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1. THƯ NGỎ CỦA BAN LÃNH ĐẠO
 

Kính gửi toàn bộ cổ đông, khách hàng, đối tác và các cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ 

phần Xi măng VICEM Hoàng Mai, 

Thay mặt ban lãnh đạo công ty, tôi xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến quý vị - những người 

đã dành nhiều tình cảm và tâm huyết với công ty trong suốt thời gian vừa qua. 

Theo đánh giá của Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, 2017 là năm đánh dấu sự khôi phục mạnh 

mẽ của nền kinh tế toàn cầu, với mức tăng trưởng kinh tế ước đạt 3,6%, tăng 0,5% so với năm 2016 

nhờ sự phát triển của đầu tư, thương mại và sản xuất công nghiệp. Cho đến thời điểm này, châu Á - 

Thái Bình Dương vẫn luôn được coi là điểm sáng trong suốt một thập niên tăng trưởng kể từ sau 

cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008 nhờ tinh thần hội nhập, nỗ lực thúc đẩy liên kết kinh 

tế và tự do hóa thương mại. Hòa trong xu thế phát triển chung, kinh tế Việt Nam đã có những bước 

tiến đáng kể với mức tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,81%, cao hơn so với năm trước nhờ tổng cung 

được cải thiện, tổng cầu tăng mạnh nhờ gia tăng tiêu dùng, đầu tư và đặc biệt là xuất khẩu. Tuy 

nhiên, số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy thặng dư thương mại chủ yếu tập trung vào khối doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với giá trị xuất siêu lên đến 26,2 tỷ USD, trong khi khối doanh 

nghiệp trong nước rơi vào tình trạng nhập siêu với mức thâm hụt 23,4 tỷ USD trong suốt 11 tháng 

đầu năm 2017. Đối mặt với thực trạng các công ty FDI đang có lợi thế lớn về vốn, công nghệ và giá trị 

thương hiệu trên thị trường nước ngoài, các doanh nghiệp nội địa nói chung và các doanh nghiệp 

trong ngành sản xuất xi măng nói riêng đang phải tìm lời giải cho bài toán khó về việc huy động vốn 

đầu tư, củng cố uy tín trong nước và cải thiện tình trạng xuất khẩu. Theo đánh giá của ông Nguyễn 

Quang Cung – Chủ tịch Hiệp hội Xi măng Việt Nam, doanh thu ngành xi măng trong năm vừa qua sụt 

giảm và phải phụ thuộc nhiều vào hoạt động xuất khẩu, nguyên nhân bắt nguồn từ tác động của thời 

tiết, giá nguyên liệu và tình trạng cạnh tranh gay gắt ở thị trường trong nước. Lượng mưa lớn kéo dài 

trên diện rộng trong mùa xây dựng khiến cầu xi măng nội địa giảm sút; giá nguyên liệu cát cùng với 

giá than, giá điện tăng cao trong khi có thêm ba dây chuyền sản xuất xi măng được đưa vào vận 

hành dẫn đến cung vượt quá cầu, nhà sản xuất bị đưa vào thế khó khi giá nguyên liệu tăng nhưng giá 

bán không thay đổi thậm chí giảm do mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành quá lớn. 
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Trong bối cảnh đó, Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai đã gặp phải không ít thách thức 

trong năm 2017. Nhờ có định hướng của Tổng Công ty, VICEM Hoàng Mai dần khắc phục những mặt 

hạn chế ở khâu bán hàng; mở rộng địa bàn tiêu thụ tại miền Nam và chủ động tìm kiếm đối tác phù 

hợp để đẩy mạnh xuất khẩu sang Philippine; đa dạng hóa chủng loại xi măng nhằm tăng tính cạnh 

tranh, thích nghi nhanh chóng với diễn biến phức tạp của thị trường ở từng thời điểm. Với nỗ lực 

không ngừng nghỉ của đội ngũ ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, tổng sản lượng 

tiêu thụ năm 2017 của công ty được cải thiện đáng kể trong giai đoạn cuối năm, tuy giảm nhẹ 6,46% 

so với năm 2016 nhưng tăng trưởng xuất khẩu đạt trên 95% so với năm trước đã giúp VICEM Hoàng 

Mai lội ngược dòng trước những khó khăn chung của toàn ngành. Năm 2018 chắc chắn sẽ tiếp tục là 

một năm nhiều thử thách do sự cạnh tranh khốc liệt về giá cả từ các đối thủ cạnh tranh ở cả thị 

trường trong nước và quốc tế. 

Đối diện với những thách thức đó, ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai vẫn 

quyết tâm đặt mục tiêu tăng trưởng tiêu thụ xi măng năm 2018 gần 15% so với năm trước thông qua 

việc đẩy mạnh sản lượng bán qua từng tháng, xây dựng chính sách bán hàng và hệ thống phân phối 

hiệu quả, đảm bảo chất lượng sản phẩm nhằm giữ vững thị phần xi măng truyền thống, khẳng định 

thương hiệu ở phạm vi khu vực. Đích đến mà công ty hướng tới trong giai đoạn này hoàn toàn có thể 

đạt được nếu có sự góp sức của đội ngũ lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, lòng tin của 

các quý cổ đông, qu{ khách hàng và đối tác trân quý. Với kz vọng đưa VICEM Hoàng Mai trở thành 

thương hiệu tiêu biểu toàn ngành trong tương lai không xa, ban lãnh đạo xin hứa luôn nỗ lực hết 

mình để giúp công ty bứt phá trong giai đoạn đầy biến động. 

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất 

cả quý vị - những người đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt những năm tháng khó khăn vừa 

qua. Cùng nhau, chúng ta hãy tiếp tục duy trì một tập thể đoàn kết, cầu tiến và luôn hướng tới mục 

tiêu phát triển bền vững. 

Trân trọng cảm ơn qu{ vị, 

 Nghệ An, ngày 10 tháng 04 năm 2018 

 Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty 

Tổng Giám đốc 

 

 

Nguyễn Quốc Việt 
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-  

Tầm nhìn: 

v Phát huy thế mạnh về tiềm năng nguồn nguyên liệu và điều kiện hạ tầng để phát triển sản 

xuất, kinh doanh xi măng nhằm chiếm lĩnh thị phần cốt lõi, thị trường mục tiêu, thị trường 

tiềm năng và xuất khẩu. 

v Đảm bảo hài hòa các lợi ích: lợi ích cho nhà nước, lợi ích cho các nhà đầu tư và lợi ích cho 

người lao động; cùng Tổng công ty Công nghiệp Xi măng phấn đấu đưa công nghiệp xi măng 

trở thành một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn, góp phần gây dựng và phát triển 

kinh tế xã hội của đất nước. 

v Đầu tư cho tương lai để mở rộng quy mô và trở thành một trong những doanh nghiệp hàng 

đầu về ngành công nghiệp xi măng. 

 

Sứ mệnh:  

Không ngừng đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu nhằm phát triển, đa dạng hóa sản phẩm, đảm 

bảo cung ứng xi măng và clinker qua hệ thống nhà phân phối chính trên toàn quốc và thúc 

đẩy hoạt động xuất khẩu sản phẩm sang thị trường nước ngoài. 

 

Giá trị cốt lõi: 

v Tận dụng lợi thế địa lý với nguồn nguyên liệu đá vôi, đất sét dồi dào, trữ lượng lớn, chất 

lượng và tính ổn định cao để nâng cao quy hoạch, khai thác lâu dài, khẳng định uy tín dựa 

trên chất lượng sản phẩm. 

v Đồng bộ hóa, đổi mới và nâng cấp thiết bị, áp dụng công nghệ hiện đại nhằm cải tiến năng 

suất và chất lượng sản phẩm. 

v Áp dụng và cải tiến thường xuyên hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng nhằm tối thiểu 

hóa tỷ lệ lỗi, tối ưu hóa năng lực sản xuất, đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong nước và phục vụ 

hoạt động xuất khẩu. 

v Lấy con người làm yếu tố then chốt, không ngừng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và đầu 

tư cho công tác quản l{ để đảm bảo duy trì sản xuất an toàn, ổn định, đạt được hiệu quả 

cao. 
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Năm Giải thưởng tiêu biểu Cấp quyết định Số quyết định – Ngày ban hành 

2012 Bằng khen Tổng liên đoàn lao động VN QĐ số 315/QĐ-TLĐ, ngày 22/01/2013 

2012 Bằng khen Bảo hiểm xã hội Việt Nam 138/QĐ-BHXH, ngày 07/02/2013 

2012 Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ 
An 

4728/QĐ-UBND-TĐ, ngày 22/11/2012 

2014 Cờ thi đua Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ 
An 

7291/QĐ-UBND, ngày 24/12/2014 

2014 Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ 
An 

7326/QĐ.UBND, ngày 25/12/2014 

2015 Bằng khen Tổng liên đoàn lao động VN 208/QĐ-TLĐ, ngày 29/01/2015 

2015 Cờ thi đua Bộ Lao động Thương binh 
và Xã hội 

300/QĐ-LĐTBXH, ngày 06/3/2015 

2015 Cờ thi đua Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ 
An 

1823/QĐ-UBND, ngày 12/5/2015 

2015 Huân chương lao 
động hạng nhì 

Chủ tịch nước 1644/QĐ-CTN, ngày 07/8/2015 

2015 Cờ thi đua giai đoạn 
2010-2015 

Tổng công ty Công nghiệp 
Xi măng Việt Nam 

1938/QĐ-VICEM, ngày 21/9/2015 

 

  

 

 VICEM Hoàng Mai được chứng nhận trong top 

500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. 

 

VICEM Hoàng Mai được chứng nhận là nhãn 

hiệu cạnh tranh tại Việt Nam. 
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Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao tặng bằng khen 

cho VICEM Hoàng Mai với thành tích tuân thủ tốt 

nghĩa vụ thuế. 

 

Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động 

hạng nhì cho những cống hiến của 

VICEM Hoàng Mai giai đoạn 2010-2014. 

 

  

 

VICEM Hoàng Mai vinh dự nhận Giải bạc chất 
lượng quốc gia. 

 

VICEM Hoàng Mai được chứng nhận là đơn vị 

điển hình tiên tiến trong công tác phòng cháy 

chữa cháy. 
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Chỉ tiêu Đơn vị 2013 2014 2015 2016 2017 

Doanh thu thuần tỷ VND 1.623,73 1.804,52 1.770,25 1.581,42 1.421,72 

Lợi nhuận sau thuế tỷ VND 1,50 43,13 62,72 52,17 1,60 

Tổng tài sản tỷ VND 2.006,54 1.855,76 1.862,74 1.754,29 1.643,79 

Vốn chủ sở hữu tỷ VND 846,78 888,46 922,50 961,21 921,28 

EPS cơ bản VND 22 623 906 754 23 

ROE % 0,18  4,85  6,80  5,43  0,17  
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So sánh cơ cấu doanh thu 2016 - 2017 

Biểu đồ so sánh cho thấy tỷ lệ doanh thu xi măng và clinker trong tổng cơ cấu doanh thu của công ty 

năm 2017 không có quá nhiều sự thay đổi, vẫn duy trì vai trò là sản phẩm chủ đạo mang lại phần lớn 

doanh thu cho VICEM Hoàng Mai với tỷ lệ 96%-97% trên tổng doanh thu. Cụ thể doanh thu từ xi 

măng và clinker năm 2017 là 1.376,19 tỷ đồng; giảm 147,42 tỷ đồng so với 1.523,62 tỷ đồng doanh 

thu ở mảng sản phẩm chính này vào năm 2016. Tuy nhiên, do tổng doanh thu bán hàng năm 2017 

sụt giảm tới 159,70 tỷ đồng (từ 1.581,42 tỷ đồng xuống còn 1.421,72 tỷ đồng), tương ứng mức giảm 

10,10% so với năm trước, dẫn đến tỷ trọng doanh thu từ xi măng và clinker tăng thêm 1% cho dù 

doanh thu ở mảng sản phẩm này thực tế cũng giảm đi đáng kể. Thực trạng này phản ánh tình trạng 

kinh doanh của doanh nghiệp ngành xi măng nói chung và VICEM Hoàng Mai nói riêng, trong đó vai 

trò của sản phẩm truyền thống là vô cùng quan trọng trong việc duy trì hoạt động sản xuất, đem lại 

nguồn thu chính để doanh nghiệp đứng vững trong giai đoạn khó khăn, tạo vốn trong việc phát triển 

các sản phẩm phụ trợ khác. Để khắc phục trở ngại, doanh nghiệp vẫn luôn phải dựa vào giá trị cốt lõi 

và chất lượng của dòng sản phẩm truyền thống để giữ vững vị thế, khẳng định uy tín với người tiêu 

dùng trong nền kinh tế thị trường nhiều biến động; đồng thời phải đề cao thiện chí cống hiến cho sự 

phát triển chung của nền kinh tế đất nước thông qua đóng góp ngân sách, góp phần nâng cao chất 

lượng cuộc sống người dân bằng chất lượng sản phẩm và các chương trình an sinh, cải thiện môi 

trường sống bằng hệ thống sản xuất xanh, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng trong 

nước và quốc tế. Đối với những tiêu chí đó, VICEM Hoàng Mai tự hào là một trong những doanh 

nghiệp có nền tảng phát triển bền vững trong cả ba mảng kinh tế - môi trường – xã hội.  

 

96% 

4% 
2016 

97% 

3% 
2017 Xi măng và clinker

Sản phẩm, dịch vụ khác 
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 2017 2016 Mức 

tăng 

trưởng 

2017 so 

với 

2016 

Giá trị 

tăng/ 

giảm 

2017 so 

với 

2016 

% tăng/ 

giảm 

2017 so 

với 

2016 

% trong 

tổng 

doanh thu 

2017 

% trong 

tổng doanh 

thu 2016 

Tổng doanh thu 

bán hàng 

1.421,72 1.581,42 89,90% -159,70 -10,10% 100% 100% 

Doanh thu bán xi 

măng và clinker 

1.376,19 1.523,62 90,32% -147,42 -9,68% 97% 96% 

Doanh thu bán 

sản phẩm khác 

34,08 51,98 65,55% -17.91 -34,45% 2% 3% 

Doanh thu cung 

cấp dịch vụ 

10,31 2,72 379,25% 7,59 279,25% 30% 5% 

Doanh thu thanh 

lý vật tư, phế 

liệu 

1,13 3,10 36,60% -1,97 -63,40% 11% 114% 

 

Cơ cấu doanh thu bán hàng 2017 
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Tên Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI 

Tên viết tắt HOM 

Tên tiếng Anh VICEM HOANGMAI CEMENT JOINT STOCK COMPANY 

Biểu tượng của Công ty 

 

Trụ sở Khối 7, phường Quznh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An  

Điện thoại (0238) 3866 170 

Fax (0238) 3866 648 

Email sales@ximanghoangmai.vn  

Website http://ximanghoangmai.vn/ 

Mã cổ phiếu HOM 

Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp đăng k{ lần đầu ngày 

01/04/2008 theo số 2900329295, thay đổi lần thứ 08 ngày 

12/10/2017. 

Vốn điều lệ 720.000.000.000 VNĐ (Bảy trăm hai mươi tỷ VNĐ) 

Số lượng cổ phiếu lưu hành 72.000.000 cổ phiếu (Bảy mươi hai triệu cổ phiếu) 

Người đại diện theo pháp luật Ông Nguyễn Quốc Việt  - Tổng Giám đốc 
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Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai được thành lập ngày 07/10/1995, nằm trong hệ 

thống hơn 10 công ty thành viên phân bố trên khắp cả nước do Tổng công ty Công nghiệp xi măng 

Việt Nam (VICEM) nắm giữ cổ phần và chỉ đạo chiến lược hoạt động. Cùng với Vicem Hoàng Thạch, 

Vicem Bỉm Sơn, Vicem Hà Tiên,… VICEM Hoàng Mai đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất và 

cung ứng xi măng và clinker mang nhãn hiệu VICEM. Trụ sở chính và nhà máy đặt tại Thị xã Hoàng 

Mai thuộc vùng kinh tế Nam Thanh Bắc Nghệ, với vị trí thuận lợi về giao thông đường sắt, thủy, bộ, 

có nguồn nguyên liệu dồi dào, chất lượng cao. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện 

chủ trương đổi mới theo chỉ đạo từ VICEM, công ty đã cổ phần hóa thành công, chính thức đổi mới 

mô hình quản lý doanh nghiệp với số vốn điều lệ 720 tỷ đồng vào ngày 01/04/2008, trong đó Nhà 

nước nắm giữ 70,96% vốn, tạo đà thuận lợi cho bước phát triển mới của VICEM Hoàng Mai trong cơ 

chế mở cửa của nền kinh tế đất nước. 

