25,88% 

  Tổng cộng 307.523.965.887 319.238.155.475 3,81% 

          Trong năm Công ty đã phát huy tối đa việc sử dụng tài sản và tiền vốn 

nhằm đạt được những lợi ích cao nhất. Tính đến thời điểm 31/12/2022 giá trị 

tổng tài sản của Công ty tăng 3,81% so với thời điểm 31/12/2021 chủ yếu do 

tăng tiền và các khoản tương đương tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn. 

* Tình hình công nợ phải thu: 

Đơn vị: VNĐ 

ST

T 
Chỉ tiêu 31/12/2021 31/12/2022 

% 

Tăng, 

giảm 

1 Phải thu ngắn hạn từ khách hàng 6.966.908.161 7.825.147.833 12,32% 

2 Trả trước cho người bán 255.888.163 68.485.940 -73,24% 

3 

Các khoản phải thu ngắn hạn 

khác 1.348.178.570 2.749.461.334 103,94% 

4 

Dự phòng các khoản phải thu 

khó đòi -138.530.000 -157.340.000 13,58% 

  Tổng cộng 8.432.444.894 10.485.755.107 24,35% 
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         Đối với các khoản công nợ phải thu đều được đối chiếu xác nhận với 

khách hàng đầy đủ và đây cũng là khoản nợ luân chuyển trong thời hạn cho 

phép. Trong năm 2022 Công ty rất tích cực trong công tác thu hồi công nợ, nợ 

phải thu tăng 12,32% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do ngân sách Nhà 

nước nợ của công trình nông thôn mới tăng lên so với cùng kỳ. Trả trước cho 

người bán do Công ty thực hiện chính sách thanh toán trước tiền mua than. Các 

khoản phải thu ngắn hạn khác tăng do trích trước lãi tiền gửi của một số hợp 

đồng tiền gửi có kỳ hạn nhưng chưa đến hạn thanh toán. Dự phòng các khoản 

phải thu khó đòi tăng do trích lập dự phòng thêm công nợ phải thu khó đòi của 

một khách hàng. 

* Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản: 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2021 Năm 2022 

1 Vòng quay hàng tồn kho Vòng 34,53 34,14 

2 Vòng quay khoản phải thu " 21,18 21,03 

3 Vòng quay vốn lưu động " 13,13 13,01 

4 Vòng quay tài sản dài hạn " 3,90 5,82 

6 Tỷ suất lợi nhuận / Tổng TS (ROA) % 17,72 17,55 

7 Tỷ suất lợi nhuận / Vốn CSH (ROE) % 26,72 27,57 

Nhìn chung tài sản của Công ty được sử dụng tốt, các chỉ tiêu sử dụng tài 

sản phần lớn đều được nâng cao hơn so với năm trước cho thấy Công ty đã rất 

tích cực trong việc quản lý và sử dụng tài sản trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh.  

2.2. Tình hình nợ phải trả 

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ 

                 Đơn vị: VNĐ 

STT Chỉ tiêu 31/12/2021 31/12/2022 
% tăng 

giảm 

I Nợ ngắn hạn 95.636.124.844 110.461.029.628 15,50% 

1 Phải trả người bán ngắn 

hạn 

37.445.299.256 50.408.416.887 34,62% 

2 Người mua trả tiền trước 

ngắn hạn 

394.542.979 376.221.676 -4,64% 

3 Thuế và các khoản phải 

nộp Nhà nước 

7.362.023.139 7.583.242.590 3,00% 

4 Phải trả người lao động 38.615.028.999 35.598.463.361 -7,81% 
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STT Chỉ tiêu 31/12/2021 31/12/2022 
% tăng 

giảm 

5 Chi phí phải trả ngắn hạn 3.303.122.581 825.489.516 -75,01% 

6 Phải trả ngắn hạn khác 2.506.163.583 1.844.616.611 -26,40% 

+ Tiền cổ tức phải trả 460.303.250 507.613.250 10,28% 

+ Các khoản phải trả khác 2.045.860.333 1.337.003.361 -34,65% 

7 Vay và nợ thuê tài chính 

ngắn hạn 

0 2.500.000.000  

8 Quỹ khen thưởng, phúc 

lợi 

6.009.944.307 11.324.578.987 88,43% 

II Nợ dài hạn 7.984.534.717 5.520.666.186 -30,86% 

1 Vay và nợ thuê tài chính 

dài hạn 

7.500.000.000 5.000.000.000 -33,33% 

2 Dự phòng phải trả dài hạn 484.534.717 520.666.186 7,46% 

  Tổng cộng 103.620.659.561 115.981.695.814 11,93% 

Đối với thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước do có chính sách 

được chậm trả khi ngân sách còn nợ tại doanh nghiệp theo quy định của pháp 

luật thuế, do vậy số tiền thuế và các khoản phải nộp Nhà nước cũng nằm trong 

số tiền mà ngân sách còn nợ Công ty. 

Phải trả ngắn hạn khác là các khoản do một số nhà thầu nộp tiền bảo đảm 

dự thầu và thực hiện cho hợp đồng mua bán năm 2023. 

Vay tài chính ngắn hạn tăng do chuyển một phần nợ dài hạn sang nợ dài 

hạn đến hạn trả trong năm 2023 

- Phân tích nợ phải trả quá hạn, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối 

đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng 

chênh lệch lãi vay. 

Công ty không có khoản nợ phải trả xấu, các khoản nợ phải trả đều được 

kiểm soát và thanh toán đầy đủ, đúng hạn.  

Công ty chịu sự rủi ro do sự thay đổi của tỷ giá hối đoái liên quan trực 

tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Công ty có rủi ro tỷ giá hối từ các 

giao dịch mua, bán bằng đơn vị tiền tệ không phải là đơn vị tiền tệ kế toán của 

Công ty. 

Lãi suất vay vốn trong năm từ các tổ chức tín dụng được duy trì ở mức 

tương đối ổn định do vậy không có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh. 
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3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

Tiết giảm lao động tuyệt đối 7 người do chấm dứt hợp đồng lao động kể 

từ đầu năm đến thời điểm 31/12/2022 tổng số lao động còn 542 người. 

Áp dụng Quy chế quản lý lao động, tiền lương, thu hút lao động thuộc 

khu vực sản xuất chính và có mức độ ảnh hưởng lớn trực tiếp đến kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty. Người lao động có tâm huyết làm việc 

lâu dài tại Công ty, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, tay nghề giỏi, chấp 

hành tốt các nội quy, quy chế và sự phân công của đơn vị, đạt và vượt năng suất 

lao động giao khoán, bảo đảm tiến độ chất lượng sản phẩm và an toàn lao động. 

Tiếp tục rà soát để quản lý chặt chẽ hơn các định mức tiêu hao vật tư, 

nguyên liệu, nhiên liệu, điện năng và các chi phí khác nhằm nâng cao hiệu quả 

sản xuất kinh doanh. Tiếp tục ban hành các quy chế quản lý nhằm quản lý tốt 

hơn và phù hợp với các quy định của pháp luật.  

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Nhận định về tình hình năm 2023, các chuyên gia cho biết trên bình diện 

quốc tế, thế giới đang trong thời kỳ nhiều biến động và thay đổi về kinh tế, địa 

chính trị. Lạm phát tăng lên mức cao dẫn đến xu hướng thắt chặt chính sách tiền 

tệ tại nhiều quốc gia. Kinh tế toàn cầu có xu hướng tăng trưởng chậm lại, một số 

quốc gia đã bắt đầu có dấu hiệu rơi vào suy thoái kinh tế. 

Trong nước, Tổng cục Thống kê dự báo năm 2023, kinh tế-xã hội phải đối 

mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn 

nên chịu tác động đan xen nhiều mặt. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ tăng lạm 

phát là rất lớn, như biến động giá nguyên vật liệu đầu vào, đà phục hồi tiêu dùng 

trong nước, tạo áp lực lạm phát, chi phí sản xuất tăng cao, rủi ro về chuỗi cung 

ứng cùng với việc thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ do nhà nước quản lý, thiên 

tai, dịch bệnh, bão lũ, biến đổi khí hậu… 

Triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2023 có thể chịu ảnh hưởng của 

nhiều yếu tố hơn, trong đó có cả thuận lợi và thách thức đan xen. Trong nguy có 

cơ, tình trạng lây lan của các biến thể virus corona và các dịch bệnh mới (như 

đậu mùa khỉ...) được kiểm soát, điều này tạo điều kiện cho hoạt động kinh tế 

được liền mạch trở lại. 

