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- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận tổ chức thành công ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2021 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Miễn 

nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 được các Cổ đông bầu tại Đại 

hội theo quy định. 

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực 

hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty. HĐQT đã phối hợp cùng với Ban Điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh 

doanh của Công ty để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch sản xuất kinh doanh 

đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021; 

- Các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2021: 

Nội dung Đvt 
Thực hiện 

2020 

Kế hoạch 

2021 (Theo 

NQ ĐHĐCĐ 

2021) 

Thực hiện 

2021 

TH 2021/ 

KH 2021 

TH2021/

TH 2020 

1. Sản lượng sản xuất             

+ Clinker Tấn 1.466.336 1.442.070 1.431.751 99% 98% 

+ Xi măng gồm gia công Tấn 1.588.241 1.700.000 1.565.576 92% 99% 

2. Sản lượng tiêu thụ Tấn 1.908.541 2.040.000 2.076.689 102% 109% 

+ Clinker Tấn 342.257 340.000 500.984 147% 146% 

+ Xi măng Tấn 1.566.284 1.700.000 1.575.705 93% 101% 

3. Doanh thu thuần Tỷ.đ 1.689,0 1.778,6 1.838,9 103% 109% 

4. Lợi nhuận trước thuế Tỷ.đ 1,5 2,2 2,7 121% 179% 

5. Mức cổ tức dự kiến %/năm 0% 0% 0% - - 

Các chỉ tiêu thực hiện so với kế hoạch giao trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

năm 2021, cụ thể: sản lượng sản xuất clinker đạt 1,43 triệu tấn bằng 99,3%, tổng sản 

lượng tiêu thụ đạt trên 2,07 triệu tấn vượt 02%, doanh thu thuần đạt 1.839 tỷ đồng vượt 

03% và lợi nhuận trước thuế vượt 21% so với kế hoạch giao. 

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác điều hành 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cụ thể:  

3.1. Công tác sản xuất 

Công ty đã nỗ lực phấn đấu, tìm các giải pháp nâng cao năng suất thiết bị và chất 

lượng sản phẩm, giảm giá thành sản xuất, bám sát theo định hướng chỉ đạo của VICEM 

và mục tiêu kế hoạch được giao. Trong năm 2021, Công ty đã đạt được một số kết quả 

sau: 

- Sau khi tự thực hiện chương trình sửa chữa “xử lý” nút thắt: Năng suất lò nung 

năm 2021 đạt 100% so với kế hoạch, có thời điểm Công ty đã nâng năng suất lò nung từ 

4.250 tấn/ngày lên 4.350 - 4.400 tấn/ngày. Tiêu hao than giảm từ 15 - 20 kcal/kg clinker; 

- Năng suất máy nghiền xi măng được cải thiện và tăng so với năm 2020, cơ bản đáp 

ứng đủ xi măng cho công tác tiêu thụ sản phẩm. Tỷ lệ pha phụ gia cho các chủng loại xi 

măng năm 2021 cao hơn so với kế hoạch năm 2021 và năm 2020, đem lại hiệu quả cho 

Công ty.  