Là một trong các đơn vị áp dụng mô hình tiêu thụ sản phẩm qua nhà phân phối chính, công ty 

đã thành công trong việc đẩy mạnh doanh số và xác lập lợi ích hài hòa giữa nhà sản xuất và các đơn 

vị phân phối; dây chuyền và công nghệ sản xuất xi măng của VICEM Hoàng Mai theo phương pháp 

khô, lò quay do Pháp và các nước thuộc nhóm G7 chuyển giao và đồng bộ hóa. Xi măng poóc lăng 

hỗn hợp PCB30, PCB40, xi măng poóc lăng PC40, PC50,…là các sản phẩm được công ty nghiên cứu 

phát triển dựa trên tiêu chí phù hợp khí hậu và thị hiếu người tiêu dùng nội địa, thân thiện với môi 

trường và chất lượng luôn được kiểm soát nghiêm ngặt bởi tiêu chuẩn Việt Nam 6260:2009, 

2682:2009 và bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001, ISO 14001. Không ngừng cải tiến và hoàn thiện, sản 

phẩm của công ty đã được sử dụng trong việc xây dựng các công trình trọng điểm như Trung tâm hội 

nghị Quốc gia, các công trình thủy điện lớn như Bản Vẽ, Hủa Na, Trung Sơn, Bá Thước, Ngàn Trươi 

hay các công trình cầu lớn như Vĩnh Tuy, Bến Thủy 2,… Ngoài ra, thương hiệu còn đạt được sự tín 

nhiệm trong các dự án kinh tế tiêu biểu tầm cỡ quốc gia: Tổ hợp gang thép Formosa, Khu kinh tế 

Nghi Sơn, Khu kinh tế Vũng Áng,... Chất lượng được đánh giá cao tại các công trình xây dựng trên 

khắp đất nước là yếu tố quan trọng giúp các sản phẩm xi măng và clinker của công ty góp mặt tại thị 

trường các quốc gia láng giềng như Lào, Indonesia, Philippines,… VICEM Hoàng Mai tự hào được 

công chúng ghi nhận cho những đóng góp tích cực với xã hội trong suốt hai mươi năm xây dựng và 

đổi mới: Huân chương Lao động hạng Ba, Giải thưởng Sao vàng đất Việt (2004), Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ về những thành tích đã đạt được nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Công ty 

(07/10/1995-07/10/2005), Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn (2005), Cúp 

vàng “Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam” (2009), Huy chương vàng tại các hội chợ triển lãm trong 

nước,…  
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Bắt đầu những bước đi đầu tiên dựa trên định hướng của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng 

Việt Nam, cho đến nay, VICEM Hoàng Mai ngày càng khẳng định được vị thế vững chắc trong hệ 

thống các công ty thành viên và góp phần không nhỏ trong việc đưa biểu tượng “con chim Lạc” đến 

với người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Công ty vẫn luôn bền bỉ hướng tới mục tiêu nâng cao 

chất lượng sản phẩm và hoạt động vì sự phát triển bền vững sau chặng đường 20 năm tạo dựng nền 

móng, không ngừng phát huy thế mạnh và khắc phục hạn chế để ngày càng hoàn thiện. Đưa slogan 

truyền thống “Thách thức thời gian” xuất hiện trên bao bì mỗi sản phẩm đến với người tiêu dùng, 

ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ công nhân viên VICEM Hoàng Mai nhận thức rõ việc doanh nghiệp 

muốn phát triển dài hạn thì phải chú trọng hơn hết các vấn đề mang tính bền vững có liên quan mật 

thiết với xã hội và môi trường sống. Vì vậy công ty luôn đề cao việc gắn chặt các mục tiêu, định 

hướng dài hạn của mình với cộng đồng địa phương nói riêng và toàn xã hội nói chung thông qua các 

hoạt động, dự án bảo vệ môi trường và tích cực cống hiến vì sự nghiệp an sinh đất nước. Đáp ứng sự 

tin tưởng ngày càng cao của người tiêu dùng với thương hiệu Việt, VICEM Hoàng Mai vững tin vào 

một tương lai lớn mạnh hơn trong toàn ngành xi măng và hi vọng được đóng góp nhiều hơn nữa 

trong cả ba lĩnh vực kinh tế - môi trường – xã hội của đất nước. 
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Thành lập 
Công ty Xi 
măng Nghệ 
An để làm 
chủ dự án Xi 
măng 
Hoàng Mai 
theo quyết 
định của 
Thủ tướng 
Chính Phủ.  

Dự án xi măng 

Hoàng Mai khởi  

công đồng loạt các 

hạng mục chính 

thuộc dây chuyền 

sản xuất. 

 

Công ty Xi măng 

Hoàng Mai trở 

thành thành viên 

hạch toán độc lập 

thuộc Tổng Công ty 

Xi măng Việt Nam 

(VICEM). 

Chuyển sang giai 

đoạn sản xuất kinh 

doanh chính thức 

nằm trong hệ thống 

các công ty thành 

viên trực thuộc 

VICEM. 

VICEM Hoàng Mai 

được cấp chứng chỉ 

quản lý chất lượng 

ISO 9000:2000 và 

chứng chỉ quản lý 

môi trường ISO 

14001:1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cổ phiếu HOM của 

công ty lần đầu giao 

dịch trên HNX vào 

ngày 09/07/2009. 

VICEM Hoàng Mai 

chính thức đi vào 

hoạt động với vốn 

điều lệ 720 tỷ VNĐ, 

Nhà nước nắm 

70,96% vốn. 

Công ty bán đấu giá 

cổ phần ra công 

chúng thành công tại 

Sở giao dịch chứng 

khoán Hà Nội (HNX). 

 

v Ngày 07/10/1995: Công ty Xi măng Nghệ An – tiền thân của Công ty Xi măng Hoàng Mai được 

thành lập theo Quyết định số 2629/QĐ.UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, mục đích để 

làm chủ đầu tư dự án xi măng Hoàng Mai. Dự án này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 216/QĐ-TTg ngày 15/4/1996, với công suất 1,4 triệu tấn xi măng/năm, tổng 

mức đầu tư 238 triệu USD được huy động từ nguồn vốn vay trong và ngoài nước. Đây là dự án 

quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam được Chính phủ cho phép thí điểm thực hiện tự vay vốn đầu 

tư và chịu trách nhiệm trả nợ. 

 

 

   

 

 

1995 1999 2000 2002 2004 

2007 2008 2009 
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v Ngày 09/06/1999: Công ty tiến hành khởi công đồng loạt các hạng mục công trình chính thuộc 

dây chuyền sản xuất của dự án xi măng Hoàng Mai. Ngày 6/3/2002: Nhà máy đã cho ra lò 

những tấn clinker đầu tiên đạt chất lượng tốt sau 32 tháng khởi công xây dựng. Hoàng Mai là 

một trong số ít các nhà máy xi măng tại Việt Nam cho ra lò những tấn clinker tốt nhất ngay ở 

giai đoạn đầu của quá trình sản xuất, không có phế liệu trong quá trình hiệu chỉnh - nghiệm 

thu chạy thử. 

v Ngày 30/12/2000: Công ty Xi măng Hoàng Mai trở thành thành viên hạch toán độc lập thuộc 

Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM), trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An sau buổi 

ký kết biên bản bàn giao giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Tổng Công ty Xi măng Việt 

Nam. 

v Ngày 01/07/2002: Công ty bước sang giai đoạn sản xuất kinh doanh chính thức trong hệ thống 

các công ty thành viên thuộc VICEM sau quá trình sản xuất thử. Nhà máy Xi măng Hoàng Mai 

được vận hành với dây chuyền sản xuất xi măng hiện đại, lò nung đạt công suất 4.000 tấn 

clinker/ngày, đốt 100% bằng than antraxit tiết kiệm nhiên liệu, hiệu quả kinh tế cao. 

v Năm 2004: Công ty được cấp chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001:2000 và chứng chỉ quản 

l{ môi trường ISO 14001:1999. VICEM Hoàng Mai cũng là nhà máy đầu tiên thuộc Tổng Công 

ty Xi măng Việt Nam thỏa mãn hai tiêu chuẩn nói trên tại cùng một thời điểm chỉ sau một 

khoảng thời gian ngắn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh. 

v Ngày 09/03/2007: Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 367/QĐ-BXD về chủ trương cổ phần 

hóa các công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (nay là 

Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam). Căn cứ chủ trương cổ phần hóa đồng loạt, Xi 

măng Hoàng Mai đã tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch 

Chứng khoán Hà Nội vào ngày 30/11/2007. 

v Ngày 27/02/2008: Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam ban hành 

Quyết định số 219/QĐ-XMVN về việc điều chỉnh phương án cổ phần hoá và đổi tên Công ty Xi 

măng Hoàng Mai thành Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai. Ngày 01/04/2008, VICEM 

Hoàng Mai đã chính thức đi vào hoạt động với quy mô vốn điều lệ 720 tỷ đồng, trong đó Nhà 

nước nắm giữ 510,918 tỷ đồng (tương ứng với 70,96% tổng số vốn). 

v Ngày 09/07/2009: Cổ phiếu HOM của Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai được phép 

tiến hành phiên giao dịch đầu tiên trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 
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Công ty chủ yếu tập trung sản xuất và kinh doanh xi măng và clinker, trong đó doanh thu của 

dòng sản phẩm chủ đạo này chiếm tới 97% tổng doanh thu của VICEM Hoàng Mai trong năm 

2017. Ngoài ra, công ty còn sản xuất một số sản phẩm khác phục vụ cho ngành xây dựng: 

gạch block cho xây dựng dân dụng và bê tông tươi được sử dụng trong cả các công trình lớn. 

Các sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp (PCB30, PCB40), xi măng poóc lăng (PC40, PC50) 

đều được tin dùng trong nhiều năm qua bởi chất lượng và tính linh hoạt trong việc áp dụng 

cho cả các công trình nhà ở lẫn xây dựng công nghiệp. Sản phẩm đầu ra của công ty đều 

được thông qua khâu kiểm soát chất lượng chặt chẽ với bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và 

đảm bảo thân thiện với môi trường căn cứ theo bộ tiêu chuẩn ISO 14001:1999 được phổ 

biến trên phạm vi toàn công ty. 

 

(Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6260:2009)

Là sản phẩm truyền thống trong nước được ưa chuộng nhất, xi măng PCB 40 có nhiều ưu 

điểm như : 

 + Cường độ cao, độ dẻo lớn, khả năng rắn trong nước nhanh, tính chịu lửa khá tốt. 

+  Giảm nhiệt hydrat hóa: phù hợp cho chế tạo các kết cấu bê tông khối lớn. 

 + Tăng khả năng chống tác động của Sulfate và Clorid: chống ăn mòn hóa học. 

 + Giảm phản ứng cốt liệu kiềm – silicat: giảm nứt vỡ cấu trúc do phản ứng kiềm. 

 + Tăng tính tương tác của bê  tông: duy trì độ sụt tốt hơn, linh động, dễ bơm. 

 + Tăng cường độ tuổi muộn của bê tông. 

+ Có khả năng chống xâm thực trong các môi trường,  
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1. Giới hạn bền khi nén, N/mm2, 

min 

– Sau 3 ngày đêm ± 45 phút: 

– Sau 28 ngày đêm ± 08 giờ: 

 

18 

40 

 

2. Thời gian đông kết  

– Bắt đầu, phút, min: 

– Kết thúc, phút, max: 

 

45 

420 

3. Độ nghiền mịn 

– Lượng sót sàng 0,09 mm, %, 

max: 

– Bề mặt riêng Blaine, cm2/g, 

min: 

 

10 

2.800 

4. Độ ổn định thể tích (độ nở Le 

Chatelier), mm, max: 

10 

5. Hàm lượng SO3, %, max: 3,5 

6. Độ nở autoclave, %, max: 0,8 

 

Đây là sản phẩm tâm đắc của VICEM sau quá trình dày công nghiên cứu và cho ra một dòng 

sản phẩm thông dụng, đáp ứng yêu cầu của đại đa số gia đình và nhà thầu công trình trong 

nước. Xi măng rời PCB40 cũng là sản phẩm xi măng chủ chốt tại VICEM Hoàng Mai ở thời 

điểm hiện nay. 

Là sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của VICEM Hoàng Mai, xi măng C150/C150M-12 Type I 

được sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ ASTM  từ việc nghiền clinker, thạch cao và phụ gia hoạt 

tính,… Sản phẩm này đặc biệt được ưa chuộng bởi thị trường Philippines, ngoài ra còn được 

xuất bán sang các thị trường khó tính như châu Âu, châu Mỹ bởi chất lượng phù hợp với tiêu 

chuẩn Mỹ ASTM C150/C150M-12 Type I và tiêu chuẩn châu âu EN-197. Xi măng 

C150/C150M-12 Type I có cường độ cao và tính ổn định, đảm bảo độ mịn, dẻo trong quá 

trình thi công, do hàm lượng kiềm, mất khi nung và căn không tan thấp dẫn đến xi măng 

C150/C150M-12 Type I có khả năng chống lại hiện tượng ăn mòn cốt thép, chống xâm thực 

tốt hơn. Trong ngành công nghiệp xi măng Việt Nam hiện nay, dòng sản phẩm này chủ yếu 

được vận dụng trong sản xuất bê tông cường độ cao, tại các công trình cao tầng yêu cầu khắt 

khe về đặc tính kỹ thuật. C150/C150M-12 Type I  được sử dụng để sản xuất bê tông chất 
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lượng cao, thường xuất hiện tại các trạm trộn bê tông thương phẩm, các đơn vị sản xuất bê 

tông dự ứng lực, cọc bê tông ly tâm, vật liệu không nung…. 

 

 (Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6260:2009)

1. Giới hạn bền khi nén, N/mm2, 

min 

– Sau 3 ngày đêm ± 45 phút: 

– Sau 28 ngày đêm ± 08 giờ: 

 

14 

30 

Là một chủng loại khác trong dòng xi 

măng poóc lăng hỗn hợp gồm clinker, 

thạch cao và phụ gia khoáng nhằm 

tăng độ dẻo của vữa, chống thấm tốt 

hơn, chịu ăn mòn bền hơn. Phù hợp 

các yêu cầu xây dựng các công trình 

dân dụng như: nhà ở, nhà cao tầng, 

các khu đô thị… 

Tuy không còn được đẩy mạnh sản 

xuất như PCB 40, đây vẫn là một 

trong những sản phẩm đã góp phần 

làm nên thương hiệu của công ty. 

2. Thời gian đông kết  

– Bắt đầu, phút, min: 

– Kết thúc, phút, max: 

 

45 

420 

3. Độ nghiền mịn 

– Lượng sót sàng 0,09 mm, %, 

max: 

– Bề mặt riêng Blaine, cm2/g, min: 

 

10 

2.800 

4. Độ ổn định thể tích (độ nở Le 

Chatelier), mm, max 

10 

5. Hàm lượng SO3, %, max: 3,5 

6. Độ nở autoclave, %, max: 0,8 

 

Xi măng pooc lăng rất dễ hút ẩm trong không khí, đóng vón thành cục, trở nên kém phẩm 

chất, cường độ giảm xuống và thời gian ninh kết, rắn chắc kéo dài. Vì vậy, vấn đề chủ yếu 

trong vận chuyển và bảo quản trong kho là phải chống ẩm  cho xi măng. Kho chứa xi măng 

phải cao ráo, sàn phải cách mặt đất 0.5 m, phải xếp cách tường kho 0.5 m và mỗi chồng 

không quá 10 bao. Kho xi măng phải ngăn từng gian, xếp xi măng theo thời gian trước sau. 

Loại xi măng sản xuất trước phải được dùng trước và sử dụng lô nào cho gọn lô đó. Không 

nên để xi măng lâu quá ba tháng.  

Trên bao bì của tất cả các loại xi măng đều có lưu { khi bảo quản đối với các đại l{ để đảm 

bảo sản phẩm luôn duy trì chất lượng tốt nhất: để nơi khô ráo, không xếp trực tiếp xuống 

nền kho, ưu tiên xuất kho với những lô được sản xuất trước. Ngoài ra, công ty chú trọng đến 

cả khâu sau bán với những lưu { khi sử dụng đối với hộ gia đình, các nhà thầu sử dụng trực 

tiếp như việc dùng cát, đá, sỏi phải sạch, không nhiễm mặn; trộn khô xi măng với cát đá 

trước khi trộn nước; che chắn mưa nắng trong 10 giờ đầu khi mới đổ bê tông, sau đó thực 
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hiện chế độ dưỡng ẩm 20 ngày. Với sự tỉ mỉ, kỹ lưỡng đối với từng sản phẩm xuất bán, xi 

măng VICEM Hoàng Mai ngày càng khẳng định được vị thế vững chắc trong tâm trí người 

tiêu dùng Việt. 

 Là một sản phẩm phụ bên cạnh xi măng và clinker, gạch block của VICEM Hoàng Mai cũng là 

mặt hàng được nhiều người tiêu dùng tín nhiệm sử dụng.  Đây là thành phẩm được tạo 

thành từ xi măng và các cốt liệu như: mạt đá, cát vàng, cát đen, xỉ nhiệt điện, phế thải công 

nghiệp, đất,... Về bản chất, loại gạch này chính là bê tông với tỷ lệ nước thấp và cốt liệu nhỏ 

được lèn chặt trong khuôn thép thành các sản phẩm có hình dạng theo khuôn mẫu. Gạch 

block chiếm tỷ trọng cao tại các công trình ở phân khúc gạch không nung, độ chịu lực tốt. 