Hơn nữa, trong bối cảnh các nền kinh tế gia tăng cạnh tranh địa chính trị 

(xung đột Nga-Ucraina có thể kéo dài) sẽ nảy sinh các nhóm nền kinh tế “cùng 

chí hướng,” đây sẽ là cơ hội cho Việt Năm gia tăng hợp tác trên nhiều lĩnh vực 

(kinh tế số, kinh tế xanh, hàng nông sản, năng lượng...). 

Trong nước, cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục được hỗ trợ tích cực hơn, 
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do tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế-xã hội sẽ khẩn trương hơn, do năm 2023 là năm cuối cùng của chương 

trình nếu không có gia hạn. Tuy nhiên, chất lượng của chương trình sẽ phụ 

thuộc đáng kể vào hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách thể chế kinh tế, nhằm sớm 

tạo không gian mới cho phục hồi tăng trưởng. 

Tình hình quốc tế, trong nước dự báo có những thời cơ thuận lợi, khó 

khăn thách thức đan xen. Dự báo thị trường tiêu thụ xi măng năm 2023 cạnh 

tranh rất khốc liệt do cung vượt cầu, khó khăn và thách thức đối với Công ty là 

rất lớn. 

Trong bối cảnh đó đòi hỏi chúng ta tiếp tục nỗ lực hơn nữa vượt qua khó 

khăn thách thức để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023 tạo tiền đề 

thuận lợi cho Công ty bước vào giai đoạn phát triển mới. Do vậy, kế hoạch đề ra 

là: 

 - Công tác đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng áp dụng các tiến bộ 

khoa học kỹ thuật mới cải tiến và hoàn thiện từng công đoạn sản xuất trong 02 

dây chuyền lò quay xi măng, loại bỏ thiết bị cũ lạc hậu về kỹ thuật, không 

ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh sản phẩm đảm 

bảo tăng trưởng hợp lý, bền vững. 

- Tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tăng cường 

quản trị chi phí với mô hình phù hợp, tiết kiệm chi phí, nâng cao thời gian huy 

động, năng suất thiết bị, chất lượng, hiệu quả. 

- Tiếp tục công tác mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm: Bám sát những 

diễn biến của thị trường để điều chỉnh chính sách kịp thời phù hợp, giữ thị 

trường truyền thống nhất là thị trường tiêu thụ trong tỉnh Thái Nguyên và các 

tỉnh lân cận.  

- Quản lý tốt công tác khoán quản trị, giao chi phí sản xuất chặt chẽ, sát 

với tình hình thực tế đảm bảo cụ thể, hiệu quả phù hợp giá thành sản xuất. Cung 

ứng kịp thời, đẩy đủ về chủng loại, đảm bảo chất lượng, hợp lý về giá cả vật tư 

phụ tùng phục vụ sản xuất, có kế hoạch dự trữ vật tư cho SXKD hợp lý giúp 

quản lý tốt chỉ tiêu tồn kho vật tư, tiết kiện chu phí sử dụng vốn kinh doanh. 

- Luôn đáp ứng đầy đủ, kịp thời nguồn vốn cho hoạt động SXKD của 

Công ty. Nhạy bén, linh hoạt trong công tác sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả 

đồng vốn. Thực hiện đúng theo qui định của Nhà nước về quản lý tài chính, hạn 

chế rủi ro trong kinh doanh. 

- Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công nghệ 

mới nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tiết 
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kiệm nhiên liệu, điện năng giảm chi phí sản xuất kinh doanh, tìm kiếm các 

nguồn cung cấp nguyên vật liệu đảm bảo chất lượng và ổn định. 

- Tăng cường áp dụng tin học hóa, tự động hóa trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty nhằm tiết giảm lao động và nâng cao năng suất, đảm 

bảo năng lực cạnh tranh và phù hợp với xu thế phát triển của xã hội. 

- Thực hiện tái cơ cấu sản xuất kinh doanh, biến những khó khăn thách 

thức thành cơ hội và động cơ cho đầu tư phát triển và tái cơ cấu lao động. Quan 

tâm cải thiện môi trường làm việc cho người lao động luôn đảm bảo thông 

thoáng sạch sẽ thuận tiện, nâng cao mức độ an toàn lao động và bảo vệ môi 

trường. 

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)- 

(Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần) 

Theo ý kiến của kiểm toán, Báo cáo tài chính năm 2022 đã phản ánh trung 

thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty; Báo cáo kết quả kinh doanh và 

tình hình lưu chuyển tiền tệ được lập phù hợp với các tiêu chuẩn kế toán Việt 

Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành. Do vậy Ban giám đốc không có 

giải trình đối với ý kiến của kiểm toán. 

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã 

hội của công ty 

Hiện nay biến đổi khí hậu đã trở thành một vấn đề toàn cầu và ngày càng 

tác động nghiêm trọng đến điều kiện môi trường sống trên trái đất. Trong đó 

Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi 

khí hậu. Là một tổ chức hoạt động trong nền kinh tế, xi măng La Hiên luôn cam 

kết thực hiện các giải pháp phù hợp với sự đầu tư về tài chính, nhân lực và hệ 

thống quản lý đảm bảo xử lý tốt các nguồn thải đáp ứng các tiêu chuẩn quy 

định, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, tối ưu hóa hiệu xuất sử dụng năng 

lượng và tiếp tục áp dụng sử dụng các nguồn nguyên liệu để góp phần vào mục 

tiêu giảm lượng phát thải khí nhà kính. 

6.1. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng 

lượng, phát thải) 

Hàng năm Công ty đều lập kế hoạch quan trắc môi trường định kỳ từ đầu 

năm, tổ chức thực hiện quan trắc các chỉ tiêu môi trường theo ĐTM và mạng 

lưới quan trắc đã được Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Nguyên phê 

duyệt. Qua đó, đánh giá được mức độ ảnh hưởng của hoạt động sản xuất kinh 

doanh đến môi trường. Hệ thống xử lý nước thải, khí thải hoạt động ổn định, do 

vậy môi trường khu vực Công ty và dân cư xung quanh đều đảm bảo theo quy 

định. Năm 2022, hệ thống quan trắc khí thải tự động đã chạy ổn định, góp phần 
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kiểm soát tốt hơn các chỉ tiêu về môi trường không khí. Sau các đợt quan trắc 

định kỳ, chỉ tiêu môi trường năm 2022 của Công ty đều đảm bảo theo quy định, 

cụ thể: 

- Về khí thải: 

+ Khí thải công nghiệp: Tất cả các chỉ tiêu phân tích của ống khói khí thải 

như: CO2, SO2, NOx, nồng độ bụi... đều nằm trong giới hạn cho phép của quy 

chuẩn QCVN 23:2009/BTNMT, đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường. 

+ Môi trường không khí khu vực sản xuất: Tất các chỉ tiêu phân tích như: 

độ rung, tiếng ồn, ánh sáng.... đều nằm trong giới hạn cho phép của quyết định 

3733/2002/BYT. Điều đó cho thấy môi trường làm việc tại công ty tương đối 

tốt. 

+ Môi trường không khí khu vực xung quanh: Các chỉ tiêu quan trắc các 

mẫu không khí xung quanh đại diện đều nằm trong giới hạn cho phép của quy 

chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT và QCVN 

26:2010/BTNMT. Không khí môi trường tại Công ty đảm bảo, do đó hoạt động 

sản xuất của Công ty chưa ảnh hưởng đáng kể đến môi trường xung quanh. 

- Về nước thải: 

+ Nước thải sản xuất: Kết quả phân tích chất lượng nước thải sản xuất của 

Công ty định kỳ năm 2022 cho thấy các chỉ tiêu phân tích như: PH,COD, 

BOD5, các kim loại nặng... đều trong giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn cho 

phép ghi tại QCVN 40: 2011/BTNMT. 

+ Nước thải sinh hoạt: Các chỉ tiêu phân tích nước thải sinh hoạt của 

Công ty sau xử lý đều trong giới hạn cho phép theo QCVN 14:2008/BTNMT. 

Nước thải sinh hoạt xả ra môi trường không gây ảnh hưởng đến chất lượng nước 

của nguồn tiếp nhận.     

6.2. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động 

Xi măng La Hiên luôn quan tâm đến môi trường làm việc cho người lao 

động, hạn chế tối thiếu những ảnh hưởng xấu của môi trường đến sức khỏe 

người lao động. 

Với ý thức đảm bảo an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp, bảo vệ môi 

trường, Công ty nhận thức được trách nhiệm An toàn - Sức khỏe - Môi trường là 

một việc quan trọng như bất kỳ một hoạt động nào khác trong quá trình hoạt 

động sản xuất kinh doanh.  

Tất cả các nhân viên của khối sản xuất đã được triển khai thực hiện các 

nguyên tắc và cam kết tuân thủ theo các quy định của Công ty nhằm góp phần 
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vào công tác an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp, bảo vệ môi trường cũng 

như đóng góp vào việc bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp. 

6.3. 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 truyền thống và là một phần 

không thể tách rời trong hoạt động tổng thể của xi măng La Hiên. Công ty luôn 

tham gia tích cực vào các hoạt động vì lợi ích cộng đồng trong sự đồng hành với 

các hoạt động của Nhà nước, các đoàn thể, tổ chức xã hội. 

Luôn có trách nhiệm bảo vệ và giảm thiểu những tác động ảnh hưởng xấu 

đến môi trường sống xung quanh khu vực hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty như trồng bổ sung cây xanh, thường xuyên tưới nước chống bụi...vv  

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, 

trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội 

Năm 2022 nhận thức rõ được những thuận lợi, khó khăn và thách thức 

trong thực hiện những mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Đại 

hội đồng cổ đông giao cho như: Ảnh hưởng lớn của đại dịch viêm phổi cấp 

Covid - 19 đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Sự bùng phát nhanh chóng của dịch 

bệnh trên toàn cầu và chưa dừng lại cũng sẽ là rủi ro hết sức nguy hiểm đối với 

sự phát triển của toàn nền kinh tế. Môi trường kinh doanh của công ty vẫn chịu 

sự cạnh tranh khốc liệt, thị trường diễn biến phức tạp, sản phẩm xi măng trên thị 

trường dư thừa nhiều do cung vượt cầu, thị trường bất động sản đã phục hồi 

nhưng chậm. Thiết bị sản xuất xi măng có công suất nhỏ, sau nhiều năm hoạt 

động đã xuống cấp hư hỏng nhiều. Số lượng lao động lớn, chỉ số giá tiêu dùng 

tăng cao đã làm cho đời sống công nhân viên chức lao động gặp nhiều khó khăn 

đó là những áp lực rất lớn trong năm 2022 đối với tập thể lãnh đạo và toàn thể 

công nhân viên chức của công ty. 

Trong bối cảnh kinh tế luôn có những khó khăn và đầy thử thách, Hội 

đồng quản trị đã kịp thời đưa ra những quyết sách có tính chất định hướng chiến 

lược cho Công ty nhằm vượt qua khó khăn. Các thành viên Hội đồng quản trị, 

Ban lãnh đạo công ty đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, có 

tinh thần đoàn kết, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích của cổ đông, vì sự 

phát triển và ổn định của Công ty. 

Hội đồng quản trị giám sát Giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua 

việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong các nghị quyết. Trong 

năm 2022 Ban điều hành Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ được 
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quy định tại điều lệ Công ty, thường xuyên bám sát kế hoạch sản xuất kinh 

doanh của Công ty. Vì vậy, năm 2022 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế 

hoạch sản xuất, tiêu thụ mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, đồng thời Ban điều 

hành đã tìm nhiều giải pháp khắc phục khó khăn khách quan, sát sao trong điều 

hành sản xuất, tìm nhiều giải pháp áp dụng để tiết kiệm chi phí đã cho được kết 

quả khả quan, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra 

và dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông cao hơn so với kế hoạch trình tại đại hội. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc 

công ty 

- Ban giám đốc Công ty đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban 

để nắm bắt, trao đổi tình hình hoạt động trong SXKD nhằm đưa ra các giải pháp 

khắc phục, thực hiện kịp thời. 

- Giao kế hoạch SXKD cho các bộ phận theo tháng, quý nhằm kịp thời 

khắc phục những sai lệch và có cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu. 

- Quản lý và sử dụng vốn linh hoạt, tiết kiệm tốt các chi phí trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh. 

- Quản lý tốt hệ thống chất lượng, đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định 

và có uy tín trên thị trường. 

- Mạnh dạn, đột phá trong khâu chỉ đạo áp dụng các giải pháp kỹ thuật 

công nghệ mới và đã thu được những thành công nhất định, góp phần nâng cao 

hiệu quả sản xuất của Công ty. 

Có thể nói đây tiếp tục là một năm ban điều hành Công ty hoạt động rất 

tích cực; với tinh thần đồng tâm, đoàn kết làm việc với trách nhiệm cao lên năm 

qua Công ty tiếp tục gặt hái được nhiều thành công. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

Năm 2023 dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, 

khó lường. Tăng trưởng kinh tế, thương mại quốc tế tiếp tục biến động; bảo hộ 

thương mại gia tăng; cạnh tranh giữa các nước lớn và xung đột ở nhiều nơi gay 

gắt. Các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là thiên tai, dịch bệnh, biến 

đổi khí hậu, an toàn thông tin, an ninh mạng và tội phạm ngày càng gia tăng. 

Nhìn chung, dịch bệnh và cạnh tranh địa chính trị (xung đột Nga-Ucraina 

có thể kéo dài) sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế trên phạm vi toàn cầu, làm gián 

đoạn các nguồn cung ứng sản phẩm, hàng hóa và trực tiếp gây trì trệ đến các 

hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Và chắc chắn, Việt Nam cũng sẽ chịu 

không ít những ảnh hưởng bởi chúng ta có đường biên giới dài và nền kinh tế thị 

trường luôn mở cửa tự do. 
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Năm 2023 dự báo thị trường tiêu thụ xi măng vẫn cạnh tranh khốc liệt và 

có những diễn biến thay đổi khó lường, khó khăn và thách thức đối với Công ty 

còn lớn. Tình hình đó sẽ tác động trực tiếp ảnh hưởng tới hoạt động SXKD của 

Công ty. 

Đánh giá được những thuận lợi, khó khăn trên HĐQT, Ban lãnh đạo Công 

ty đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số định hướng cần tiếp tục phải 

được thực hiện trong năm 2023 như sau: 

* Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2023 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2023 Ghi chú 

A Chỉ tiêu hiện vật    

I Sản lượng sản xuất Tấn 740.000  

1 Xi măng “ 690.000  

2 Clinker thương phẩm “ 50.000  

II Sản lượng tiêu thụ “ 740.000  

1 Xi măng “ 690.000  

2 Clinker thương phẩm “ 50.000  

B Doanh thu, Thu nhập khác Tr.đ 745.000  

1 Xi măng Tr.đ 705.854  

2 Clinker thương phẩm Tr.đ 34.090  

3 Doanh thu và thu nhập khác Tr.đ 5.056  

C Lợi nhuận trước thuế Tr.đ  58.000  

D Cổ tức % 25,00  

G Nộp NS nhà nước Tr.đ 41.862  

E Lao động và tiền lương    

1 Lao động định mức Người 547  

2 Tiền lương bình quân Trđ/ng/t

hg 

12,19  

*  Công tác đầu tư xây dựng: 

Mục tiêu trong công tác đầu tư xây dựng của Công ty là huy động và sử 

dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn vốn đầu tư, khai thác tối đa các nguồn lực 

để đầu tư hiệu quả. Đầu tư theo kế hoạch, thiết kế được duyệt đảm bảo cho dự 
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án công trình bền vững, an toàn và hiệu quả, bảo vệ môi trường sinh thái. Thực 

hiện các bước công việc từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, đưa dự án vào khai 

thác sử dụng phải tuân thủ đúng pháp luật và các quy định hiện hành của nhà 

nước. 