Loại gạch block được sản xuất bởi VICEM Hoàng Mai là gạch có kết cấu rỗng, chủ yếu dùng 

để xây tường, dễ sử dụng với vữa thông thường, tính ứng dụng cao. Sự ra đời của sản phẩm 

này góp phần đa dạng hóa mặt hàng của công ty, tận dụng xi măng và nguồn nguyên liệu sẵn 

có nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng, góp phần trong việc tăng doanh thu 

và quảng bá hình ảnh doanh nghiệp. 

Có tên gọi khác là bê tông thương phẩm, bê tông tươi thường được sản xuất với quy mô lớn 

tại các nhà máy cung cấp vật liệu xây dựng. Bên cạnh xi măng, nguyên liệu tạo thành loại sản 

phẩm này gồm cả cát, đá, nước và phụ gia với những tỉ lệ tùy theo yêu cầu, tạo thành nhiều 

chủng loại bê tông tươi rất đa dạng. Sản phẩm này thường xuất hiện tại các công trình công 

nghiệp, nhà cao tầng và cả nhà dân dụng. 

 

 

 

. 
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Các sản phẩm của công ty chủ yếu được cung cấp cho các nhà phân phối và đại lý trải dọc 

các tỉnh Bắc miền Trung, bao gồm ba tỉnh lớn là Nghệ An – địa điểm đặt trụ sở chính và nhà máy 

VICEM Hoàng Mai, cùng với Thanh Hóa và Hà Tĩnh là hai tỉnh lân cận. 

 

Với ưu thế là khu vực địa lý có nguồn nguyên liệu dồi dào, đá vôi và đất sét ở đây được các 

chuyên gia thẩm định và đánh giá chất lượng bậc nhất ở Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. 

Bên cạnh đó, hệ thống đường giao thông phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình vận 

chuyển nguyên vật liệu đến các nhà máy cũng như phân phối các sản phẩm đầu ra tới các đại lý 

tiêu thụ ở cả ba tỉnh; trong khi đường sắt và đường bộ thuận tiện cho việc tiêu thụ xi măng 

trong nước thì đường thủy là thế mạnh để xi măng Hoàng Mai đến được thị trường nước ngoài 

một cách thuận tiện nhất. Trên tinh thần khắc phục khó khăn và tận dụng những điểm lợi sẵn 

có, VICEM Hoàng Mai đã và đang trở thành một điểm sáng trên vùng kinh tế Nam Thanh Bắc 

Nghệ, góp phần đẩy mạnh kinh tế ngành, cống hiến hết mình cho cộng đồng địa phương và 

không ngừng tạo ra các giá trị thiết thực trong đời sống người dân qua các sản phẩm tâm huyết. 
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 Điểm mạnh 
 

 

S1. Thương hiệu VICEM uy tín 

lâu năm trên thị trường. 

S2. Vị trí thuận tiện cung ứng 

hàng hóa, khai thác cát, đá 

vôi. 

S3. Nguyên liệu dồi dào, chất 

lượng tốt. 

S4. Hệ thống phân phối rộng 

khắp. 

Điểm yếu 
 

 

W1. Máy móc cũ dễ phát sinh 

hỏng hóc, chi phí bảo dưỡng 

lớn. 

Cơ hội 
 

O1. Xây dựng phát triển kéo 

theo cầu xi măng ngày càng 

lớn. 

O2. Sự hỗ trợ, định hướng từ 

Tổng Công ty VICEM. 

O3. Xu hướng xuất khẩu xi 

măng trong nước. 

 

 

 - Tận dụng thế mạnh thương 

hiệu, chất lượng và hệ thống 

bán sẵn có để tăng nguồn 

cung, mở rộng thị phần, đẩy 

mạnh xuất khẩu. 

- Tận dụng hỗ trợ về chiến 

lược và tài chính từ VICEM để 

đầu tư vốn, công nghệ, nhân 

lực,… thúc đẩy sản xuất phát 

triển.  

 

 
- Đề xuất hỗ trợ từ VICEM để 

thay mới máy móc, nâng công 

suất hoạt động. 

- Thanh l{ một số hệ thống 

máy móc không phù hợp, bổ 

sung thay mới các trang thiết 

bị với công nghệ tiên tiến, đạt 

chuẩn đầu ra cho mục đích 

xuất khẩu, tăng số lượng 

nhằm mở rộng quy mô hoạt 

động.  

 

Thách thức 
 

T1. Sự gia nhập ngành của các 

doanh nghiệp có vốn FDI. 

T2. Giá nguyên vật liệu, giá 

điện tăng cao. 

T3. Thời tiết bất lợi dẫn đến 

cung vượt quá cầu. 

 
- Củng cố quan hệ, áp dụng 

ưu đãi với các nhà phân phối, 

tận dụng uy tín sẵn có để mở 

rộng địa bàn hoạt động, tăng 

vị thế trong ngành. 

- Quảng bá chất lượng nguồn 

nguyên vật liệu rộng rãi hơn 

nhằm tăng thị phần. 

 

 

- Học hỏi công nghệ tiên tiến, 

tham khảo máy móc của các 

doanh nghiệp mới gia nhập 

để cải tiến, bổ sung hệ thống 

máy móc và tiếp cận công 

nghệ mới theo hướng phù 

hợp nhất theo hướng thân 

thiện với môi trường. 
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Bằng các bước phân tích cơ bản được thể hiện qua bảng trên, có thể thấy Công ty Cổ phần Xi 

măng VICEM Hoàng Mai có nhiều ưu thế về cả chất lượng sản phẩm, thương hiệu và hệ 

thống điểm bán, tuy nhiên các máy móc thiết bị tại công ty hầu hết đã có tuổi thọ khá cao 

(trên 20 năm). Để khắc phục điểm yếu và phát huy tốt hơn nữa thế mạnh sẵn có, công ty 

đang đứng trước bài toán khó khi thị trường tiềm ẩn cả những cơ hội và thách thức đan xen. 

Năm qua là một năm khó khăn với toàn ngành, đặc biệt với các doanh nghiệp nội địa với tình 

trạng mưa bão kéo dài làm chậm tiến độ thi công các công trình xây dựng, dẫn đến giảm 

lượng tiêu thụ xi măng; giá cát nguyên liệu cùng với giá điện tăng cao do chính sách quản lý 

về khai thác cát và tiêu thụ điện ngày càng siết chặt; các dây chuyền mới với công suất lớn 

trong ngành được đưa vào hoạt động càng làm tình trạng cung vượt cầu vốn đã nan giải từ 

đầu năm trở nên khó giải quyết. Tuy nhiên, công ty có thể nhìn thấy cơ hội cho việc khôi 

phục trong năm tới với ngày càng nhiều dự án xây dựng được đưa vào triển khai và xu 

hướng xuất khẩu trở nên mạnh mẽ trong khoảng thời gian gần đây. Dù tình hình sản xuất 

kinh doanh không được thuận lợi do các yếu tố khách quan, ban lãnh đạo VICEM Hoàng Mai 

cùng với Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam vẫn quyết tâm đề cao chiến lược phát 

triển gắn với chất lượng sản phẩm, hài hòa với môi trường tự nhiên và hết mình vì sự phát 

triển của cộng đồng. 

Trong những giải pháp được đưa ra từ phương pháp phân tích S.W.O.T., còn nhiều phương 

pháp chưa được áp dụng do điều kiện thực tế không cho phép và các yếu tố khách quan 

cùng lúc tác động khiến doanh nghiệp khó khăn trong việc giải quyết đồng loạt. Điển hình là 

vấn đề huy động nguồn vốn để đầu tư cho các trang thiết bị, cải tiến công nghệ và đào tạo 

nhân sự; đây là giải pháp mang tính chiến lược, cần có sự thông qua của ban lãnh đạo Tổng 

Công ty cũng như sự đồng thuận từ phía các cổ đông nên đòi hỏi phải có thời gian và kế 

hoạch triển khai cụ thể, công việc có độ trễ nhất định không thể giải quyết ngay lập tức. Hay 

mưa bão là nguyên nhân bất khả kháng đến từ tự nhiên, sự ảnh hưởng của thời tiết là yếu tố 

cần được khắc phục mà không thể phòng ngừa được. Do đó, việc phân tích S.W.O.T. phần 

nào chỉ ra hướng đi dài hạn cho doanh nghiệp, giúp VICEM Hoàng Mai hiểu rõ thế mạnh 

cũng như yếu điểm của mình để có hướng khắc phục, nhưng kết quả đem lại từ các giải pháp 

này rất khó để định lượng, phụ thuộc nhiều vào điều kiện thực tế. Để có thể duy trì vị thế và 

phát triển hơn nữa, ban lãnh đạo cùng các cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần 

VICEM Hoàng Mai cùng nhau trân trọng và bồi đắp giá trị cốt lõi, giá trị ấy xuất phát từ chính 

những con người đã – đang và sẽ đồng hành cùng công ty, vì một tương lai vững mạnh hơn 

cho ngành xi măng nước nhà, phúc lợi dành cho người dân và một môi trường xanh – sạch – 

đẹp. 
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Trong năm 2017, thời tiết là một trong những yếu tố gây ảnh hưởng lớn nhất đến tình hình 

sản xuất kinh doanh của VICEM Hoàng Mai nói riêng và các công ty trong ngành công nghiệp 

xi măng nói chung. Khởi điểm của mùa xây dựng trong năm nay cũng là thời điểm cả nước có 

nhiều đợt mưa kéo dài trên diện rộng, hàng loạt các công trình xây dựng đã phải tạm dừng 

kéo theo sự sụt giảm trong nhu cầu tiêu thụ xi măng toàn ngành. Tại thời điểm cuối tháng 11 

năm nay, Ông Nguyễn Quang Cung - Chủ tịch Hiệp hội Xi măng Việt Nam đã khẳng định 2017 

chắc chắn là năm khó khăn của thị trường vật liệu xây dựng nói chung và toàn ngành xi măng 

nói riêng bởi sự khắc nghiệt của thời tiết. Để hạn chế tối đa những thiệt hại có thể xảy ra, 

VICEM Hoàng Mai đã tiến hành mua bảo hiểm cho tài sản mà công ty đang khai thác, sử 

dụng. 

Ngoài yếu tố thời tiết, một nguyên nhân quan trọng khác làm ảnh hưởng đến tình hình tiêu 

thụ xi măng trong nước đến từ yếu tố nguyên vật liệu đầu vào. Nguyên liệu chính làm nên xi 

măng gồm đá vôi, đá sét, đất giàu sắt, đất giàu silic; nhiên liệu chính gồm than, dầu, điện; kết 

hợp với các phụ gia như ba�an, thạch cao,… trong quá trình sản xuất để tạo nên thành phẩm. 

Xét về nguyên liệu và phụ gia, do lợi thế nằm gần nguồn khai thác nguyên liệu, công ty không 

bị chi phối quá nhiều bởi giá của đá vôi, đá sét,… Tuy vậy, tại nhiều thời điểm, chính giá nhập 

khẩu thạch cao, than liên tục tăng cũng là điểm bất lợi cho tình hình sản xuất kinh doanh của 

VICEM Hoàng Mai nói riêng và Tổng VICEM nói chung. 

Xét về nhiên liệu, bình quân mỗi tấn xi măng sản xuất phải sử dụng 84 kwh điện, chi phí điện 

chiếm khoảng 14% giá thành phẩm. Trong những năm gần đây, giá xăng dầu và gas liên tục 

biến động thất thường kéo theo chỉ số giá nhóm ngành giao thông, nhà ở, vật liệu xây dựng 

lên xuống khó dự đoán, gây ảnh hưởng lớn đến nhu cầu đầu tư, xây dựng cơ bản. Một khi 

các hộ gia đình, các nhà thầu đã bớt mặn mà với việc thi công, sản lượng tiêu thụ xi măng 

cũng lập tức sụt giảm. Vì vậy, giá nhiên liệu từ lâu đã trở thành mối quan tâm tại từng thời 

điểm trong năm của các doanh nghiệp sản xuất xi măng. Dự báo trong những năm tới, nguồn 

cung về than có khả năng bị thiếu hụt do trữ lượng than ngày càng cạn kiệt, khả năng cung 

cấp và giá cả sẽ biến động lớn do ngành than đã nhiều lần có yêu cầu tăng giá. 
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Để hạn chế rủi ro này, công ty luôn chú trọng việc rà soát, hoàn thiện và chuẩn hoá các bộ 

định mức vật tư tiêu hao nguyên nhiên vật liệu để tiết kiệm chi phí trong hoạt động sản xuất, 

giảm giá thành sản phẩm. Ngoài ra, công ty có kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng tổng thể nhà 

máy định kz nhằm duy trì hoạt động sản xuất an toàn, hiệu quả và đảm bảo tuổi thọ của máy 

móc thiết bị. 

Bên cạnh đó, 2017 là năm Nhà nước siết chặt chính sách quản lý khai thác cát. Việc khai thác 

cát bị quản lý chặt chẽ hơn trong năm 2017 nay nhằm hướng đến sự cân bằng hệ sinh thái, 

đảm bảo môi trường sống cho người dân. Tuy nhiên, tình trạng quản lý nghiêm ngặt việc 

khai thác cát khiến nguồn cung ứng cát trên thị trường sụt giảm mạnh, thiếu nguyên liệu thi 

công nên đã kéo theo hiệu ứng nhà thầu ngừng thi công các công trình và dừng các đơn đặt 

hàng xi măng đã dự trù từ trước. Liên đới với rủi ro này, nhiều doanh nghiệp rơi vào thế bí vì 

cho dù tổng cung trong ngành vẫn tăng lên ồ ạt nhưng giá cát tăng cao thì sản phẩm đầu ra 

vẫn trong tình trạng tồn kho, giá xi măng đã giảm mạnh nhưng doanh nghiệp vẫn không thể 

giải quyết lượng hàng tồn kho đã sản xuất, trong khi điều kiện để bảo quản xi măng thành 

phẩm rất ngặt nghèo và tốn kém thêm chi phí lưu kho. Ở một vài khu vực, giá cát đã tăng 

gấp ba lần bình thường, khiến nhà thầu gặp nhiều khó khăn. Nhiều công trình bị ngưng trệ vì 

nhà thầu không mua được cát, hoặc giá cát quá đắt nên nếu nhà thầu tiếp tục làm sẽ bị thua 

lỗ nghiêm trọng. Đây cũng là nguyên nhân l{ giải cho sự sụt giảm tiêu thụ xi măng đáng kể 

trong nước trong thời gian vừa qua.  

Chủ tịch Hiệp hội Xi măng Việt Nam nhấn mạnh khi nói về câu chuyện dư cung của ngành xi 

măng: “Dư thừa năng lực sản xuất đang là vấn đề đối với phần lớn doanh nghiệp trong 

ngành”. Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, cả nước đã đầu tư mới nhiều dây chuyền sản xuất xi 

măng đi vào vận hành, nâng tổng số dây chuyền xi măng hiện có lên con số 83 và tổng công 

suất cả năm đạt 98,56 triệu tấn. Như vậy, so với kế hoạch tiêu thụ 80 triệu tấn  xi măng của 

năm 2017, ngành xi măng vẫn dư khoảng gần 20 triệu tấn sản phẩm do sản xuất vượt quá 

nhu cầu thực tế của thị trường.  

Ngành xi măng đang rơi vào tình trạng cung vượt quá cầu nên cạnh tranh càng quyết liệt 

hơn. Thị trường trong nước tiêu thụ khó khăn, các doanh nghiệp phải tìm hướng xuất khẩu. 

Tuy nhiên, do giá thành cao, cơ sở hạ tầng như cảng biển, phương tiện vận tải chưa đồng 

bộ,… nên công tác xuất khẩu xi măng gặp rất nhiều khó khăn. Vấn đề này được xem là thách 

thức lớn nhất đối với ngành xi măng nói chung và cho các đơn vị sản xuất kinh doanh xi 

măng trong Tổng công ty công nghiệp xi Măng Việt Nam nói riêng. Đối với VICEM Hoàng Mai, 
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rủi ro này được giảm thiểu đáng kể bởi lợi thế địa lý nằm gần vùng nguyên liệu cho phép 

công ty chủ động hơn trong cân đối giữa khai thác cho sản xuất và nhu cầu thực tế trên thị 

trường, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi tình trạng tồn kho thành phẩm. 

Sau gần ba năm giữ giá ổn định, từ ngày 01/12/2017, giá bán lẻ điện bình quân tăng lên mức 

hơn 1.720 đồng/kWh (chưa gồm thuế VAT), tăng 6,08% so với giá trước đó. Mặc dù mức 

tăng này thấp hơn so với tỷ lệ tăng 7,5% của đợt điều chỉnh tháng 03/2015, nhưng đối với 

các doanh nghiệp sản xuất sử dụng nhiều điện năng như xi măng thì mức giá này cũng khiến 

tạo ra áp lực nặng nề về chi phí năng lượng trong quá trình sản xuất. 

Là ngành sử dụng nhiều điện năng, tính trung bình với mức tiêu thụ 100 kwh điện/tấn xi 

măng thì với sản lượng 86 triệu tấn xi măng, tổng mức tiêu thụ điện năng cho sản xuất xi 

măng ước khoảng 8,6 tỷ kWh điện trong toàn ngành. Với năng lực sản xuất duy trì ở mức 

hơn 2 triệu tấn xi măng mỗi tháng và tiêu thụ khoảng 90 kwh điện cho mỗi tấn xi măng, 

trung bình Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam phải chi trả 305 tỷ VNĐ tiền điện 

năng trong một tháng. Khi khung giá điện mới được áp dụng, mỗi tháng Tổng Công ty phải 

chi trả thêm 18,5 tỷ đồng chi phí điện, trong khi giá bán xi măng vẫn phải được duy trì ổn 

định, VICEM đối mặt với thực tế sẽ giảm khoảng 200 tỷ đồng doanh thu/ năm. Nếu các 

doanh nghiệp trong ngành đều có khả năng tiết kiệm điện năng ở mức 90kwh/tấn như 

VICEM thì toàn ngành vẫn sẽ tiêu thụ khoảng 7,74 tỷ kWh điện, ước tính giảm gần 800 tỷ 

đồng doanh thu mỗi năm trong toàn ngành từ tác động của giá điện tăng cao. 

Hoạt động của Công ty cũng chịu ảnh hưởng của các rủi ro khác như thiên tai, dịch họa, hoả 

hoạn, dịch bệnh, bão lớn, mưa kéo dài,... Đây là những rủi ro bất khả kháng và khó dự đoán, 

nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty. 

Để hạn chế tối đa những thiệt hại có thể xảy ra, Công ty đã tiến hành tham gia mua bảo hiểm 

cho tài sản mà Công ty đang khai thác, sử dụng. 

Bên cạnh đó, lãi suất là biến số kinh tế nhạy cảm, dễ khiến lạm phát tăng cao. Hiện nay, Công 

ty đang tìm cách giảm thiểu rủi ro lãi suất này thông qua các biện pháp như: kiểm soát chặt 

chẽ công nợ phải thu, tối ưu hoá việc sử dụng vốn, tăng vòng quay đồng tiền, ưu tiên thanh 

toán nợ trước hạn đối với các khoản vay có lãi suất cao, cơ cấu lại các khoản vay từ lãi suất 

cao xuống lãi suất thấp. Đồng thời, Vicem Hoàng Mai đã tổ chức triển khai lập báo cáo quản 

trị theo tuần/tháng phục vụ Ban lãnh đạo ra quyết định điều hành kinh doanh, chủ động lập 
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kế hoạch tài chính, bao gồm kế hoạch đầu tư, kế hoạch cân đối dòng tiền ngắn hạn và dài 

hạn phù hợp với kế hoạch kinh doanh hàng năm. 

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo pháp 

luật và Điều lệ Công ty. Công ty là đơn vị thành viên của Tổng Công ty công nghiệp Xi măng 

Việt Nam – cổ đông nhà nước nắm giữ 70,96% vốn cổ phần, phần vốn còn lại được sở hữu 

bởi hàng ngàn cổ đông gồm các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Mô hình kinh doanh 

của VICEM Hoàng Mai 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 dân chủ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, xác định rõ chức năng, nhiệm 

vụ, trách nhiệm và quyền hạn của cá nhân Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc khi thực 

thi nhiệm vụ được giao. Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh theo nhu cầu của 

thị trường, công ty đã thành lập hệ thống các phòng, ban, xưởng, đơn vị trực thuộc, được 

phân chia theo chức năng riêng biệt nhưng vẫn đảm bảo có mối quan hệ hỗ trợ khăng khít 

trong việc thực hiện các công việc để quá trình sản xuất kinh doanh được thông suốt.  
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●  Là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty. Đại hội đồng 

cổ đông bầu ra HĐQT của Công ty, HĐQT là cơ quan quản lý cao nhất giữa hai kz đại hội 

cổ đông, có trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện các nghị quyết của đại hội cổ đông 

cùng kz, có toàn quyền nhân danh công ty, thay mặt cổ đông để quyết định mọi vấn đề 

liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của 

Đại hội cổ đông được quy định trong điều lệ của Công ty. Hàng năm HĐQT chuẩn bị kỹ 

lưỡng để kz họp ĐHCĐ được tổ chức một cách chuyên nghiệp, hiệu quả, đảm bảo cho 

các cổ đông thực hiện được đầy đủ các quyền của cổ đông. 

●  Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty có Chủ tịch và các 

ủy viên. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình, Hội đồng quản trị tổ chức họp định kz 

mỗi quý một lần, kiểm điểm phân tích đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và các 

hoạt động khác của công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông, cụ 

thể hoá các kế hoạch, nhiệm vụ và giao cho Tổng Giám đốc điều hành tổ chức thực hiện. 

●  Ban Kiểm soát của công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban 

kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh 

doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng 

quản trị và Ban Giám đốc. 

●  Đứng đầu bộ máy điều hành là Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm 

Tổng giám đốc. Giúp việc cho Tổng giám đốc có các phó Tổng giám đốc phụ trách về các 

lĩnh vực như quản trị hệ thống, đầu tư và phát triển, sản xuất, kinh doanh. 

●  

Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh theo nhu cầu của thị trường, Công ty 

đã thành lập 17 phòng, ban, xưởng, đơn vị trực thuộc và 01 Văn phòng Đảng - đoàn thể, 

được phân chia theo chức năng gồm: 09 phòng ban, 5 phân xưởng , 02 xí nghiệp và 01 

Ban Quản lý dự án. Các phòng, ban, xưởng khác nhau đều có mối quan hệ với nhau 

nhằm hỗ trợ nhau trong việc thực hiện các công việc để quá trình sản xuất kinh doanh 

được thông suốt. 
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Một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 

Căn cứ các chỉ tiêu liên quan đến kết quả sản xuất kinh doanh trong hai năm 2016 – 2017 

được trình bày ở trên, có thể nhận thấy năng lực sản xuất, tiêu thụ và tiềm lực tài chính của 

VICEM Hoàng Mai trong giai đoạn gần đây có sự giảm sút đáng kể so với năm liền trước, hầu 

hết các chỉ tiêu đều không đạt được kế hoạch đã đề ra từ năm ngoái. Tương tự với các 

doanh nghiệp cùng ngành khác, nội lực của VICEM Hoàng Mai chịu ảnh hưởng lớn bởi các 

yếu tố ngoại cảnh, trong đó phải kể đến lượng tiêu thụ giảm sút do tổng cầu xi măng giảm 

trên phạm vi toàn ngành, điều này làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. 

 

 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 
năm 2017 

Thực hiện 

Thực hiện 
năm 2016 

Thực hiện 
năm 2017 

TH.2017/
KH.2017 

(%) 

TH.2017/ 
TH.2016 (%) 

1 2 3 4 5 6 7=6/4 8=6/5 

A 
SẢN XUẤT TẠI 
NHÀ MÁY  

          

1 Xi măng  Tấn 1.600.000 1.466.783 1.358.158 84,88% 92,59% 

2 Clinker  Tấn 1.300.000 1.269.240 1.261.883 97,07% 99,42% 

B TIÊU THỤ 
    

    

1 Tổng SLTT Tấn 1.785.000 1.699.702 1.589.849 89,07% 93,54% 

 
Xi măng Tấn 1.600.000 1.498.278 1.394.055 87,13% 93,04% 

 
Clinker Tấn 185.000 201.424 195.794 105,83% 97,20% 

C TÀI CHÍNH 
      

1 
Doanh thu 
thuần 

Tỷ đồng 1.661,00 1.581,00 1.422,00 85,61% 89,94% 

2 
Lợi nhuận 
trước thuế 

Tỷ đồng 61,20 60,62 6,11 9,98% 10,08% 

3 EBITDA Tỷ đồng   214,24 161,10   75,20% 

4 Nộp ngân sách Tỷ đồng   67,29 53,26   79,15% 
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●  Trong năm 2017, sản lượng xi măng VICEM Hoàng Mai năm 

nay giảm chỉ còn 1.358.158 tấn, đạt 84,88% kế hoạch năm và đạt tỷ lệ 92,59% so với sản 

lượng sản xuất năm 2016; tương tự, sản lượng clinker năm nay ở mức 1.261.883 tấn, đạt 

97,07% trên chỉ tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm và bằng 99,42% so với mức sản xuất năm 

ngoái. Kết quả này tuy không được như mong đợi ban đầu của Ban lãnh đạo VICEM Hoàng 

Mai và Tổng Công ty Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam nhưng đã thể hiện sự cố gắng  

nỗ lực của công ty trong công tác khắc phục những rủi ro bất khả kháng, đặc biệt trong hoàn 

cảnh mùa mưa lũ kéo dài nằm ngoài dự tính. 

●  Với hệ thống nhà phân phối rộng khắp, quy tụ tập trung nhất 

tại địa bàn ba tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh, công ty hoàn toàn có khả năng tốt trong 

việc đưa ra thị trường các sản phẩm xi măng, clinker với uy tín đã được khẳng định của 

mình. Đứng giữa bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp ngành xi măng, giá bán 

giảm trong khi giá nguyên liệu vẫn tiếp tục tăng và tình trạng tồn kho clinker nan giải tại hầu 

hết các công ty, VICEM Hoàng Mai vẫn duy trì tổng mức tiêu thụ 1.589.849 tấn xi măng và 

clinker, trong đó bao gồm 1.394.055 tấn xi măng và 195.794 tấn clinker, tổng sản lượng tiêu 

thụ đạt 93,54% so với năm 2016. Việc sụt giảm 6,46% tổng mức tiêu thụ toàn công ty cho 

thấy những khó khăn chưa được giải quyết triệt để trong năm 2017, do đó công ty đang lên 

phương án cho việc ứng phó với biến động giảm cầu có thể xảy ra trong khoảng thời gian tới. 

Bên cạnh đó, lãnh đạo công ty vẫn tiếp tục đề ra các chiến lược nhằm duy trì và gia tăng 

năng lực tiêu thụ bằng các chính sách với nhà phân phối và không ngừng cải tiến chất lượng 

sản xuất nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu người tiêu dùng, nâng cao uy tín của công ty. 

●  Với mức doanh thu thuần giảm mạnh chỉ còn 89,94% so với 

năm 2016 và lợi nhuận trước thuế bằng 10,08% so với năm liền trước, 2017 không phải là 

năm tài chính khả quan của VICEM Hoàng Mai. Tuy nhiên, về chi phí tài chính, công ty vẫn 

bám sát kế hoạch để chi phí tài chính không vượt chỉ tiêu, thực hiện năm 2017 là 24,77 tỷ 

đồng/kế hoạch là 28,9 tỷ đồng. Công ty đã tích cực đàm phán với ngân hàng để giảm lãi suất 

và tiếp cận các gói vay có lãi suất ưu đãi, tích cực làm việc với Sở Tài chính và Cục thuế Nghệ 

An để thu hồi công nợ xi măng giao thông nông thôn. 
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Tầm quan trọng của nhà cung cấp đối với doanh nghiệp thể hiện ở mức 

độ tập trung của các nhà cung cấp, tầm quan trọng của số lượng sản phẩm đối với nhà cung 

cấp, sự khác biệt của các nhà cung cấp, ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đối với chi phí 

hoặc sự khác biệt hóa sản phẩm, chi phí chuyển đổi của các doanh nghiệp trong ngành, sự 

tồn tại của các nhà cung cấp thay thế, nguy cơ tăng cường sự hợp nhất của các nhà cung 

cấp, chi phí cung ứng so với tổng lợi tức của ngành. Các nhà cung cấp chính cho VICEM 

Hoàng Mai gồm có Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (nhà cung cấp nguyên liệu 

than), Tổng công ty điện lực miền Bắc (nhà cung cấp nhiên liệu điện). Trong hai nhà cung cấp 

nói trên, VICEM Vật tư Vận tải Xi măng đóng vai trò trọng yếu đối với VICEM Hoàng Mai. 

Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng là nhà cung cấp chính nguồn đầu vào than 

cho VICEM Hoàng Mai. Là doanh nghiệp hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty Xi măng 

Việt Nam, đây cũng là đối tác lâu năm của VICEM Hoàng Mai do cùng thuộc hệ thống các 

công ty do Tổng VICEM dẫn dắt. VICEM Vật tư Vận tải Xi măng là đơn vị thay mặt cho VICEM 

trong việc cam kết với TKV đảm bảo nhu cầu ổn định tiêu thụ năng lượng quốc gia, đảm bảo 

việc vận hành hệ thống sản xuất không bị gián đoạn vì nhiên liệu. 

Nắm giữ lợi thế là nhà phân phối độc quyền hiện nay tại Việt Nam, Tổng công ty điện lực 

miền Bắc chi phối đa số các doanh nghiệp trong phạm vi cả nước do điện là năng lượng tiêu 

thụ bắt buộc trong quá trình sản xuất kinh doanh, đặc biệt đối với những doanh nghiệp sở 

hữu hệ thống sản xuất tiêu tốn nhiều điện năng trong ngành xi măng. Năm vừa qua cũng là 

năm các công ty gặp nhiều khó khăn do giá điện tăng cao ngoài dự kiến. Là ngành sử dụng 

nhiều điện năng, tính trung bình với mức tiêu thụ 100 kwh điện/tấn xi măng thì với sản 

lượng 86 triệu tấn xi măng, tổng mức tiêu thụ điện năng cho sản xuất xi măng ước khoảng 

8,6 tỷ kWh điện. Và nếu tất cả đều tiết kiệm điện năng ở mức 90kwh/tấn xi măng như 

VICEM thì toàn ngành sẽ tiêu thụ khoảng 7,74 tỷ kWh điện. Một phép tính lớn hơn cho toàn 

ngành xi măng, hiện tổng công suất toàn ngành xi măng lên tới 86 triệu tấn, giá bán xi măng 

không tăng thì trung bình toàn ngành xi măng sẽ giảm gần 800 tỷ đồng doanh thu mỗi năm 

khi giá điện tăng. Có thể thấy ảnh hưởng của Tổng công ty điện lực miền Bắc đối với các 

doanh nghiệp ngành công nghiệp xi măng nói chung và VICEM Hoàng Mai nói riêng là rất 

lớn. Không có sự tồn tại của các nhà cung cấp thay thế, doanh nghiệp không có lựa chọn 

chuyển đổi sang nhà cung cấp khác nên khả năng bị ép giá là rất lớn, tầm quan trọng của 
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điện lại lớn do không thể thay thế điện bằng loại năng lượng khác để vận hành máy móc ở 

thời điểm hiện tại, chi phí thay mới máy móc để sử dụng loại năng lượng khác cũng quá lớn 

và đòi hỏi thời gian dài. Chính vì vậy, Tổng công ty điện lực miền Bắc là nhà cung cấp nắm 

quyền chi phối toàn bộ đối với sự vận hành của toàn bộ công ty VICEM Hoàng Mai, ưu thế 

tăng giá lớn song cũng hoạt động dựa trên sự kiểm soát của Nhà nước nên cũng giảm bớt 

ảnh hưởng độc quyền từ đơn vị này. 

 Nếu muốn trở thành đối thủ của doanh nghiệp, các đối thủ tiềm 

năng phải vượt qua các rào cản gia nhập như các lợi thế chi phí tuyệt đối, sự hiểu biết về chu 

kz dao động thị trường, khả năng tiếp cận các yếu tố đầu vào, chính sách của chính phủ, tính 

kinh tế theo quy mô, các yêu cầu về vốn, tính đặc trưng của nhãn hiệu hàng hóa, các chi phí 

chuyển đổi ngành kinh doanh, khả năng tiếp cận với kênh phân phối. Đối với VICEM Hoàng 

Mai ở thời điểm hiện tại, Xi măng Tân Thắng là đối thủ có nhiều ảnh hưởng đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, với khoảng cách địa lý rất 

gần với Công ty (khoảng 18km), công suất thiết kế 5.000 tấn clinker/ngày, tương ứng gần 2 

triệu tấn xi măng/năm. Thông qua việc lựa chọn năm nhà thầu hàng đầu thế giới trong lĩnh 

vực công nghệ thiết bị xi măng đến từ các quốc gia Ý, Đan Mạch, Đức và Thụy Sỹ để thực 

hiện việc thiết kế và cung cấp đồng bộ dây chuyền sản xuất với công nghệ tiên tiến, Tân 

Thắng còn sử dụng đơn vị thi công xây lắp trong nước dưới sự giám sát của chuyên gia EU, 

G7, qua đó giảm mức đầu tư, đảm bảo công nghệ nguồn và chất lượng, lại thuận lợi khi bảo 

trì, bảo dưỡng trong quá trình vận hành sau này. Áp lực từ đối thủ cạnh tranh tiềm năng này 

tương đối lớn do máy móc hầu hết được nhập khẩu từ nước ngoài và là dự án trọng điểm 

của Nghệ An, Tân Thắng có khả năng áp đảo rất lớn nếu các doanh nghiệp xi măng tại địa 

bàn tỉnh không có chiến lược khôn ngoan để giữ thị phần và cải tiến hơn nữa chất lượng sản 

phẩm. Tiếp thu những điểm mạnh của đối thủ này, VICEM Hoàng Mai đang học hỏi những 

ưu thế từ đối thủ để cải tiến, đổi mới máy móc, công nghệ theo hướng hợp lý nhằm tăng 

hiệu quả sản xuất kinh doanh, đầu tư  năng lực và sự sáng tạo để phát huy những điểm 

mạnh của xi măng truyền thống, giữ vững thị phần và lòng tin ở phía người tiêu dùng. 