Kế hoạch ĐTXD năm 2023: Tổng giá trị đầu tư ước tính: 10.378 triệu 

đồng bao gồm các hạng mục, dự án chủ yếu như:  

STT Hạng mục ĐVT Số lượng 
Thành tiền 

(Tr.đ) 

I Công trình chuyển tiếp   1.028 

 
Dự án đầu tư trạm cân 120 

tấn 
HT 01 1.028 

II Công trình khởi công mới    

III Chuẩn bị đầu tư   250 

1 

Dự án đầu tư xây dựng công 

trình mỏ đá vôi Đồng 

Chuỗng (điều chỉnh) 

HT 01 200 

2 
Dự án hệ thống xếp bao tự 

động 
HT 01 50 

IV Dự phòng   9.100 

1 

Dự án nâng cấp HT tự động 

hóa (DCS) dây chuyền II 

(tạm tính 50%) 

HT 01 4.200 

2 
Dự án hệ thống xếp bao tự 

động  (tạm tính 50%) 
HT 01 4.900 

 Tổng cộng   10.378 

          * Định hướng của Hội đồng quản trị: 

- Có kế hoạch sửa chữa, đầu tư thay thế các máy móc thiết bị trong dây 

chuyền đảm bảo dây chuyền thiết bị được hoạt động thông suốt và bền vững. 

Tiếp tục nghiên cứu các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến áp dụng thay thế các thiết bị 

lạc hậu nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất. 

- Tìm mọi giải pháp về kỹ thuật, công nghệ để tăng mác Clinker và chất 

lượng xi măng. Nâng cao chất lượng nguồn nguyên liệu chính như đá vôi, sét , 

đất caosilic… Tiếp tục nghiên cứu sử dụng nguồn nguyên vật liệu mới, sản 

phẩm phế thải của các nhà sản xuất công nghiệp khác có sẵn tại địa phương có 
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giá thấp đưa vào sản xuất để giảm giá thành sản phẩm. 

- Quan tâm cải thiện môi trường làm việc cho người lao động luôn đảm 

bảo thông thoáng sạch sẽ thuận tiện, tăng cường vệ sinh công nghiệp thu gom 

xử lý chất thải công nghiệp. Thường xuyên kiểm tra giám sát các thông số môi 

trường lao động đưa ra các biện pháp và tổ chức thực hiện nhằm cải thiện điều 

kiện làm việc kịp thời và hiệu quả cho người lao động. 

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí SXKD, tiến hành công tác khoán chi phí theo 

các công đoạn sản xuất, phấn đấu tiết kiệm chi phí theo chủ trương của Tập 

đoàn Than Khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc. 

- Tăng cường công tác thị trường, giữ vững và tăng sản lượng tiêu thụ tại 

các thị trường truyền thống, mở thêm các thị trường mới để tăng sản lượng tiêu 

thụ.  Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thông qua các biện pháp: Trọng tâm giảm 

tuổi nợ, xử lý nợ khó đòi, tăng vòng quay hàng tồn kho để nâng cao hiệu quả sử 

dụng vốn.  

- Rà soát đánh giá kỹ công tác lao động - tiền lương, có lộ trình tăng năng 

suất lao động, tiết giảm lao động, tuyển dụng lao động trẻ có trình độ chuyên 

môn, kỹ thuật tốt để đào tạo nhân sự bền vững cho hoạt động của Công ty. Thực 

hiện chế độ tiền lương của Công ty gắn với năng suất lao động và hiệu quả. 

- Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng chuyên 

môn, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ công nhân viên trong Công ty, Tăng 

cường đào tạo tay nghề đặc biệt là đội ngũ vận hành phòng điều khiển trung tâm 

và các kỹ sư công nghệ . 

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu lại tổ chức theo hướng tinh gọn; chỉ đạo rà 

soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành các quy chế, quy định trong quản lý phù hợp 

với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty; cũng như phù hợp với các quy 

chế, qui định của Công ty mẹ và các qui định hiện hành của nhà nước; tăng 

cường trách nhiệm của bộ máy điều hành. 

- Tạo điều kiện cho các Cổ đông thực sự là người làm chủ doanh nghiệp, 

đảm bảo quyền lợi của cổ đông; cải tiến, thiết lập phương thức quản lý tiên tiến, 

tạo động lực thúc đẩy công ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao, tạo việc làm 

và thu nhập ổn định cho người lao động. Kiện toàn bộ máy theo hướng tinh, gọn 

và chất lượng, tăng cường bộ phận khai thác thị trường. 

- Nâng cao vai trò trách nhiệm lãnh đạo của hệ thống chính trị, sự gương 

mẫu của các cán bộ đứng đầu với sự phân công cụ thể ở từng đơn vị trong mỗi 

lĩnh vực. Phát huy tinh thần đoàn kết một lòng tạo nên sức mạnh tập thể. Tăng 

cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ 
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sở. 

V. Quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị 

1.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: (danh sách thành viên Hội 

đồng quản trị, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty 

phát hành, nêu rõ thành viên độc lập và các thành viên khác; số lượng chức danh thành viên 

Hội đồng quản trị, chức danh quản lý do từng thành viên Hội đồng quản trị của công ty nắm 

giữ tại các công ty khác) 

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao 

nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề 

liên quan đến quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của 

Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị giữ vai trò định hướng chiến lược kế 

hoạch hoạt động hàng năm, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Công ty thông 

qua Ban điều hành Công ty. 

Các thành viên của Hội đồng quản trị Công ty đã điều hành hoạt động của 

Công ty trong suốt năm báo cáo tài chính gồm:  

STT Họ và tên Chức vụ 
Tỷ lệ cổ 

phần (%) 
Ghi chú 

1 Ô. Đỗ Huy Hùng Chủ tịch HĐQT- TP 

Quản lý vốn và kiểm 

soát nội bộ - Tổng công 

ty CN mỏ Việt Bắc 

0,00% 

 

2 Ô. Trần Quang Khải Uỷ viên HĐQT – Giám 

đốc Công ty 
0,041% 

 

3 B.  Lê Thị Thu Hiền Uỷ viên HĐQT  0,380%  

4 Ô. Hà Văn Chuyển Uỷ viên HĐQT  0,00%  

5 Ô. Trịnh Quốc Bình Uỷ viên HĐQT  0,00%  

 

  1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Liệt kê các tiểu ban thuộc Hội 

đồng quản trị và thành viên trong từng tiểu ban) 

Công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị. 

 1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị: Đánh giá hoạt động của Hội đồng 

quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các 

cuộc họp. 
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Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên Hội 

đồng quản trị đều phải chịu trách nhiệm về phần việc của mình được phân công 

và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội cổ đông và pháp luật của Nhà nước về 

nội dung các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. 

Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có hiệu lực thi hành khi có 

ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành. Thành viên Hội 

đồng quản trị có quyền bảo lưu ý kiến của mình. Những nghị quyết về công tác 

tổ chức và cán bộ, chủ trương liên doanh, hợp tác nước ngoài, đầu tư các dự án, 

kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và các quy chế quản lý cần có sự thống 

nhất của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, trong trường hợp các vấn đề 

trên đã thảo luận đến 03 lần không đạt được thống nhất (100%) thì biểu quyết 

theo đa số. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về 

phía ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có tính chất bắt buộc thi 

hành đối với tất cả các đơn vị, phòng ban, phân xưởng và các cá nhân trong toàn 

Công ty. Trường hợp khi triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng 

quản trị mà phát hiện có vấn đề vướng mắc thì Giám đốc phải kịp thời báo cáo 

Hội đồng quản trị để giải quyết. 

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt và thể hiện 

rõ vai trò là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền và nhân danh Công ty để 

quyết định và thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty không thuộc 

thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị đã thực hiện các nhiệm 

vụ của mình một cách cẩn trọng, thực hiện việc tổ chức quản lý chặt chẽ đảm 

bảo lợi ích cho Công ty và các cổ đông. Trong năm đã triển khai các cuộc họp 

như sau: 

 

TT 
Số Ngày Nội dung cuộc họp 

Kết quả 

cuộc họp 

1 
 
01/BBKP-

HĐQT 

04/01/2022 

1. Thông qua hợp đồng cho thuê hoạt động cân 

cấp than WD-II với Công ty cổ phần xi măng 

Tân Quang-VVMI năm 2022.  