: Khách hàng của VICEM Hoàng Mai đa dạng và trải rộng trên khắp các tỉnh 

thành đất nước, bao gồm cả các hộ gia đình và nhà thầu xây dựng tại các công trình lớn. Tuy 

nhiên, với việc lựa chọn phân phối đầu ra thông qua các đại lý, ảnh hưởng của khách hàng 

đến doanh nghiệp chủ yếu nằm ở nhóm đối tượng này. Đặc biệt khi có sự gia nhập của nhiều 

doanh nghiệp mới tại địa bàn tỉnh, các đại lý có vị thế cao hơn trong việc mặc cả và đòi hỏi ở 

doanh nghiệp những phúc lợi tốt hơn. Với đặc trưng là một mặt hàng thông dụng, nhà phân 

phối có thể dễ dàng thay đổi thương hiệu mà không ảnh hưởng quá lớn đến doanh số bán 
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của họ, do vậy chủ đại l{ đặc biệt nhạy cảm đối với sự biến động giá. Khác với doanh nghiệp 

về mục tiêu phát triển bền vững, họ theo đuổi những mặt hàng đem lại mức lợi nhuận cao 

hơn và lựa chọn tùy theo nhu cầu của khách mua lẻ. Do đó, VICEM Hoàng Mai đối mặt với 

nhiều áp lực từ nhóm đối tương này, vừa phải đảm bảo giữ vững chất lượng vì lợi ích người 

tiêu dùng, mặt khác vẫn phải thương thảo mức giá với các nhà phân phối để giữ vững thị 

phần trong một thị trường nhiều biến động. Một trong những chính sách được VICEM thúc 

đẩy triển khai trong thời gian tới là chế độ ưu đãi dành cho các đại lý phân phối, duy trì quan 

hệ tốt với các đại l{ độc quyền mang thương hiệu VICEM. 

 Đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định áp lực từ sản phẩm thay 

thế đối với công ty không lớn vì xi măng vẫn luôn được coi là nguyên liệu hàng đầu trong 

ngành công nghiệp xây dựng. 

 Quan hệ cạnh tranh giữa các đối thủ trong ngành và doanh nghiệp phụ 

thuộc vào các rào cản nếu muốn “thoát ra” khỏi ngành, mức độ tập trung của ngành, chi phí  

cố định/giá trị gia tăng, tình trạng tăng trưởng của ngành, tình trạng dư thừa công suất, khác 

biệt giữa các sản phẩm, các chi phí chuyển đổi, tính đặc trưng của nhãn hiệu hàng hóa, tính 

đa dạng của các đối thủ cạnh tranh, tình trạng sàng lọc trong ngành. Hiện nay trên địa bàn 

tỉnh có sự gia nhập của Vissai Sông Lam, Công Thanh, Long Sơn, trong đó VICEM Hoàng Mai 

nhận thấy Vissai Sông Lam là đối thủ cạnh tranh trực diện với mình tại địa bàn tỉnh. Tọa lạc 

tại huyện Đô Lương, xi măng Sông Lam thuộc Tập đoàn Xi măng The Vissai Ninh Bình, từ lâu 

cũng là sản phẩm uy tín trên địa bàn tỉnh khi đã cho ra lò những sản phẩm đạt chất lượng 

quốc tế. Đặc biệt khi cụm công trình nhà máy xi măng Sông Lam, trạm nghiền và cảng Nghi 

Thiết đã hoạt động ổn định trong năm 2017, tập đoàn này cũng dự kiến bắt tay ngay vào đầu 

tư khoảng 10.000 tỷ đồng xây dựng, lắp đặt hai dây chuyền sản xuất kế tiếp, đưa tổng công 

suất nhà máy xi măng Sông Lam lên 24.000 tấn clinker/ngày. Đây là biểu hiện cho thấy đối 

thủ cạnh tranh trên cùng địa bàn có xu hướng mở rộng thị phần bằng cách tận dụng lợi thế 

vốn, vì thế Hoàng Mai đang gặp áp lực trong việc giải quyết bài toán tăng trưởng cạnh tranh 

lành mạnh và bền vững mà vẫn đảm bảo giữ vững vị thế hiện tại của mình. 
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BCG là ma trận dùng để xác định các bên liên quan trọng yếu cần được ưu tiên hàng đầu 

trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp, từ đó phân bổ nguồn lực hợp lý. Công ty Cổ 

phần Xi măng VICEM Hoàng Mai phân loại các bên liên quan thành bốn nhóm với hai tiêu chí 

như biểu đồ dưới đây: 

Hiện nay không có bên liên quan nào phụ 

thuộc quá lớn vào VICEM Hoàng Mai do 

khách hàng có thể chuyển đổi nhà cung cấp 

bất cứ lúc nào, các đối thủ hoạt động độc 

lập, nhà cung cấp là bên chi phối và sản 

phẩm thay thế hầu như không có liên quan. 

à VICEM Hoàng Mai đang lưu { gia tăng 

mức độ phụ thuộc của các bên liên quan, 

đặc biệt là khách hàng hiện tại và mở rộng 

thị phần bằng các khách hàng tiềm năng. 

 

VICEM Vật tư Vận tải Xi măng đã đồng 

hành cùng VICEM Hoàng Mai trong nhiều 

năm. Sự gắn kết giữa VICEM Hoàng Mai và 

VICEM Vật tư Vận tải Xi măng giúp mỗi 

bên duy trì doanh thu ổn định và yếu tố 

đầu vào trong quá trình sản xuất. 

 Các khách hàng, cán bộ nhân viên, cổ 

đông trung thành luôn ủng hộ sự gắn bó 

phụ thuộc và hỗ trợ lẫn nhau giữa hai 

công ty, ban lãnh đạo VICEM Hoàng Mai 

chú trọng và xét mối quan hệ này ở định 

hướng dài hạn. 

Sản phẩm thay thế: hiện tại gần như chưa 

có sản phẩm nào thay thế được xi măng 

nên áp lực và mức độ phụ thuộc của VICEM 

Hoàng Mai vào sản phẩm thay thế gần như 

không có. 

à Do sản phẩm thay thế không có sự ảnh 

hưởng quá lớn nên công ty xếp hạng nhóm 

sản phẩm này ở mục dự phòng cạnh tranh. 

Khách hàng:  là bên liên quan không phụ 

thuộc quá lớn vào VICEM Hoàng Mai do 

khách hàng có thể chuyển đổi nhà cung cấp 

bất cứ lúc nào, nhưng lại ảnh hưởng trực 

tiếp đến doanh thu, lợi nhuận của công ty. 

Nhà cung cấp: ảnh hưởng trực tiếp đến chi 

phí đầu vào của VICEM Hoàng Mai. 

Đối thủ cạnh tranh và tiềm năng: ảnh 

hưởng rõ nét đến thực trạng sản xuất kinh 

doanh của công ty. 

à VICEM Hoàng Mai luôn chú { gia tăng 

mức độ phụ thuộc và giảm mức ảnh hưởng 

của nhóm đối tượng này. 
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Các yếu tố đầu 
vào (A) 

Cách thức sử dụng 
yếu tố đầu vào để 

tạo ra giá trị (B) 

Các yếu tố đầu ra (C) Các bên liên quan được hưởng 
lợi ích (D) 

Năng lực sản 

xuất 

Đầu tư năng lực 

sản xuất cho mảng 

sản phẩm xi măng 

và cliker 

Doanh thu – lợi nhuận 

ít bị ảnh hưởng quá 

lớn khi có biến động 

từ thị trường, doanh 

thu từ xi măng – 

clinker chiếm phần 

lớn cơ cấu doanh thu 

cả năm. Công ty 

khẳng định được 

thương hiệu nhờ 

mảng sản phẩm 

chính. 

- VICEM Vật tư Vận tải Xi măng: 

có điều kiện tiếp tục duy trì 

nguồn cung đều đặn cho VICEM 

Hoàng Mai. 

- Khách hàng: nhận được sản 

phẩm chất lượng tốt do được 

doanh nghiệp đầu tư kĩ lưỡng. 

Năng lực tiêu 

thụ 

Duy trì năng lực 

tiêu thụ ở mảng 

sản phẩm xi măng 

và clinker, tập 

trung đầu tư cho 

dòng sản phẩm 

chính. 

Giữ vững thị phần xi 

măng – clinker tại địa 

bàn tỉnh, doanh thu 

ổn định theo năm nếu 

biết bám sát nhu cầu 

thị trường, gia tăng 

uy tín thương hiệu 

nhờ hoạt động lâu 

năm trong ngành. 

- VICEM Vật tư Vận tải Xi măng: 

lượng tiêu thụ của VICEM Hoàng 

Mai càng lớn kéo theo cầu đối 

với sản phẩm than của doanh 

nghiệp này càng tăng. 

- Đối thủ cạnh tranh: nguy cơ mất 

thị phần nếu không có năng lực 

vượt trội so với VICEM Hoàng 

Mai. 

- Đối thủ cạnh tranh tiềm năng: 

gặp nhiều khó khăn khi gia nhập 

ngành do thị phần xi măng tại 

tỉnh đã bị các công ty như VICEM 

Hoàng Mai thôn tính hầu hết. 
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Tiềm lực tài 

chính 

Quay vòng vốn để 

đầu tư cho sản 

xuất kinh doanh, 

đầu tư cho hệ 

thống máy móc 

trang thiết bị và 

đổi mới công nghệ, 

bảo vệ môi trường 

và an sinh xã hội 

nhằm phát triển 

bền vững. Tuy 

nhiên tình hình sản 

xuất kinh doanh 

năm 2017 gặp khó 

khăn đã ảnh 

hưởng đến nguồn 

vốn và dòng tiền 

của công ty. 

Được biết đến nhiều 

hơn bởi người tiêu 

dùng không chỉ bởi 

thương hiệu, uy tín và 

chất lượng mà còn 

bởi những hoạt động 

đóng góp cho cộng 

đồng địa phương, môi 

trường và xã hội. 

- VICEM Vật tư Vận tải Xi măng: 

vốn mạnh là điều kiện thuận lợi 

để VICEM Hoàng Mai tiếp tục duy 

trì quan hệ cung – cầu với doanh 

nghiệp này. 

- Khách hàng: nhận lợi ích từ sản 

phẩm với tiêu chí bền vững, 

được hưởng lợi từ an sinh xã hội 

và môi trường sống xanh do 

VICEM Hoàng Mai góp phần tạo 

dựng. 

 

VICEM Hoàng Mai tự nhận thấy tính cấp thiết của việc đầu tư nâng cao hơn nữa năng lực 

sản xuất, tiêu thụ và sức khỏe tài chính thông qua việc trung thành đầu tư vào dòng sản 

phẩm chính là xi măng và clinker để gắn kết bền chặt hơn với các bên liên quan: hợp tác tốt 

với Tổng công ty trong chiến lược dài hạn về kinh doanh, đầu tư và đóng góp cho môi trường 

xã hội, từ đó nhận được sự đồng thuận từ phía khách hàng , ủng hộ từ phía người tiêu dùng 

do xu hướng phát triển sản phẩm xanh đang ngày càng phát triển ở Việt Nam. Sản phẩm 

không chỉ phải có chất lượng tốt mà doanh nghiệp cũng cần có những đóng góp thiết thực 

cho xã hội và thể hiện sự tôn trọng với môi trường sống của người dân. Ý thức được điều đó, 

VICEM Hoàng Mai đã vận dụng trong chiến lược dài hạn về sự phát triển của mình để hướng 

tới sự phát triển hài hòa và bền vững. 
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- Phát huy thế mạnh về tiềm năng nguồn nguyên liệu và điều kiện hạ tầng để phát triển sản 

xuất, kinh doanh xi măng nhằm chiếm lĩnh thị phần cốt lõi (tỉnh Nghệ An) đồng thời mở rộng 

tiêu thụ ở các địa bàn mới; Xuất khẩu xi măng ra nước ngoài.. 

- Triển khai thực hiện dự án thay hệ thống cân cấp than cho vòi đốt lò nung và vòi đốt 

calciner, thay khoanh lò nhằm giảm tiêu hao nhiệt năng, nâng cao năng suất và chất lượng 

Clinker. 

- Thực hiện tốt các định mức tiêu hao trong sản xuất; tăng cường kiểm soát vật tư, phụ 

tùng, nguyên, nhiên vật liệu đầu vào để giảm tồn kho hàng hóa đến mức hợp lý nhất nhằm nâng 

cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

- Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài chính, quản lý chi tiêu, quản lý chặt chẽ 

công nợ bán hàng để không có nợ xấu. 

- Tiết kiệm năng lượng: Để thực hiện chương trình tiết kiệm năng lượng cho chi phí sản 

xuất, góp phần làm giảm giá thành sản phẩm, Ban lãnh đạo Công ty đã lập kế hoạch chạy máy 

nghiền xi măng, nghiền liệu vào giờ thấp điểm để tiêu hao điện năng sản xuất xi măng và clinker 

giảm thấp hơn so với định mức. Đồng thời Công ty mạnh dạn thực hiện rút ngắn thời gian sấy lò 

nung, dừng đốt dầu MFO chuyển sang đốt than ngay sau khi xử lý xong sự cố dừng lò nhằm 

giảm đáng kể tiêu hao dầu. 

- Công ty tăng cường công tác quản lý, theo dõi bảo dưỡng thiết bị để xử lý kịp thời những 

sự cố về cơ, điện, công nghệ trong dây chuyền sản xuất để đưa thiết bị trở lại hoạt động nhanh 

chóng, ổn định. Giám sát chặt chẽ phối liệu để giữ ổn định. Thực hiện tốt quy trình quy phạm 

quản lý chất lượng. 

- Nâng cao năng lực cạnh tranh: Ban Lãnh đạo Vicem Hoàng Mai đưa ra kế hoạch thường 

xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời những thông tin về thị trường ở tất cả các địa bàn, trên cơ sở 

đó để kịp thời đề xuất cơ chế giá bán khuyến mại linh hoạt, thực hiện các chương trình chăm 

sóc trực tiếp Nhà phân phối, cửa hàng vật liệu xây dựng: Chính sách khuyến mại, hỗ trợ tiếp thị 

công trình, dự án, tổ chức các chương trình tri ân khách hàng…Cải thiện các dịch vụ tư vấn kỹ 

thuật, hậu mãi… 

- Tiếp tục tái cơ cấu hệ thống phân phối, kênh bán hàng đặc biệt tại địa bàn chính của công 

ty, một mặt nhằm hạn chế cạnh tranh nội bộ, tăng năng lực cho nhà phân phối có gắn kết vì 

mục tiêu lâu dài. 

- Đầu tư cho tương lai để mở rộng quy mô và trở thành một trong những doanh nghiệp 

hàng đầu về ngành công nghiệp xi măng. 
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- Tối ưu hóa năng lực sản xuất của dây chuyền công nghệ, áp dụng các công cụ tiên tiến 

trong quản lý sản xuất. Vận hành hiệu quả, ổn định để nâng cao sản lượng sản xuất, đảm bảo 

nguồn cung hàng, nhất là những tháng xây dựng cao điểm, kiểm soát sự tuân thủ quy trình công 

nghệ, sản xuất, để sản xuất ra sản phẩm xi măng ổn định chất lượng; duy trì màu sắc truyền 

thống của xi măng phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng; 

- Đồng hành cùng khách hàng, nắm bắt các mong muốn, băn khoăn của khách hàng để 

cung cấp cho khách hàng các sản phẩm có chất lượng ổn định và dịch vụ tốt nhất, thỏa mãn các 

yêu cầu của người tiêu dùng; 

- Đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, giảm thời gian dừng lò để sửa chữa 

nhằm đạt và vượt công suất thiết kế; Nâng cao chất lượng và mác xi măng, tối ưu tỷ lệ pha phụ 

gia, tro xỉ nhiệt điện, xỉ hạt lò cao… để giảm tỷ lệ clinker, giảm lượng khí thải CO, NOx, SO2, 

hydrocacbon…; 

- Sản xuất các chủng loại xi măng mác cao, xi măng bền sunphat sử dụng cho những công 

trình chịu tác động của nước biển, vùng đất nhiễm mặn,…giúp tăng cường khả năng chống ăn 

mòn của các ion sulfat, clo cho bê tông... Tăng tỷ trọng các sản phẩm sau sản xuất xi măng như 

bê tông, gạch không nung để nâng cao được sức cạnh tranh; 

- Tận dụng và tái chế chất thải: ứng dụng công nghệ tái chế chất thải công nghiệp để làm 

nhiên liệu, làm phụ gia cho xi măng để giảm giá thành, triển khai sản xuất chủng loại xi măng 

chuyên dùng xây trát cao cấp, hướng vào phân khúc thị trường xi măng giá thấp. 

- Giảm nồng độ bụi trong sản xuất xi măng thông qua việc trang bị đồng bộ hệ thống thiết 

bị lọc bụi túi thế hệ mới thay thế lọc bụi tĩnh điện để đảm bảo giảm nồng độ bụi trong khí thải. 

- Nâng cao năng lực đội ngũ chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật lành nghề, đội 

ngũ kỹ sữ, tư vấn, thiết kế, nghiên cứu ứng dụng, hoàn thiện công tác quản trị và nhân sự nhằm 

tăng cường hiệu quả hoạt động của công ty hướng đến phát triển bền vững, bắt kịp trình độ 

khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến của thế giới, đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp 

sản xuất xi măng trong và ngoài nước thông qua việc triển khai các khóa đào tạo nâng cao về 

nghiệp vụ kế toán, thuế và kỹ năng bán hàng cho nhân viên thị trường của công ty và các nhà 

phân phối, bổ sung kiến thức xi măng, bê tông, kiến thức marketing cho các nhân viên thị 

trường. Từ đó, mở rộng độ phủ của sản phẩm xi măng Hoàng Mai trên thị trường. 
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Trong 17 mục tiêu phát triển bền vững được Liên hợp quốc đặt ra trong giai đoạn 2015 – 

2030, VICEM Hoàng Mai chủ yếu hướng tới mục tiêu “Cuộc sống khỏe mạnh” cho người dân, 

“Việc làm đàng hoàng và Tăng trưởng kinh tế” cho địa phương và toàn xã hội, “Tiêu dùng và 

sản xuất có trách nhiệm” và tôn trọng “Tài nguyên đất – Tài nguyên nước” thông qua việc áp 

dụng chặt chẽ các tiêu chuẩn chất lượng và môi trường theo chuẩn ISO. 

 

Ở thời điểm hiện tại, lãnh đạo VICEM Hoàng Mai cố gắng cụ thể hóa các mục tiêu bằng con 

số cụ thể tại mục tiêu, kế hoạch được thông qua hàng năm bởi Đại hội đồng cổ đông thường 

niên của công ty, các mục tiêu được đảm bảo tính khả thi của chiến lược bằng thời hạn. Bằng 

việc đặt ra các mục tiêu định lượng, ban lãnh đạo VICEM Hoàng Mai thể hiện niềm tin vào sự 

tiến bộ trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như cam kết với các bên liên quan về các 

tiêu chí phát triển của mình.  
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- GDP Việt Nam năm 2017 tăng 6,81%, đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2013-2017, vượt 

mục tiêu đề ra. Theo tổng kết từ Tổng cục Thống kê, GDP khu vực công nghiệp và xây dựng 

tăng 8,0%, trong đó riêng ngành Xây dựng duy trì tăng trưởng khá với tốc độ 8,7%; 

- Lãi suất cho vay giảm nhẹ và ổn định. Ở các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lãi suất dao động 

ở mức từ 6,8% đến 9%/năm trong ngắn hạn; 9,3% đến 11%/năm đối với trung và dài hạn. 

- Xuất khẩu được đẩy mạnh: kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 213,77 tỷ USD trong 

năm 2017, tăng 21,1% so với năm trước; 

- Vốn đầu tư toàn xã hội năm 2017 đạt 1.667,4 nghìn tỷ đồng, tăng 12,1% so với năm 2016 

và chiếm 33,3% GDP; 

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tổng Công ty công nghiệp Xi 

măng Việt Nam trong công tác sản xuất, kinh doanh. Sự quan tâm, ủng hộ của các cấp chính 

quyền và các cơ quan ban ngành tỉnh Nghệ An, tỉnh Thanh Hóa, sự hợp tác, ủng hộ của các 

nhà phân phối, các khách hàng tiêu thụ xi măng Vicem Hoàng Mai. 

- Tình hình mưa lũ kéo dài liên tiếp trong Quý III/2017 và tháng 10/2017 ảnh hưởng rất lớn 

tới các hoạt động xây dựng công trình cũng như hoạt động vận chuyển, vận tải hàng hóa. Từ 

đó tác động làm giảm mạnh sản lượng xi măng tiêu thụ của toàn công ty; 

- Trên địa bàn tiêu thụ chính của VICEM Hoàng Mai tính đến cuối năm 2016 - đầu năm 2017  

đã có thêm nhiều dây chuyền mới đi vào hoạt động, nâng nguồn cung clinker - xi măng lên 

thêm 12,6 triệu tấn/năm. Công suất thiết kế của ngành xi măng Việt Nam được đẩy lên mức 

cao hơn với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp mới, trong đó Vissai Sông Lam sản xuất 4,6 

triệu tấn/năm, Công Thanh sản xuất 6 triệu tấn/năm và Long Sơn sản xuất 2 triệu tấn/năm. 

Yếu tố này khiến cho thị trường xi măng tiếp tục cung vượt quá cầu nên tình trạng cạnh 

tranh càng quyết liệt hơn; 

- Chỉ số giá nguyên – nhiên – vật liệu dùng trong xây dựng tăng 5,61%, liên tục cho thấy 

những dấu hiệu khó ước đoán về tính biến động của giá nguyên vật liệu trong suốt năm; 
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- Sau khoảng thời gian gần ba năm giữ nguyên giá bán, ngành điện bắt đầu ước vào đợt điều 

chỉnh giá mới với mức tăng 6,08% so với giá bình quân ở thời điểm trước đó, ảnh hưởng 

không nhỏ đến chi phí sản xuất kinh doanh của công ty; 

- Lãi suất ngân hàng tuy giảm nhưng các doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận được nguồn vốn vay 

để phục hồi sản xuất và kinh doanh do chính sách cho vay còn tồn tại nhiều điều kiện ràng 

buộc; 

- Tình hình chính trị bất ổn tại Philippines bắt đầu vào tháng 4 ảnh hưởng tới việc xuất khẩu 

xi măng và clinker trong nước nói chung và VICEM Hoàng Mai nói riêng do đây là thị trường 

xuất khẩu chủ yếu của công ty ở thời điểm hiện tại. 

Đơn vị: tỷ đồng 

Chỉ tiêu Kế hoạch năm Thực hiện 
Tỷ lệ hoàn thành 

kế hoạch 

Doanh thu thuần 1.661 1.422 85,61% 

Lợi nhuận trước thuế 61,20 6,11 9,98% 

triệu đồng 

So sánh tỷ lệ thực hiện 
so với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 

 

Khép lại năm tài chính 2017, trong bối cảnh nhiều khó khăn với ngành xi măng, tuy nhiên 

Ban lãnh đạo công ty vẫn tin tưởng để hướng đến mục tiêu tăng trưởng cao vào năm 2018. 
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Trong năm 2017, Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai tiếp tục tập trung nguồn lực 

cho sản xuất kinh doanh xi măng và clinker – sản phẩm chủ lực luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất 

trong cơ cấu doanh thu của công ty. 

Đơn vị: tỷ đồng 

Chỉ tiêu 2016 2017 Tăng trưởng 
2017 so với 2016 

Doanh thu thuần 1.581,00 1.422,00 89,94% 

Lợi nhuận gộp 259,09 189,64 73,19% 

Lợi nhuận thuần từ hoạt 
động kinh doanh 

57,46 4,19 7,29% 

Lợi nhuận trước thuế 60,62 6,11 10,08% 

Lợi nhuận sau thuế 52,17 1,61 3,09% 

 

So sánh một số chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 với 
năm liền trước 

 

Qua bảng phân tích trên, có thể nhận thấy các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận của VICEM 

Hoàng Mai trong năm 2017 đều có sự sụt giảm so với năm trước. Cụ thể, doanh thu thuần 

của công ty giảm 159 tỷ đồng, đạt 89,94% so với doanh thu năm ngoái; lợi nhuận gộp giảm 

69,45 tỷ đồng, đạt 73,19% so với lợi nhuận gộp 2016; lợi nhuận thuần giảm 53,27 tỷ đồng, 

đạt 7,29% so với chỉ tiêu tương ứng của năm liền trước; lợi nhuận trước và sau thuế cũng ở 

tình trạng tương tự khi chỉ đạt tỷ lệ lần lượt 10,08% và 3,09% so với năm 2016. Các chỉ tiêu 

tài chính thể hiện sự khó khăn trong công tác tiêu thụ sản phẩm và sự cạnh tranh gay gắt của 

thị trường, đặc biệt tại khu vực địa bàn tiêu thụ của VICEM Hoàng Mai. 

Đối với sản phẩm chính là xi măng và clinker, Ban Giám đốc thực hiện báo cáo và đánh giá 

chi tiết về kết quả sản xuất, tiêu thụ  
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Trong năm 2017, lượng sản xuất clinker giảm nhẹ so với năm liền trước. Cụ thể sản 

lượng clinker năm 2017 đạt 1.261.883 tấn, tương đương với 99,42% khối lượng thực tế năm 

2016, đóng góp 97,07% trong chỉ tiêu kế hoạch năm. Riêng với mặt hàng xi măng, sản lượng 

năm nay chỉ đạt 1.358.158 tấn, thực hiện được 84,88% kế hoạch đầu năm đã đề ra và bằng 

92,59% sản lượng năm 2016. Các chỉ tiêu phản ánh năng lực sản xuất của VICEM Hoàng Mai 

sẵn sàng đáp ứng đầy đủ nhu cầu người tiêu dùng mặc dù năm 2017 là một năm khó khăn 

đối với ngành. Biểu đồ dưới cho thấy lượng sản xuất clinker tăng cao nhất trong tháng 5 với 

thời tiết khô ráo, thuận lợi cho việc thi công các công trình xây dựng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản xuất clinker theo tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016 
 

Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 
năm 2017 

Thực hiện 

Thực hiện 
năm 2016 

Thực hiện 
năm 2017 

TH.2017/
KH.2017 

(%) 

TH.2017/ 
TH.2016 (%) 

SẢN XUẤT TẠI 
NHÀ MÁY  

          

Xi măng  Tấn 1.600.000 1.466.783 1.358.158 84,88% 92,59% 

Clinker  Tấn 1.300.000 1.269.240 1.261.883 97,07% 99,42% 
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Năm 2017, tổng sản lượng tiêu thụ VICEM Hoàng Mai đạt  1.589.849 tấn, giảm 6,46% so 

với cùng kz 2016 và đạt 89,07% so với kế hoạch. Trong đó sản lượng xi măng tiêu thụ đạt 

mức 1.394.055 tấn, giảm 104.223 tấn tương đương mức giảm 6,96% so với năm 2016. Đối 

với mặt hàng clinker, sản lượng tiêu thụ năm 2017 đạt mức 195.794 tấn, đạt 97,20% so với 

năm 2016 và vượt mức 5,83% so với kế hoạch năm.  Về tổng quan, lượng xi măng tiêu thụ 

trong năm 2017 của Công ty tại hầu hết các địa bàn đều giảm so với cùng kz năm 2016. 

Trong năm 2017, sản lượng xi măng tiêu thụ giảm so với năm 2016 do một số nguyên 

nhân khách quan tác động tới thị trường tiêu thụ của VICEM Hoàng Mai. Trong đó phải kể 

đến một số nguyên nhân chính như sau: 

- Việc phân lại địa bàn tiêu thụ, phân lại hệ thống nhà phân phối không đạt hiệu quả 

như mong muốn. Thị trường tiêu thụ bị co hẹp: Từ 01/04/2017, Vicem Hoàng Mai rút khỏi 

thị trường Quảng Bình, Quảng Trị và đến ngày 15/5/2017 tiếp tục bàn giao thị trường Hà 

Tĩnh cho Vicem Bỉm Sơn theo định hướng chung của Tổng Công ty. Tuy nhiên, sản lượng xi 

măng gia công cho Vicem Bỉm Sơn đạt thấp và ngày càng sụt giảm; 

 - Năng lực cạnh tranh của Xi măng VICEM Hoàng Mai giảm sút. Đầu tháng 6/2017, trạm 

nghiền xi măng Nghi Thiết công suất 3,5 triệu tấn/năm của xi măng Vissai Sông Lam đã đi vào 

hoạt động, tiếp tục gây khó khăn cho xi măng VICEM tại địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh; 

- Các địa bàn tiêu thụ chính lại là các địa điểm chịu ảnh hưởng tới trong mùa mưa bão 

kéo dài trong Qu{ III năm 2017, việc tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn. 

Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 
năm 2017 

Thực hiện 

Thực hiện 
năm 2016 

Thực hiện 
năm 2017 

TH.2017/
KH.2017 

(%) 

TH.2017/ 
TH.2016 (%) 

TIÊU THỤ 
    

    

Tổng SLTT Tấn 1.785.000 1.699.702 1.589.849 89,07% 93,54% 

Xi măng Tấn 1.600.000 1.498.278 1.394.055 87,13% 93,04% 

Clinker Tấn 185.000 201.424 195.794 105,83% 97,20% 
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 - Việc phối hợp thị trường giữa Hoàng Mai – Bỉm Sơn – Nghi Sơn được duy trì thường 

xuyên, tạo sự thống nhất về giá bán trên thị trường; 

- Sự phối hợp thị trường giữa các đơn vị khác trong VICEM đã có sự trao đổi thông tin 

để cùng nhau hỗ trợ xử lý khi thị trường có những diễn biến bất thường, thực hiện họp bàn 

kế hoạch phối hợp thị trường tháng tiếp theo; 

- Hàng tháng, VICEM Hoàng Mai đã thực hiện văn bản báo cáo phối hợp thị trường gửi 

về Tổng công ty và các đơn vị thành viên theo quy định.   

 

- Điều hành cơ chế chính sách tương đối linh hoạt, kịp thời tăng khả năng cạnh tranh 

cho xi măng Vicem, nâng cao hiệu quả kinh doanh cho hệ thống phân phối. 

- Mặc dù đối mặt nhiều khó khăn, sản lượng, thị phần tại địa bàn chính Nghệ An giảm 

mạnh trong 9 tháng đầu năm 2017, nhưng trong Qu{ IV Vicem Hoàng Mai dần khắc phục các 

khó khăn, điều hành chính sách sát với diễn biến thị trường và đang trong đà phục hồi, duy 

trì thị phần xi măng tại Nghệ An trên 40%. 

- Thực hiện kịp thời các định hướng của Tổng công ty, tích cực phối hợp với các đoàn, 

nhóm công tác Vicem khắc phục những mặt tồn tại, cải thiện công tác bán hàng, tổ chức lại 

nhân sự về tiêu thụ. 

- Phối hợp với tổ công tác Vicem khảo sát, đánh giá thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh và đã 

thực hiện hợp nhất thương hiệu chung Vicem tại địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh từ ngày 

15/5/2017. 

- Tổ chức hội nghị khách hàng công bố việc hợp nhất tại 03 vùng địa bàn Nghệ An. 

- Làm việc với từng NPP, phân công địa bàn tiêu thụ, chuyển giao hệ thống cửa hàng, 

khách hàng tại từng vùng sau khi hợp nhất đảm bảo phù hợp với thế mạnh của từng NPP. 

 - Về quản l{ địa bàn tiêu thụ: Cơ bản các vi phạm về quản l{ địa bàn giảm rõ rệt, số lần 

phạt vi phạm năm 2017 là 01 lần, giảm 07 lần so với năm 2016. 
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 - Khả năng dự báo và ứng phó trước sự xâm nhập mạnh của các loại xi măng mới còn hạn 

chế, thiếu đối sách kịp thời. 

 - Chưa có giải pháp hiệu quả thúc đẩy tăng sản lượng tại những vùng có thị phần, độ phủ 

thấp. Việc rà soát, đánh giá và điều chỉnh chính sách bán hàng chưa thực sự tốt. 

- Các giải pháp thúc đẩy tăng sản lượng, thị phần tại các vùng khó như Vinh, Hưng Nguyên, 

Nam Đàn, Nghi Lộc…. như chương trình Nhà thầu dân dụng, Thưởng du lịch, Chương trình 

phân chia địa bàn,… tuy có kết quả nhưng chưa đạt mục tiêu.   

 - Việc định vị và phát triển xi măng C91 tại các vùng đô thị chưa hiệu quả, đặc biệt là công tác 

truyền thông, quảng bá sản phẩm. 

- Tại các địa bàn giáp ranh còn tình trạng bán trái vùng, ảnh hưởng đến hiệu quả, tâm lý kinh 

doanh của hệ thống.   