2. Thông qua hợp đồng mua bán than năm 2022 

với người liên quan Công ty là Tập đoàn Công 

ngiệp Than – Khoáng sản Việt Nam 

3. Thông qua hợp đồng mua bán đá thải sau tuyển 

nước với người liên quan Công ty là Công ty than 

Khánh Hòa VVMI. 

4. Thông qua hợp đồng về việc mua bán xi 

- ND (1) 

100% thành 

viên HĐQT 

có quyền BQ 

nhất trí thông 

qua (5/5). 

- ND (2;3) 

100% thành 

viên HĐQT 

có quyền BQ 

nhất trí thông 

qua (2/2). 

- ND (4) 
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TT 
Số Ngày Nội dung cuộc họp 

Kết quả 

cuộc họp 

măng giữa Công ty cổ phần xi măng La Hiên 

VVMI với Hợp tác xã Sản xuất - Dịch Vụ 

Hoàng Thịnh Phát  năm 2022. 

5. Thông qua việc giao cho Ông Lê Xuân Tình - 

Phó trưởng phòng TCHC, kiêm Chánh văn 

phòng giữ chức vụ Người phụ trách quản trị 

Công ty, kiêm thư ký HĐQT. 

100% thành 

viên HĐQT 

có quyền BQ 

nhất trí thông 

qua  (4/4) 

- ND (5) 

100% thành 

viên HĐQT 

có quyền BQ 

nhất trí thông 

qua (5/5) 

2 
Số: 02 

/BB-

HĐQT 

19/01/2022 

1. Thông qua phê duyệt tạm giao kế hoạch 

SXKD năm 2022. 

2. Thông qua phê duyệt đơn giá tiền lương năm 

2021.  

3. Thông qua phê duyệt quyết toán dự án hoàn 

thành dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất  

Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. 

4. Thông qua phê duyệt quy chế tuyển dụng và 

đào tạo lao động trong Công ty cổ phần xi măng 

La Hiên VVMI.  

5. Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng 

Công ty và xin chủ trương thôi là Người phụ 

trách kế toán.  

6. Thông qua phê duyệt tạm giao kế hoạch 

ĐTXD năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng 

La Hiên VVMI.  

  

- ND 

(1;2;3;4;5;6) 

100% thành 

viên HĐQT 

có quyền BQ 

nhất trí thông 

qua (5/5). 

 

3 
Số: 03 

/BB-

HĐQT 

16/03/2022 

1. Thông qua phê duyệt kết quả SXKD quý IV, 

năm 2021 và giao kế hoạch SXKD quý I năm 

2022 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên 

VVMI. 

2. Thông qua phê duyệt quyết toán dự án hoàn 

thành Công trình Kho chứa nguyên liệu xỉ, 

thạch cao phục vụ sản xuất Công ty cổ phần xi 

măng La Hiên VVMI.   

3. Thông qua phê duyệt dự án đầu tư thiết bị 

phục vụ sản xuất Công ty cổ phần xi măng La 

Hiên VVMI năm 2022. 

4. Chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 

- ND 

(1;2;3;4) 

100% 

HĐQT  nhất 

trí thông qua 

(4/4) 
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TT 
Số Ngày Nội dung cuộc họp 

Kết quả 

cuộc họp 

2022 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên 

VVMI. 

4 
Số: 04 

/BBKP-

HĐQT 

08/4/2022 

Phê duyệt hợp đồng cung cấp vỏ bao xi măng 6 

tháng năm 2022 với người liên quan của Công 

ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI là Công ty 

cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị -

VVMI 

100% 

HĐQT  nhất 

trí thông qua 

(4/4) 

5 
05/BB-

ĐHĐCĐ 
12/4/2022 

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng 

quản trị Công ty năm 2021 và phương hướng 

hoạt động năm 2022. 

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt 

động của Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt 

động năm 2022; Báo cáo tự đánh giá kết quả 

hoạt động của Ban kiểm soát. 

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã 

được kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng 

La Hiên VVMI. 

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 

năm 2021 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên 

VVMI.  

5. Thông qua việc quyết toán chi trả thù lao cho 

HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao 

năm 2022. 

6. Thông qua phương án lựa chọn danh sách 

Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo 

tài chính năm 2022 

 7.  Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và 

kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2022. 

8. Thông qua việc ký kết hợp đồng mua, bán hàng 

hóa với người có liên quan, hợp đồng giá trị trên 

35% tổng giá trị TSDN của Công ty để phục vụ 

SXKD năm 2022. 

- Nội dung 

(1;2;3;5;6;8) 

Đạt  100 % 

tổng số CP 

tham gia 

BQ tại  ĐH 

nhất trí 

thông qua  

 

- Nội dung 

(4;7) đạt  

97,55 % 

tổng số CP 

tham gia BQ 

tại  ĐH nhất 

trí thông qua 

 

6 
Số: 06 

/BB-

HĐQT 

29/4/2022 

1. Thông qua phê duyệt kết quả SXKD quý I 

năm 2022 và giao kế hoạch SXKD quý II năm 

2022 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên 

VVMI. 

2. Thông qua phê duyệt dự án đầu tư thiết bị 

phục vụ sản xuất Công ty cổ phần xi măng La 

- Nội dung 

(1;2) 100% 

HĐQT  nhất 

trí thông qua 

(5/5) 
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TT 
Số Ngày Nội dung cuộc họp 

Kết quả 

cuộc họp 

Hiên VVMI năm 2022. 

 

7 
Số: 07 

/BBKP-

HĐQT 

16/5/2022 

Thông qua phê duyệt bổ nhiệm Ông Trần 

Quang Khải – Phó Giám đốc, quyền Giám đốc 

Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, giữ 

chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La 

Hiên VVMI, thời gian kể từ ngày 18/05/2022. 

100% 

HĐQT  nhất 

trí thông qua 

(5/5) 

8 

Số: 08 

/BBKP-

HĐQT 

30/5/2022 

1. Thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế cung 

cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị khách hàng tại 

Sầm Sơn – Thanh Hóa năm 2022 với người liên 

quan của Công ty là Trung tâm điều dưỡng 

Ngành Than -VVMI. 

2. Thông qua phê duyệt dự toán và kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán báo cáo tài 

chính năm 2022. 

 

- Nội dung 

(1) 100% 

thành viên 

HĐQT có 

quyền BQ 

nhất trí thông 

qua  (2/2) 

- Nội dung 

(2) 100% 

HĐQT  nhất 

trí thông qua 

(5/5) 

9 
Số: 09 

/BBKP-

HĐQT 

15/6/2022 

 Thông qua phê duyệt bổ nhiệm Ông Lê 

Quang Giáp  – Phó phòng Kinh doanh Thị 

trường Công ty cổ phần xi măng La Hiên 

VVMI, giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh 

Thị trường Công ty cổ phần xi măng La Hiên 

VVMI, thời gian kể từ ngày 20/06/2022. 

 

100% thành 

viên HĐQT  

nhất trí thông 

qua (5/5);  

10 

Số:10 

/BBKP-

HĐQT 

04/7/2022 

Thông qua phê duyệt chuyển bước từ kế hoạch 

dự phòng lên kế hoạch chính thức (Công trình 

khởi công mới) đối với dự án: Đầu tư thiết bị 

phục vụ sản xuất năm 2022 của Công ty cổ phần 

xi măng La Hiên VVMI 

100% thành 

viên HĐQT  

nhất trí thông 

qua (5/5);   

11 
Số: 11 

/BBKP-

HĐQT 

04/8/2021 

Thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp 

dịch vụ thăm quan du lịch tại Đà Nẵng năm 

2022 với người liên quan của Công ty là Công 

ty cổ phần Khách sạn Thái Nguyên VVMI 

100%  

HĐQT có 

quyền BQ 

nhất trí thông 

qua (2/2);  

12 
Số: 12 

/BB-

HĐQT 

06/8/2022 

1. Thông qua phê duyệt kết quả SXKD quý 2 

năm 2022 và giao kế hoạch SXKD quý 3 năm 

2022 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên 

VVMI. 

- Nội dung 

(1;2;3;4;5) 

100 %  

HĐQT  nhất 

trí thông qua 
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TT 
Số Ngày Nội dung cuộc họp 

Kết quả 

cuộc họp 

2. Thông qua phê duyệt quy hoạch các chức 

danh cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty cổ phần 

xi măng La Hiên VVMI giai đoạn 2025 – 2030 

và giai đoạn 2020 – 2025 (sau rà soát, bổ sung). 