- Tuy sự phối hợp giữa khối sản xuất và tiêu thụ có sự điều phối tốt, tuy vậy vẫn còn những 

vẫn đề cần khắc phục để nâng cao năng lực xuất xi măng, đảm bảo chất lượng theo nhu cầu 

của khách hàng, tăng tính cạnh tranh so với đối thủ như: nâng cao cường độ phát triển sớm 

R3- R7, chất lượng bao bì, khâu điều phối đóng bao, lưu kho các loại bao jumbo, bao sling, 

bao xi măng xuất khẩu,… 
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Căn cứ trên dự báo cung cầu xi măng, khả năng huy động thiết bị và các nguồn lực của Công 

ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai thống nhất kế hoạch sản 

xuất kinh doanh 2018 như sau: 

STT Các chỉ tiêu Đơn vị tính Mục tiêu 

I SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT     

1 Clinker Tấn 1.300.000 

2 Xi măng sản xuất tại nhà máy Tấn 1.600.000 

II SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ   1.670.000 

1 Clinker Tấn 70.000 

2 Xi măng Tấn 1.600.000 

III CHI PHÍ     

  - Tổng quỹ lương Tỷ đồng 112,60 

  - Tổng chi phí bán hàng Tỷ đồng 78,70 

  - Tổng chi phí quản lý DN Tỷ đồng 77,40 

  - Chi phí tài chính Triệu đồng 23,50 

IV KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH     

1 Doanh thu thuần Tỷ đồng 1.501,90 

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 23,00 

3 EBITDA Tỷ đồng 182,40 

4 Nộp ngân sách Tỷ đồng 51,20 

5 Ngân sách Đầu tư xây dựng Tỷ đồng 58,30 

6 Chi phí sửa chữa nâng cấp tài sản Tỷ đồng 5,30 

7 Chi phí sửa chữa tài sản vật kiến trúc Tỷ đồng 6,90 

8 Chi phí sửa chữa tài sản cố định   Tỷ đồng 105,60 

* Kế hoạch đầu tư xây dựng: Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và 

các năm trước về việc đầu tư dự án Nhà máy xi măng Hoàng Mai 2 và thống nhất tiếp nhận 

từ Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam “Dự án Nhà máy kết cấu bê tông và vật liệu 

xây dựng không nung Đông Hồi” và “Dự án cảng Vicem Đông Hồi”. Theo đó, hiện nay Công ty 

đang tích cực làm việc với Ủy ban nhân dân Tỉnh, các Sở ban ngành có liên quan, đơn vị tư 

vấn về việc lựa chọn vị trí đặt nhà máy chính, lập dự án đầu tư và thực hiện các bước chuẩn 

bị cho đầu tư dự án Hoàng Mai 2. 
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Trong kz, Công ty đã trả nợ gốc vay dài hạn cho quỹ Co-oét nguyên tệ 189.999 USD tương 

đương 4.183.617.870 đồng. Tới thời điểm 31/12/2017 số dư ngoại tệ của Vicem Hoàng Mai 

chỉ còn 188.800USD, tương ứng với 2 kz trả nợ trong năm 2018, nên không chịu nhiều áp lực 

về trả nợ vay ngoại tệ.  Số dư nợ vay và nợ tới ngày 31/12/2017 là 359,154 tỷ đồng là vay và 

nợ ngắn hạn để phục vụ sản xuất kinh doanh 

Về tình hình huy động vốn, nhằm mục đích tìm kiếm nguồn tài trợ cho phương án SXKD, 

công ty đã tiến hành ký kết các hợp đồng tín dụng ngắn hạn với các ngân hàng thương mại 

và tổ chức tín dụng: Ngân hàng Công thương bắc Nghệ An hạn mức 500 tỷ đồng, Ngân hàng 

đầu tư và phát triển Việt Nam- chi nhánh Phủ Diễn hạn mức 200 tỷ đồng, ngân hàng Ngoại 

thương Việt Nam chi nhánh Thành Công, Hà Nội hạn mức tín dụng 100 tỷ đồng. Toàn bộ số 

vốn vay được Công ty sử dụng đúng quy định và hiệu quả. 

Kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng dự án nhóm A, B, C năm 2017 chỉ đạt 34,29% kế 

hoạch năm, nguyên nhân là do các dự án lớn đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư nên gặp 

nhiều khó khăn trong thủ tục xin phép đầu tư: 

Đối với các dự án nhóm C:   

· Dự án đường ống cấp nước thô từ giếng khoan về nhà máy đã hoàn thành khối 

lượng và bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng trong tháng 10/2017; 

· Dự án xin cấp lại giấy phép khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B đã hoàn thiện các thủ 

tục xin cấp phép theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường Tuy nhiên đến nay 

vẫn chưa được cấp giấy phép khai thác được cấp là do đang có { kiến về công suất 

khai thác phải được chính phủ chấp thuận; 

· Dự án đền bù giải phóng mặt bằng chậm tiến độ là do công việc xác định nguồn gốc 

sử dụng đất có nhiều vước mắc như đất thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa quản lý, 

nhưng người dân của Nghệ An lại canh tác, không có sự theo dõi của chính quyền về 

nguồn gốc sử dụng đất, nên khi xác định nguồn gốc sử dụng còn có sự tranh chấp, 

bên cạnh đó trên địa bàn huyện Tỉnh Gia có nhiều dự án đầu tư nên Hội đồng đền bù 

dành nhiều thời gian cho dự án mới đầu tư trên địa bàn huyện. 
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       Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định năm 2017 

Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp và 10 cuộc họp không trực tiếp theo hình 

thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, 

đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua việc giao ban công việc hàng tháng, 

tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển 

khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình 

HĐQT.  

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu 

quả hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá 

trình điều hành SXKD trong năm 2017 thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi 

báo cáo HĐQT; Xem xét, giám sát báo cáo tài chính của Ban điều hành. Trực tiếp chỉ đạo và 

góp { đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều 

hành SXKD. 

Việc tổ chức các cuộc họp trực tiếp của Hội đồng quản trị từ thông báo mời họp, 

chương trình nghị sự, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ quyết định tại cuộc họp cũng 

như các cuộc họp không trực tiếp theo hình lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định 

từ thể thức, nội dung và tài liệu liên quan đều được Hội đồng quản trị thực hiện đúng theo 

quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

   Những vấn đề Hội đồng quản trị bàn thảo, quyết định tại cuộc họp đều được ghi lại 

bằng biên bản; các quyết định Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp được ban hành bằng 

Nghị quyết để cơ quan điều hành thực hiện và được lưu giữ đầy đủ, đúng quy định. 

  Trên cơ sở các tài liệu được chuẩn bị chi tiết, chu đáo của cơ quan điều hành và được 

gửi trước, với tinh thần trách nhiệm cao của mỗi thành viên nên các quyết định của Hội 

đồng quản trị được thông qua sát với yêu cầu thực tiễn sản xuất kinh doanh của Công ty đặt 

ra; tất cả các quyết định được thông qua với tỷ lệ 100% thành viên tham gia dự họp tán 

thành. 
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 Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và các 

cán bộ quản lý thông qua việc đánh giá kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao 

trong các Nghị quyết. Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, các đồng chí trong Ban Tổng Giám 

đốc phải trình bày báo cáo và kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết liên quan đến nhiệm 

vụ mình phụ trách. Năm 2017, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản l{ đã thực hiện 

đầy đủ chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty, thường xuyên bám sát kế 

hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty để điều hành. Cơ quan điều hành đã đưa ra nhiều 

giải pháp khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ và thực hiện tiết giảm các định 

mức trong sản xuất.   

 

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định năm 2017, Hội 

đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp và 10 cuộc họp không trực tiếp theo hình 

thức lấy ý kiến bằng văn bản. Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập đảm bảo 

đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các 

thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ. 

· Chủ tịch Hội đồng quản trị mức: 6.000.000 đồng/người/tháng; 

· Các thành viên Hội đồng quản trị với mức: 5.000.0000 đồng/người/tháng. 

 

- Xây dựng Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai vững mạnh hơn, hiệu quả hơn 

trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết 

cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường; 

- Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ 

quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi.
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Thông tin cổ phiếu 

Vốn điều lệ 720 tỷ đồng 

Số lượng cổ phiếu niêm yết 72.000.000 cổ phiếu 

Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông 

Số lượng cổ phiếu lưu hành 72.000.000 cổ phiếu 

Mệnh giá 10.000 đồng 

 

Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam: 70,96% 

 

 - Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

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

 

 

 

 

 

70,96% 

29,04% 

Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam

Cổ đông khác
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STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm 

1 Ông Đinh Quang Dũng Chủ tịch Bổ nhiệm ngày 8 tháng 2 năm 2018 

2 Ông Trần Đức Danh Thành viên  

3 Ông Đậu Phi Tuấn Thành viên  

4 Ông Nguyễn Quốc Việt Thành viên   

5 Ông Trần Việt Hồng Thành viên Bổ nhiệm ngày 8 tháng 2 năm 2018 

6 Ông Lê Trung Kiên Thành viên Bổ nhiệm ngày 8 tháng 2 năm 2018 

7 Ông Đỗ Tiến Trình Thành viên Miễn nhiệm ngày 8 tháng 2 năm 2018 

8 Bà Trần Thị Minh Anh Chủ tịch Miễn nhiệm ngày 2 tháng 12 năm 2017 

9 Ông Dương Đình Hội Thành viên Miễn nhiệm ngày 1 tháng 10 năm 2017 

10 Ông Nguyễn Công Hòa Thành viên Miễn nhiệm ngày 8 tháng 2 năm 2018 

1. ÔNG ĐINH QUANG DŨNG - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

- Giới tính: Nam                      Ngày tháng năm sinh: 14/8/1964 

- Dân tộc:  Tày                         Tôn giáo: không                       Nơi sinh: Lạng Sơn 

- Số CMND : 168358456       Ngày cấp: 28/6/2011              Nơi cấp:  CA Hà Nam 

-  Địa chỉ thường trú: 

P408 – Tòa nhà 17T8 – Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính - Quận Thanh Xuân – Hà Nội 

- Quá trình công tác: 

8/1988 - 02/1989 Kỹ thuật viên xưởng Đóng bao - Công ty xi măng Hoàng Thạch - Hải 
Dương 
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02/1989 - 4/1997 Kỹ thuật viên Văn phòng công nghệ - Công ty Xi măng Hoàng Thạch - Hải 
Dương 

4/1997 - 02/2002 Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất - Công ty Xi măng Bút Sơn - Hà Nam 

02/2002 - 4/2003 Phó Giám đốc Công ty Xi măng Tam Điệp - Ninh Bình 

4/2003 - 12/2009 Phó Giám đốc Công ty Xi măng Bút Sơn - Hà Nam 

12/2009 - 4/2013 Trưởng phòng Tổ chức và Nguồn nhân lực - Tổng công ty Công nghiệp Xi 
măng Việt Nam 

5/2013 đến nay Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam  

9/2010 đến nay Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Tổng công ty Công 
nghiệp Xi măng Việt Nam 

02/2018 đến nay Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai 

2. ÔNG TRẦN ĐỨC DANH - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

- Năm sinh: 06/07/1973 

- Số CMND: 182308718 

- Nơi sinh: Đô Lương - Nghệ An 

- Địa chỉ thường trú: Yên Sơn - Đô Lương - Nghệ An 

- Quá trình công tác: 

1993- 1995 Đi bộ đội. 

1996 - 10/2014 Kinh doanh tại Nghệ An. 

Tháng 11/2014 - nay Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai. 

3. ÔNG ĐẬU PHI TUẤN - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

- TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 

- Năm sinh: 27/08/1973 

- Số CMND: 181908582 

- Nơi sinh: Quznh Lưu - Nghệ An 

- Địa chỉ thường trú: Khối 1 - TX Hoàng Mai, Nghệ An 

- Trình độ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 

- Quá trình công tác: 

1996 – 1997: Chuyên viên P.Hành chính quản trị Công ty KukDong Hàn Quốc. 

1998 –10/1999: Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty KukDong – Hàn Quốc. 

2000 – Tháng 03/2006: Chuyên viên phòng Tổ chức lao động Công ty CP XM Hoàng Mai. 

2006 – 2007: Phó trưởng phòng Tổ chức lao động Công ty CP XM Hoàng Mai. 
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2008 – Tháng 07/2009:  Phó chánh văn phòng – thư k{ giám đốc – thư k{ Hội đồng quản trị 

Công ty CP xi măng Hoàng Mai. 

2010 – 2012:  Trưởng phòng Tổ chức - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ - Bí thư chi bộ phòng Tổ 

chức Công ty CP xi măng Hoàng Mai. 

2013 – 30/5/2014:  Trưởng phòng Kế hoạch - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng 

Vicem Hoàng Mai 

30/5/2014-1/2016 : Chủ tịch Công đoàn Công ty 

1/2016 đến nay: Trưởng phòng Kế hoạch Chiến lược 

 

4. ÔNG NGUYỄN QUỐC VIỆT - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

- Năm sinh: 17/06/1972 

- Số CMND: 181791170 

- Nơi sinh: 21B2 - Đường Duy Tân - Khối An Vinh, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Tỉnh 

Nghệ An, Việt Nam.  

- Địa chỉ thường trú: 21B2 - Đường Duy Tân - Khối An Vinh, Phường Hưng Phúc, Thành phố 

Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam. 

- Trình độ: Cử nhân tài chính - kế toán, Thạc sỹ kinh tế. 

- Quá trình công tác: 

1995 - 1996 Công tác tại nhà máy dệt kim Hoàng Thị Loan. 

1996 - 1998 Công tác tại Phòng TCKT - Công ty Xi Măng Hoàng Mai. 

1998 - 2005 Phó phòng TCKT - Công ty Xi Măng Hoàng Mai. 

2005 - 2007 Phụ trách phòng TCKT, Trưởng phòng TCKT Công ty Xi Măng Hoàng Mai 

2007 - 03/2008 Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai. 

04/2008 – 12/2010 Kế toán trưởng, Ủy viên HĐQT CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai. 

01/2011 – 10/2017 Phó Tổng GĐ, Ủy viên HĐQT CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai. 

10/2017 – nay Tổng giám đốc, thành viên HĐQT CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai. 
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5. ÔNG TRẦN VIỆT HỒNG – THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

KIÊM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

- Năm sinh : 20/07/1971 

- Số CMND : 141 955 002   Ngày cấp : 04/09/197  Nơi cấp: CA Hải Dương 

- Nơi sinh : Đô Lương – Nghệ An 

- Địa chỉ thường trú: Hoàng Mai – Quznh Lưu – Nghệ An 

- Trình độ : Kỹ sư cơ khí 

- Quá trình công tác: 

1995 - 1999 Kỹ thuật viên Xưởng cơ khí - Công ty XM Hoàng Mai 

1999 - 2000 Trưởng ca Xưởng cơ khí - Công ty xi măng Hoàng Mai 

2001 - 2004 Phó Quản đốc Xưởng cơ khí - Cty xi măng Hoàng Mai 

2004 - 2007 Quản đốc Xưởng cơ khí - Công ty xi măng Hoàng Mai 

2008 - 2011 Trưởng phòng Cơ Điện - Công ty xi măng Hoàng Mai 

2011 - Nay Phó Tổng Giám đốc - Công ty xi măng Hoàng Mai 

10/2014 - 2/2018 Phó Tổng Giám đốc Cty cổ phần xi măng Hoàng Mai 

2/2018 - nay Phó Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT Cty cổ phần xi măng Hoàng Mai 

6. ÔNG LÊ TRUNG KIÊN – THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

- Năm sinh: 04/02/1975   

- Số CMND: 040075000077          Ngày cấp:   08/07/2015     

- Nơi sinh: xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An 

- Địa chỉ thường trú: Khối 7, phường Quznh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An 

- Trình độ: Thạc sỹ quản trị kinh doanh 

- Quá trình công tác: 

6/1998-7/2004 Nhân viên phòng Kế hoạch – Công ty xi măng Hoàng Mai 

8/2004 -12/2007 Nhân viên văn phòng, thư k{ Giám đốc Công ty xi măng Hoàng Mai. 

4/2006 -12/2007 Phó bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Văn phòng Công ty xi 

măng Hoàng Mai 

01/2008 - 03/3008 Phó phòng Kế hoạch - Đầu tư Công ty xi măng Hoàng Mai 

4/2008 - 12/2010 Bí thư chi bộ, Quyền trưởng phòng Vật tư, Trưởng phòng Vật tư - Công 

ty cổ phần xi măng Hoàng Mai. Tháng 5/2010- ủy viên Ban chấp hành 

Đảng bộ Công ty nhiệm kz 2010-2015.  
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12/2010 - 6/2012 Phó giám đốc Xí nghiệp Tiêu thụ Công ty CP xi măng Hoàng Mai. Từ 

tháng 11/2011 là Bí thư chi bộ Xí nghiệp Tiêu thụ. 

7/2012 - 3/2014 Bí thư Chi bộ, Quản đốc Xưởng xây dựng & Dịch vụ  Xi măng Hoàng Mai. 

3/2014 đến nay Bí thư Chi bộ, Quản đốc Xưởng Khai thác CTCP xi măng Hoàng Mai. 

Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty nhiệm kz 2015-2020.  

Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Công ty nhiệm kz 2017-2020. 

7. BÀ TRẦN THỊ MINH ANH – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Miễn nhiệm 

ngày 02/12/2017 

- Giới tính : Nữ Ngày tháng năm sinh: 26/10/1962 

- Dân tộc: kinh  Tôn giáo: không        Quê quán: Quảng Ngãi 

- Giấy CMND số:011699960   Ngày cấp 22/7/2004 Nơi cấp: Hà Nội 

- Địa chỉ thường trú :  Số 12, ngõ 34 Hoàng Cầu, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất, Cử nhân ngoại thương 

- Quá trình công tác: 

1985 - 1990 : Tổng cục địa chất, Tổng cục dầu khí 

1990 – 1998 : CV Phòng XNK - Công ty XNK xi măng 

1998 – 2001 : Phó phòng XNK - Công ty XNK xi măng 

2001 – 2/2010 : Phó giám đốc Công ty XNK xi măng 

02/2010 đến 2015 :  Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty CN xi măng Việt Nam, Chủ tịch  HĐQT Công 

ty CP  xi măng Vicem Hải Vân 

2016 – 12/2017          : Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty CN xi măng Việt Nam, Chủ tịch  HĐQT Công 

ty CP  xi măng Vicem Hoàng Mai  

- Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty CN xi măng Việt 

Nam. 