3. Thông qua phê duyệt Quy chế công bố thông 

tin Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI. 

4. Thông qua phê duyệt Quy chế quản lý về 

công tác An toàn – Vệ sinh lao động Công ty cổ 

phần xi măng La Hiên VVMI. 

5. Thông qua phê duyệt Quy chế quản lý lao 

động và tiền lương Công ty cổ phần xi măng La 

Hiên VVMI. 

(5/5) 

13 
Số:13 

/BBKP-

HĐQT 

08/9/2022 

Thông qua phê duyệt  báo cáo kinh tế kỹ thuật 

xây dựng công trình dự án đầu tư trạm cân 120 

tấn - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI 

 

100%  

HĐQT  nhất 

trí thông qua 

(5/5);  

14 
Số:14 

/BBKP-

HĐQT 

22/9/2022 

Thông qua phê duyệt hợp đồng cung cấp vỏ bao 

xi măng 6 tháng năm 2022 với người liên quan 

của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI là 

Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư 

thiết bị -VVMI 

 100% thành 

viên HĐQT 

có quyền BQ 

nhất trí thông 

qua  (4/4) 

 

15 

Số:15 

/BBKP-

HĐQT 

18/10/2022 

Thông qua phê duyệt chuyển bước từ kế hoạch 

dự phòng lên kế hoạch chính thức (công trình 

khởi công mới) đối với dự án: Đầu tư trạm cân 

120 tấn - Công ty cổ phần xi măng La Hiên 

VVMI 

100%  

HĐQT  nhất 

trí thông qua 

(5/5) 

16 

Số:16 

/BB-

HĐQT 

03/11/2022 

Thông qua phê duyệt kết quả SXKD quý III 

năm 2022 và giao kế hoạch SXKD quý IV năm 

2022 của Công ty cổ phần xi măng La Hiên 

VVMI 

100%  

HĐQT  nhất 

trí thông qua 

(5/5) 

17 

Số:17 

/BBKP-

HĐQT 

29/11/2022 
Thông qua Phê duyệt tạm ứng cổ tức lần 1 năm 

2022 bằng tiền của Công ty cổ phần xi măng La 

Hiên VVMI   

100%  

HĐQT  nhất 

trí thông qua 

(5/5) 

18 Số: 18  

/BBKP-
16/12/2022 1. Thông qua phê duyệt Hệ thống thang lương, 

bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công 

- Nội dung 

(1) 100% 

thành viên 
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TT 
Số Ngày Nội dung cuộc họp 

Kết quả 

cuộc họp 

HĐQT ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI 

2. Thông qua hợp đồng mua bán than năm 2023 

với người liên quan  của Công ty cổ phần xi 

măng La Hiên VVMI là Tập đoàn Công Nghiệp 

Than – Khoáng sản Việt Nam 

3. Thông qua hợp đồng mua bán đá thải sau 

tuyển nước với người liên quan của Công ty cổ 

phần xi măng La Hiên VVMI là Công ty than 

Khánh Hòa VVMI   

HĐQT có 

quyền BQ 

nhất trí thông 

qua  (5/5) 

- Nội dung 

(2;3) 100% 

thành viên 

HĐQT có 

quyền BQ 

nhất trí thông 

qua  (2/2) 

 

19 

Số: 20   

/BB-

HĐQT 

30/12/2022 

1. Thông qua phê duyệt tạm giao kế hoạch 

SXKD năm 2023 của Công ty cổ phần xi măng 

La Hiên VVMI. 

2. Thông qua phê duyệt Hợp đồng mua bán với 

người có liên quan của Công ty cổ phần xi măng 

La Hiên VVMI là Hợp tác xã Sản xuất – Dịch 

vụ Hoàng Thịnh Phát. 

3. Thông qua phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn 

dư án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2022. 

4. Thông qua phê duyệt quyết toán dự án hoàn 

thành công trình: Đầu tư thiết bị phục vụ sản 

xuất năm 2022 – Công ty cổ phần xi măng La 

Hiên VVMI. 

5. Thông qua phê duyệt Quy chế quản lý tài 

chính của Công ty cổ phần xi măng La Hiên 

VVMI. 

- Nội dung 

(1) 100%  

HĐQT  nhất 

trí thông qua 

(5/5) 

 

- Nội dung 

(2)  100% 

thành viên 

HĐQT có 

quyền BQ 

nhất trí thông 

qua  (4/4) 

- Nội dung 

(3;4;5)  

100% thành 

viên HĐQT 

nhất trí thông 

qua  (5/5) 

     

         Ngoài các cuộc họp trên, HĐQT còn thường xuyên phối hợp với Ban giám 

đốc Công ty để nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư 

nhằm đề ra các giải pháp cấp thiết để hoạt động của Công ty không bị đình trệ, 

hoạt động có hiệu quả hơn trước những khó khăn bất ổn trong kinh tế của cả 

nước đặc biệt là những khó khăn trong ngành. Nhờ đó, Công ty đã hoàn thành 

xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh và nằm trong nhóm đơn vị sản xuất kinh 

doanh ổn định, sử dụng đồng vốn hợp lý và có hiệu quả, có uy tín trên thị 

trường.  

Chỉ đạo tốt việc ban hành các quy chế phục vụ cho công tác quản lý điều 
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hành và đưa ra các chủ trương, định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty. 

Chỉ đạo sắp xếp lại bộ máy tổ chức của Công ty theo hướng tinh gọn, có 

hiệu quả cùng với việc xây dựng định mức tiền lương hợp lý.  

Giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành 

công việc sản xuất kinh doanh và giải quyết những khó khăn, tồn tại của Công 

ty. 

Chỉ đạo kịp thời trong việc đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, chiến lược 

kinh doanh, áp dụng công nghệ mới trong sản xuất xi măng nhằm nâng cao năng 

suất và chất lượng sản phẩm.  

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định trong điều lệ Công 

ty. 

1.4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động 

của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: (đánh giá hoạt động của các tiểu ban 

thuộc Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của từng tiểu ban, nội dung và kết 

quả của các cuộc họp). 

Công ty có thành viên HĐQT độc lập và không trực tiếp điều hành. Các 

thành viên này luôn thực hiện tốt vai trò trong việc giám sát, làm giảm nguy cơ 

lạm dụng quyền hạn của những người quản lý công ty, bảo vệ lợi ích chính đáng 

của cổ đông. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập thực hiện chức năng nhiệm 

vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và sự phân công của 

HĐQT 

1.5.  Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo 

về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các 

chương trình về quản trị công ty trong năm 

- Đến thời điểm 31/12/2022 HĐQT Công ty có 05 thành viên 

STT 

 

 

Họ và tên Chức vụ 

 

Lĩnh vực đào tạo 

 

1 Ông.  Đỗ Huy Hùng Chủ tịch HĐQT Kỹ sư cơ điện mỏ, kỹ sư quản 

trị DN, cử nhân tin học. 

2 Ông. Trần Quang Khải Ủy viên HĐQT  Thạc sỹ quản trị kinh doanh, 

Kỹ sư điện khí hóa Xí nghiệp 

3 Bà.  Lê Thị Thu Hiền Uỷ viên HĐQT Thạc sỹ kinh tế, chứng chỉ đào 
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STT 

 

 

Họ và tên Chức vụ 

 

Lĩnh vực đào tạo 

 

tạo quản trị công ty. 

4 Ông.  Hà Văn Chuyển Uỷ viên HĐQT Kỹ sư điện khí hóa 

5 Ông.  Trịnh Quốc Bình Uỷ viên HĐQT Thạc sỹ QTKD, dịch vụ tài 

chính 

     2. Ban Kiểm soát 

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu ra. Ban kiểm 

soát có trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và 

điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực 

hiện các nhiệm vụ được giao; Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động tài 

chính của Công ty, giám sát việc tuân thủ chấp hành chế độ hoạch toán, kế toán, 

quy trình, quy chế quản trị nội bộ Công ty, thẩm định Báo cáo tài chính hàng 

năm, báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của 

Báo cáo tài chính Công ty. Ban kiểm soát còn có các quyền và nhiệm vụ khác 

theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát (danh sách thành viên Ban kiểm 

soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát 

hành) 

a. Hoạt động của Ban kiểm soát: (đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát/ Ủy 

ban kiểm toán, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, nội 

dung và kết quả của các cuộc họp/ 

- Ban kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung theo Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; các quy định tại Điều lệ Công ty, 

Pháp luật Nhà nước, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành 

đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý các hoạt động kinh doanh trong năm 2022 theo 

đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã đề ra; 

- Tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành của Công ty; 

để từ đó nắm bắt sát sao với tình hình thực tiễn tại các bộ phận đơn vị trong 

Công ty nhằm kiểm soát các hoạt động của đơn vị đúng với quy định của Pháp 

luật cũng như phương hướng của ĐHĐCĐ; 

- Tham mưu, tư vấn cho HĐQT, Ban điều hành trong việc sửa đổi, bổ 

sung, ban hành mới đầy đủ, các văn bản quy định phù hợp với quy mô phát triển 

của Công ty, chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản trị điều 
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hành. Trong năm Công ty đã ban hành và sửa đổi một số quy chế như: Quy chế 

Quản lý về công tác An toàn - Vệ sinh lao động, ban hành hệ thống thang lương, 

bảng lương trong Công ty, sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

Công ty… 

- Tham gia ý kiến với HĐQT trong các vấn đề: Tổng kết và xây dựng kế 

hoạch năm, quý, tháng; phê duyệt và lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài 

chính của Công ty, bàn bạc thực hiện các chiến lược kinh doanh của Công ty 

như Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã họp; 

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng 

trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo 

cáo tài chính hàng tháng và thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm 2022 của 

Công ty đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán PKF.  

b. Các cuộc họp của Ban kiểm soát: 

Trong năm Ban kiểm soát đã triệu tập 5 cuộc họp để phân công nhiệm vụ 

cho các thành viên và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty: 

+ Lần 1, họp phân công nhiệm vụ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. 

+ Lần 2, họp sau khi phát hành báo cáo tài chính kết thúc hoạt động của 

quý IV và năm 2021.  

+ Lần 3, họp sau khi phát hành báo cáo tài chính kết thúc hoạt động của 

quý I năm 2022;  

+ Lần 4, họp sau khi phát hành báo cáo tài chính kết thúc hoạt động của 

quý II và 6 tháng đầu năm 2022.  

+ Lần 5, họp sau khi phát hành báo cáo tài chính kết thúc hoạt động của 

quý III và 9 tháng đầu năm 2022.  

Nội dung các cuộc họp đã được các thành viên trong Ban kiểm soát nhất 

trí 100%. 

c. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, 

tình hình tài chính trong năm 2022 như sau: 

* Về công tác quản trị và điều hành Công ty:  

- Hội đồng quản trị: 

+ HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng 

Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

và các quy định khác của pháp luật.  
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+ Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của 

HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông, và Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác 

của pháp luật.  

+ HĐQT thông qua các cuộc họp định kỳ, đã ban hành các Nghị quyết, 

Quyết định để thực thi nhiệm vụ quản lý điều hành các hoạt động của Công ty, 

tiếp tục ban hành, hoàn thiện các quy chế nội bộ để làm cơ sở cho hoạt động của 

công ty ngày càng rõ ràng, minh bạch.  

+ HĐQT giao Giám đốc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh 

doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra.  

+ Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Giám đốc trong 

việc thực thi nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua. HĐQT luôn tuân 

thủ Điều lệ công ty, luật pháp nhà nước; phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành 

cùng hợp tác nhằm đưa ra các giải pháp hữu hiệu để nâng cao kết quả sản xuất 

kinh doanh của Công ty. 

+ Năm 2022 HĐQT đã định hướng, chỉ đạo Công ty thực hiện hoàn thành 

các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2022, bảo toàn và phát triển được vốn của Công ty. 

- Ban Điều hành:  

Cùng với HĐQT, Ban điều hành có những chỉ đạo rất sát sao và quyết liệt 

trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất 

kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản; sử 

dụng vốn đúng mục đích trong sản xuất kinh doanh; tuân thủ các qui định của 

pháp luật trong kinh doanh, chấp hành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước 

theo qui định; quản lý chặt chẽ tài sản và nguồn vốn của Công ty; đảm bảo việc 

làm và thu nhập cho người lao động. 

Trong năm 2022 thị trường tiêu thụ xi măng có những chuyển biến tích 

cực, tuy nhiên mức độ cạnh tranh vẫn diễn ra khốc liệt; Song Ban điều hành đã 

nỗ lực tìm các giải pháp để hạ giá thành sản phẩm, đẩy mạnh công tác tiêu thụ, 

cụ thể:  

+ Công ty đã có những giải pháp thích hợp để tăng hiệu quả SXKD; sản 

lượng tiêu thụ xi măng đã hoàn thành vượt mức với kế hoạch đề ra, đồng thời 

Công ty đã có giải pháp tích cực giữ vững được thị trường truyền thống, tăng giá 

bán xi măng cao hơn so với kế hoạch giao giúp tăng hiệu quả kinh doanh của 

công ty. 

+ Tăng mác Clinker, tăng tỷ lệ pha phụ gia so với kế hoạch, góp phần 
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giảm giá thành sản phẩm và ổn định được chất lượng sản phẩm. 

+ Điều hành và kiểm soát tốt về năng suất các thiết bị chính như: máy 

nghiền liệu, nghiền than, nghiền xi măng nên đã đảm bảo duy trì sản xuất giảm 

thời gian huy động giờ cao điểm, tận dụng tối đa thời gian thấp điểm tiết kiệm 

chi phí điện năng, tăng hiệu quả kinh doanh. 

Kết quả năm 2022, bộ máy điều hành đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu sản 

xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên cụ thể: 

Lợi nhuận trước thuế đạt 70.444,78 tr.đồng/kế hoạch 56.000 triệu đồng bằng 

125,79% so với kế hoạch, cổ tức chi trả dự kiến 35% / kế hoạch 25%. 

Trong năm 2022, thông qua hoạt động giám sát của mình, Ban kiểm soát 

không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của 

Công ty. Ban kiểm soát cho rằng tất cả các hoạt động của Công ty đã đảm bảo 

được việc phát triển an toàn, bền vững và tuân thủ theo đúng Pháp luật, Điều lệ 

công ty, các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và HĐQT. 

* Về tình hình hoạt động tài chính kế toán của Công ty:  

 Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ 

kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính 

kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng 

quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.  

Ban kiểm soát đánh giá cao bộ phận Tài chính - Kế toán Công ty trong 

việc cập nhật và áp dụng kịp thời, đúng, đủ các thay đổi của chế độ kế toán và 

quy định của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng Việt Nam trong việc lập báo 

cáo.  

Sau khi thẩm tra báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 của Công ty cổ 

phần xi măng La Hiên VVMI được lập lại theo kết quả kiểm toán của Công ty 

TNHH kiểm toán PKF, Ban kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính thể hiện 

trung thực tình hình tài chính kế toán hiện tại của Công ty. 

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:  

Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ theo Luật Doanh 

nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.  

 Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, 

đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.  

Nhìn chung những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và tài chính của 

Công ty thể hiện sự ổn định và an toàn cho thấy Công ty cổ phần xi măng La 

Hiên VVMI có hệ thống quản trị tốt và hiệu quả. Hệ số về khả năng thanh toán 
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nợ đến hạn đã được cải thiện > 1. 

 * Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều 

hành:  

Giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã duy trì được 

mối quan hệ công tác, hợp tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của 

Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và 

các Quy chế nội bộ.  

Trong năm 2022, HĐQT cùng Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý tại 

các phòng ban chức năng Công ty đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc 

thu thập các thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của Ban 

Kiểm soát. 

Ban kiểm soát thường xuyên giám sát việc thực hiện công bố thông tin 

của Công ty đúng với các quy định hiện hành, đảm bảo thông tin đến cổ đông 

một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời. 

* Kiến nghị , đề xuất của Ban kiểm soát với HĐQT và Ban điều hành: 

Năm 2023 xung đột giữa Nga - Ukraine vẫn kéo dài, lạm phát vẫn duy trì 

ở mức cao, xu hướng tăng lãi suất, thu hẹp chính sách tiền tệ, tài khóa ở nhiều 

quốc gia, thời tiết diễn biến thất thường ở nhiều châu lục tạo ra những thách 

thức, rủi ro cho kinh tế thế giới và ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Nền 

kinh tế trong nước cũng vì thế mà tăng trưởng chậm lại. Ở trong nước, bên cạnh 

những thuận lợi cũng phải đối mặt không ít khó khăn với thời tiết diễn biến phức 

tạp và giá cả nguyên vật liệu đầu vào vẫn tiếp tục tăng đã khiến Công ty cổ phần 

xi măng La Hiên VVMI phải đối mặt với nhiều thách thức rất lớn. Bên cạnh đó 

cổ phiếu Công ty đã được thực hiện niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán 

Hà Nội bởi vậy để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm 2023, tạo 

được giá trị cổ phiếu trên sàn, đem lại lợi ích cho cổ đông Ban kiểm soát đề nghị 

bộ máy điều hành công ty cần quan tâm một số nội dung sau: 

- Cân đối lao động để đảm bảo đủ định biên cho dây chuyền sản xuất 

chính. Gắn chính sách tiền lương với các chính sách quản lý: Ban hành và áp 

dụng quy chế tiền lương mới khuyến khích người lao động và cán bộ quản lý 

phát huy hết khả năng trong lao động sản xuất để tạo ra khối lượng sản phẩm 

với năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất cao nhất. 

- Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đưa công 

nghệ 4.0 vào thực tiễn nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản 

phẩm đồng thời tiết kiệm nhiên liệu, điện năng giảm chi phí sản xuất kinh 

doanh, nâng cao mức độ an toàn lao động và bảo vệ môi trường. 
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- Tăng cường áp dụng tin học hóa, tự động hóa trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty nhằm tiết giảm lao động và nâng cao năng suất, đảm 

bảo năng lực cạnh tranh và phù hợp với xu thế phát triển của xã hội. 

- Tiếp tục quản lý tốt chất lượng vật liệu sản xuất, phối liệu sống nhằm 

nâng cao chất lượng clinker sản xuất để tăng tỷ lệ pha phụ gia trong xi măng và 

giảm định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho một tấn sản phẩm. 

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý và thu hồi công nợ, giảm dư nợ 

khách hàng bình quân, an toàn và tăng vòng quay vốn. Cân đối, sử dụng nguồn 

tiền nhàn rỗi, lựa chọn thời hạn cho vay tốt nhất đem lại hiệu quả kinh tế và an 

toàn cho nguồn tiền gửi.  

- Điều hành một cách linh hoạt các hoạt động sản xuất kinh doanh của 

công ty để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023. 

- Tăng cường giám sát, thực hiện các nội dung yêu cầu đối với Công ty 

niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán, chấp hành đúng pháp luật, đảm bảo 

lợi ích cho nhà đầu tư và cổ đông của Công ty. 

Sau khi đại hội cổ đông thông qua quyết toán tài chính và phương án phân 

phối lợi nhuận năm 2022. Đề nghị Công ty phối hợp với Trung tâm lưu ký 

chứng khoán Việt Nam tiến hành chi trả cổ tức cho các cổ đông theo phương án 

đã được Đại hội thông qua. 

  3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, 

Ban giám đốc và Ban kiểm soát 

3.1 Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: (Lương,thưởng, thù lao, các 

khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý. Giá trị các khoản thù lao, lợi 

ích và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. Các 

khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa thể/không thể lượng hoá bằng tiền 

cần được liệt kê và giải trình đầy đủ)  

Nhằm đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát và viên chức quản lý đối với việc quản trị, điều hành và kiểm soát quá trình 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Theo quy định của pháp luật hiện 

hành và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 12/04/2022 đã thông qua, 

trong năm 2022 tiền lương, thưởng, thù lao và các lợi ích khác cho các thành 

viên HĐQT, BKS và viên chức quản lý dự kiến sẽ chi trả như sau: 
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ĐVT: Tr.đ 

S 

TT 

 

Họ và tên 

 

Chức vụ 

 

Lương 

 

Thưởng 

 

Thù lao 

Tổng 

cộng 

I Hội đồng quản trị     427,85 

1 Đỗ Huy Hùng  CT HĐQT  11,14 89,11 100,245 

2 Trần Quang Khải TV HĐQT   74,88 74,880 

3 Lê Thị Thu Hiền TV HĐQT  9,36 74,88 98,080 

4 Hà Văn Chuyển TV HĐQT  9,36 74,88 84,240 

5 Trịnh Quốc Bình  TV HĐQT  9,36 74,88 84,240 

II Ban kiểm soát     681,54 

1 Phạm Trung Hợp  Trưởng BKS 470,28 58,78  529,06 

2 Hoàng Thị Thúy UV BKS  8,47 67,77 76,24 

3 Trần Thu Hương  UV BKS  8,47 67,77 76,24 

III Viên chức quản lý     2.038,15 

1 Trần Quang Khải Giám đốc 510,59 63,82  574,41 

2 Lê Bá Chức Phó GĐ 447,88 55,99  503,87 

3 Phạm Mạnh Tiến  Phó GĐ 447,88 55,99  503,87 

4 Nguyễn Thị Thu Hoài (1) Kế toán 

trưởng 
405,33 50,67  456,00 

 Tổng cộng     3.147,54 

 

(1) Nguyễn Thị Thu Hoài – Kế toán trưởng – Từ ngày 01/02/2022 

3.2 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: (Thông tin về các giao dịch cổ 

phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng 

Giám đốc), Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những 

người liên quan tới các đối tượng nói trên) 

Trong năm 2022 những người có liên quan không thực hiện việc giao 

dịch cổ phiếu của Công ty.  

3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: (Thông tin về hợp đồng, 

hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty 

con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, thành 

viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), các cán bộ quản lý và những người liên 

quan tới các đối tượng nói trên).  

Trong năm Công ty có thực hiện việc ký kết các hợp đồng mua bán, dịch 

vụ với cổ đông nội bộ và các bên liên quan như sau: 
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- Hợp đồng mua bán than với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản 

Việt Nam; 

- Hợp đồng mua bán vỏ bao với Công ty CP sản xuất và kinh doanh vật tư 

thiết bị VVMI; 

- Hợp đồng mua bán đá thải với Công ty than Khánh Hòa VVMI; 

- Hợp đồng dịch vụ với Trung tâm điều dưỡng ngành than VVMI – Chi 

nhánh Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP; 

- Hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ với Công ty cổ phần khách sạn Thái 

Nguyên VVMI; 

- Hợp đồng cho thuê cân cấp liệu than với Công ty cổ phần xi măng Tân 

Quang VVMI; 

- Hợp đồng mua bán xi măng, dịch vụ với HTX sản xuất - dịch vụ Hoàng 

Thịnh Phát. 

3.4. Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: (Nêu rõ 

những nội dung chưa thực hiện được theo quy định pháp luật về quản trị công ty. Nguyên 

nhân, giải pháp và kế hoạch khắc phục/kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản 

trị công ty 

Quản trị công ty cổ phần trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa ở Việt Nam là một vấn đề không thể thiếu và cần được quan tâm. 

Ngoài việc đảm bảo sự thành công cho doanh nghiệp nó còn mang đến sự an 

tâm cho các nhà đầu tư. Tuy vậy, hệ thống pháp luật về quản trị công ty hiện 

nay ở Việt Nam còn nhiều bất cập so với các quy định và hoạt động quản trị 

công ty ở các quốc gia trên thế giới. Điều đó cho thấy việc hoàn thiện pháp 

luật về quản trị công ty ở Việt Nam trong giai đoạn sắp tới là điều vô cùng cần 

thiết. 

Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI luôn ý thức tuân thủ và thực 

hiện đầy đủ, đúng pháp luật các quy định về quản trị công ty nhằm bảo vệ được 

quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan, cũng như đáp ứng vấn đề công khai 

và minh bạch thông tin trong công ty cổ phần. 

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

(Kèm theo BCTC năm 2022 được kiểm toán) 

  1. Ý kiến kiểm toán 

  2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: Báo cáo tài chính năm đã được kiểm 

toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu 

chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm 
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