8. ÔNG ĐỖ TIẾN TRÌNH - THÀNH VIÊN HĐQT – Miễn nhiệm ngày 08/02/2018 

- Giới tính: Nam     Ngày/tháng/năm sinh: 14-06-1979 

- Dân tộc: kinh Tôn giáo: không   Quê quán: Thọ Xuân – Thanh Hóa 

- Số CMND : 171 848 306    Ngày cấp : 19/05/2011   Nơi cấp: CA Nghệ An 

- Địa chỉ thường trú:  Xã Yên Sơn – huyện Thọ Xuân – Thanh Hóa 
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- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Silicat; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

- Quá trình công tác : 

Từ 1997 - 2002: Học ngành công nghệ vật liệu Silicat Đại học Bách khoa Hà Nội 

Từ 2011-2013: Học Cao học ngành Quản trị kinh doanh - Viện Công nghệ Châu Á 

Từ  9/2002 - 7/2008  : Kỹ sư vận hành, KTV Phòng Điều hành sản xuất, Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn 

Từ 8/2008 - 10/2011 : Phó phòng Kỹ thuật, Ban quản lý dự án, Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn 

Từ 11/2011 - 2/2012: Phó phòng Kỹ thuật sản xuất/Phụ trách Phòng Kỹ thuật sản xuất, Công ty Cổ 

phần Xi măng Bỉm Sơn 

Từ 03/2012 - 9/2014: Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất, Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn 

Từ 10/2014 - 2/2016: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn 

Từ 3/2016 – nay: Trưởng phòng Kỹ thuật & Công nghệ Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam. 

9. ÔNG DƯƠNG ĐÌNH HỘI – THÀNH VIÊN HĐQT 

– Miễn nhiệm ngày 01/10/2017 

- Giới tính: Nam       Ngày/tháng/năm sinh: 20-09-1957 

- Dân tộc: kinh  Tôn giáo: Không         Quê quán: Nga Sơn, Thanh Hóa             

- Số CMND: 171440683     Ngày cấp: 02/12/2008    Nơi cấp: CA Thanh Hóa 

- Địa chỉ thường trú: Khu phố 2, phường Lam Sơn, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi ngành thi công 

- Quá trình công tác: 

06/1980 – 11/1981: KTV Xưởng cấp thoát nước – Nhà máy xi măng Bỉm Sơn. 

12/1981 – 02/1982: Trưởng ca sản xuất - Xưởng cấp thoát nước – Nén khí – Nhà máy xi măng Bỉm 

Sơn. 

 03/1982 – 04-1982: Phó quản đốc - Xưởng cấp thoát nước – Nén khí – Nhà máy xi măng Bỉm Sơn. 

05/1982 – 05/1985: Quyền quản đốc - Xưởng cấp thoát nước – Nén khí – Nhà máy xi măng Bỉm Sơn. 

06/1985 – 09/1999: Quản đốc - Xưởng cấp thoát nước – Nén khí – Nhà máy xi măng Bỉm Sơn. 

09/1999 – 06/2005: Trưởng phòng Tổ chức lao động Cty XM Bỉm Sơn. 

07/2005 – 11/2011: Phó Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Bỉm Sơn. 

12/2011 – 12/2014: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn, Bí thư 

Đảng ủy Công ty. 
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12/2014 – 10/2017: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai, Bí thư 

Đảng ủy Công ty. 

10.ÔNG NGUYỄN CÔNG HOÀ -THÀNH VIÊN HĐQT 

– Miễn nhiệm ngày 08/2/2018 

- Giới tính: Nam               Ngày/tháng/năm sinh: 06/01/1958 

- Dân tộc: kinh           Tôn giáo: không                Quê quán: Nghệ An                  

- Số CMND: 186528789.    Ngày cấp: 27/10/2006.   Nơi cấp: Nghệ An 

- Địa chỉ thường trú: CTCP Xi măng Vicem Hoàng Mai - TX Hoàng Mai, Nghệ An 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chế tạo máy 

- Quá trình công tác: 

1982 – 1985: Công tác tại Công ty Xi măng Bỉm Sơn, Thanh Hóa. 

1985 – 1990: Thực tập sinh tại Tiệp Khắc. 

1990 – 1996: Kỹ thuật viên VP cơ khí trưởng Công ty Xi măng Bỉm Sơn. 

1996 – 1997:  Phó quản đốc xưởng sửa chữa Công ty Xi măng Bỉm Sơn. 

1997 – 2001: Phó phòng Vật tư, Công ty Xi măng Bỉm Sơn. 

2001 – 2004: Trưởng phòng Vật tư, Công ty Xi măng Hoàng Mai. 

2004 – 2006: Trưởng phòng Cơ điện, Công ty Xi măng Hoàng Mai. 

2006 -1/2018: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty. 

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm 

1 Ông Nguyễn Quốc Việt Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 6 tháng 10 năm 2017

Phó Tổng Giám 
đốc

Miễn nhiệm ngày 6 tháng 10 năm 2017

2 Ông Trần Việt Hồng Phó Tổng Giám 
đốc

3 Ông Đặng Ngọc Long Phó Tổng Giám 
đốc

4 Ông Dương Đình Hội Tổng Giám đốc Miễn nhiệm ngày 1 tháng 10 năm 2017
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5 Ông Nguyễn Công Hòa Phó Tổng Giám 
đốc

Miễn nhiệm vào ngày 8 tháng 2 năm 2018

1. ÔNG NGUYỄN QUỐC VIỆT – TỔNG GIÁM ĐỐC: Lý lịch như trên 

2. ÔNG TRẦN VIỆT HỒNG – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC: Lý lịch như trên 

3. ÔNG ĐẶNG NGỌC LONG - Phó Tổng Giám đốc 

- Năm sinh : 22/09/1965 

- Số CMND : 181901530     Ngày cấp : 05/05/2007   Nơi cấp: CA Nghệ An 

- Nơi sinh : Quznh Lưu – Nghệ An 

- Địa chỉ thường trú: P. Hưng Bình – TP Vinh – Nghệ An 

- Trình độ : Cử nhân Kinh tế - Kế toán 

- Quá trình công tác: 

1988 - 1992 Kế toán trưởng Nhà máy rượu 3/2 Nghĩa Đàn – thuộc sở công nghiệp Nghệ An 

05/1992 – 12/1992 Chuyên viên Sở công nghiệp Nghệ An 

1993 - 2000 Kế toán trưởng Công ty Khoáng sản Nghệ An 

2000 - 2006 Giám đốc Công ty Khoáng sản Nghệ An 

2006 - 2010 Phó Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Nghệ An 

2010 – 09/2016 Giám đốc Ban quản lý dự án Đông Hồi  – thuộc Tổng công ty công nghiệp Xi 

măng Việt Nam 

9/2016 - nay Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai  

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm 

1 Bà Nguyễn Thị Kim 

Thanh 
Trưởng Ban kiểm soát Bổ nhiệm ngày 25 tháng 4 năm 2017 

2 Ông Nguyễn Hữu Thất Thành viên  

3 Ông Lê Văn Chiên Thành viên  

4 Bà Thái Thị Thu Hương Thành viên  
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5 Ông Nguyễn Xuân Sơn Thành viên  

6 Ông Phạm Đức Trung Trưởng Ban kiểm soát  Miễn nhiệm ngày 25 tháng 4 năm 

2017 

1. BÀ NGUYỄN THỊ KIM THANH – TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 

- Năm sinh : 22/02/1975  

- Số CMND : 011922940     Ngày cấp:10/10/2006     Nơi cấp: CA Hà Nội  

- Nơi sinh : Hà Nội  

- Địa chỉ thường trú: Phòng 412 F2 Thành Công 2-Quận Đống Đa-Tp Hà Nội  

- Trình độ : Thạc sỹ quản trị  kinh doanh 

- Quá trình công tác:  

Từ 1998 – nay : Công tác tại Phòng Tài chính Kế toán Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng 

Việt Nam 

2. ÔNG NGUYỄN HỮU THẤT -  THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

- Năm sinh : 22/09/1961 

- Số CMND : 186440219    Ngày cấp : 06/11/2004     Nơi cấp: CA Nghệ An  

- Nơi sinh : Nam Đàn  – Nghệ An 

- Địa chỉ thường trú: TP Vinh – Nghệ An 

- Trình độ : Kỹ sư Điện 

- Quá trình công tác: 

6/1983 – 12/1983 Tổ trưởng sửa chữa điện – Cty xi  măng Bỉm Sơn 

1984 – 4/1998 Trưởng ca sản xuất – Cty xi  măng Bỉm Sơn 

5/1998 – 2/2001 Cán bộ kỹ thuật phòng năng lượng – Công ty XM Bỉm Sơn 

3/2001 – 12/2001 Cán bộ kỹ thuật phòng cơ điện: Công ty XM Hoàng Mai  

2002- 4/2004 Phó quản đốc Xưởng điện – Cty xi  măng Hoàng Mai  

2004 - 2009 Phó quản đốc Xưởng lò nung - Cty xi  măng Hoàng Mai  

2010 - nay Phó Giám đốc Xí nghiệp Bê tông - Cty XM Hoàng Mai  

3. ÔNG LÊ VĂN CHIÊN - THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

- Năm sinh : 15/04/1958  

- Số CMND : 141174632  Ngày cấp : 22/06/2007 Nơi cấp: CA Hải Dương 

- Nơi sinh : Diễn Châu – Nghệ An 

- Địa chỉ thường trú: Hoàng Mai – Quznh Lưu – Nghệ An 
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- Trình độ : Kỹ sư tự động hóa 

- Quá trình công tác: 

1980 - 2000 Công nhân Xưởng điện – Công ty XM Hoàng Thạch 

2001 – 3/2004 Phó Quản đốc Xưởng điện – Cty XM Hoàng Mai  

4/2004 - Nay Phó phòng Kỹ thuật và nghiên cứu triển khai  

4. BÀ THÁI THỊ THU HƯƠNG - THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

- Năm sinh : 26/06/1985 

- Số CMND : 186110374    Ngày cấp : 30/07/2001     Nơi cấp: CA Nghệ An 

- Nơi sinh : Đô Lương  – Nghệ An 

- Địa chỉ thường trú: TP Vinh – Nghệ An 

- Trình độ : Cử nhân kinh tế 

- Quá trình công tác: 

11/2009 - nay: Chuyên viên Phòng Tổ chức và nguồn nhân lực – Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai  

5. ÔNG NGUYỄN XUÂN SƠN - THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

- Năm sinh : 13/12/1973 

- Số CMND : 181924607     Ngày cấp : 14/04/2007    Nơi cấp: CA Nghệ An 

- Nơi sinh : Diễn Châu – Nghệ An 

- Địa chỉ thường trú: P. Quán Bàu – TP Vinh – Nghệ An 

- Trình độ : Cử nhân ngoạ i  ngữ 

- Quá trình công tác: 

Từ 1996 – 1/8/2017: Cán bộ Xí nghiệp tiêu thụ Cty CP XM Vicem Hoàng Mai. 

Từ 1/8/2017 đến nay: Phó TGĐ Công ty TNHH TM&DV vận tải Viết Hải (đã chấm dứt HĐ lao 

động tại Công ty CP XM Vicem Hoàng Mai từ 1/8/2017). 

1. BÀ ĐẬU THỊ NGA – KẾ TOÁN TRƯỞNG 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

- Năm sinh : 15/02/1980 

- Số CMND : 182433886 

- Nơi sinh : Hoàng Mai – Quznh Lưu – Nghệ An 

- Địa chỉ thường trú: Khối 5, Phường Quznh Thiện, TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An 

- Trình độ : Cử nhân Kinh tế 

- Quá trình công tác: 

Từ tháng 9/2003 – tháng 12/2010: Nhân viên phòng Tài chính kế toán Công ty xi măng Hoàng 

Mai; 
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Từ tháng 12/2010 - tháng 6/2011: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bê tông và xây dựng 

Hoàng Mai, Thư k{ Hội đồng quản trị Công ty, Kế toán Tổng hợp phòng Tài chính kế toán. 

Từ tháng 7/2011 - tháng 11/2013: là phó phòng Tài chính kế toán, Thư k{ Hội đồng quản trị 

Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai; 

Từ tháng 11/2013 - tháng 12/2014: là phụ trách phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Xi 

măng Vicem Hoàng Mai; 

Từ tháng 01/2015 – tháng 10/2016: là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kz 2015 -

2020 (từ tháng 4/2015), Bí thư chi bộ Phòng Tài chính kế toán Công ty, Trưởng phòng Tài chính 

kế toán Công ty. 

Từ tháng 10/2016 – đến nay: là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kz 2015 -2020, Bí 

thư chi bộ Phòng Tài chính kế toán Công ty, Kế toán trưởng Công ty. 

Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

01/2017/NQ-ĐHĐCĐ 25/04/2017 

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác quản 

trị  và Báo cáo kết quả  sản xuất kinh doanh 2016 

- Thông qua Báo cáo tài  chính năm 2016  

- Thông qua Phương án phân phối  lợi  nhuận năm 2016 

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị  lựa chọn 

đơn vị  kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 

năm 2017 

- Thống nhất mức chi trả  thù lao của Hội đồng quản trị , Ban 

kiểm soát và Thư k{ Công ty năm 2017  

- Thống nhất tiếp nhận Dự án Nhà máy Kết cấu bê tông và 

Vật liệu xây dựng không nung Đông Hồi  và Dự án Cảng 

Vicem Đông Hồi  từ Tổng Công ty công nghi ệp Xi măng Việt 

Nam 

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, với  

mức trả  cổ tức năm 2017 dự kiến là 3% - 5% 

- Chuẩn thuận ông Phạm Đức Trung thôi nhiệm vụ thành 

viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị  Kim 

Thanh làm thành viên Ban ki ểm soát nhiệm kz 2013 - 2018 
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Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

02/NQ-XMHM-

HĐQT 
18/01/2017 

- Thống nhất lựa chọn các nhà thầu tham gia sửa chữa, bảo dưỡng 

máy, thiết bị  của công ty năm 2017  

06/NQ-XMHM-

HĐQT 
17/03/2017 

- Thông qua kết quả  sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất 

kinh doanh quý I/2017 và kết quả  02 tháng đầu năm 2017, triển khả i  

nhiệm vụ quý II/2017 

- Giao Ban điều hành tìm đối  tác cung cấp nguồn than nhập khẩu có 

chất bốc phù hợp với  lò nung của công ty 

- Thông qua nội  dung chuẩn bị  cho Đại  hội đồng cổ đông năm 2017 

- Về công nợ: Giao Ban điều hành tiếp tục chỉ đạo các phòng ban l iên 

quan thực hiện các biện pháp thu hồi  các khoản công nợ phải  thu và 

thanh toán các khoản công nợ phải  trả  cho khách hàng theo quy định 

- Chủ trương tách Dự án xi  măng Hoàng Mai 2 thành 2 dự án là: Dự án 

trạm nghiện xi  măng Đông Hồi  và Dự án xi  măng Hoàng Mai 2 

- Giao Ban điều hành đề nghị  Tổng công ty chuyển quyền sở hữu dự án 

VLXD không nung Đông Hồi  và dự án cảng biển VICEM về Vicem 

Hoàng Mai quản lý 

- Thống nhất phê duyệt quỹ tiền lương năm 2016 đối  với người  lao 

động và người  quản lý công ty 

- Thông qua công tác gia công s ản xuất đá VLXD từ đá phi nguyên l iệu 

và công tác khải  thác, bốc xúc đá vôi cho sản xuất xi  măng 

- Giao Ban Tổng giám đốc xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lạ i  

hoạt động của xưởng. Khai thác và tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị  

có năng lực để thuê thực hiện các công đoạn khai thác, bốc xúc, vận 

chuyển đá vôi nhằm giảm giá thành 

- Thông qua công tác bổ nhiệm lại  cán bộ 

10/NQ-XMHM-

HĐQT 
13/06/2017 

- Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc đàm phán, k{ kết Hợp đồng 

kiểm toán Báo cáo tài chính với  Công ty TNHH Ernst & Young Vi ệt 

Nam. 

- Về dự án Xi măng Hoàng Mai 2: thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám 

đôc làm văn bản báo cáo Tổng công ty về những nội dung Công ty đã 

triển khai thực hiện. 
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- Giao cho Ban Tổng Giám đốc điều hành làm việc với  Tổng Công ty và 

UBND tình Nghệ An để triển khai các thủ tục dự án xây dựng cảng 

tạm tại Đông Hồi. 

- Thông qua việc đề nghị  Tổng Công ty có các bi ện pháp trực tiếp hỗ 

trợ cho Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai để tháo gỡ khó khăn 

trong sản xuất kinh doanh, đầu tư tạo điều kiện cho Công ty phát 

triển ổn định theo định hướng chiến lược chung của Tổng Công ty. 

- Thống nhất phê duyệt chủ trương triển khai gối  thầu thuê ngoài khai 

thác, bốc xúc, vận chuyển đá vôi. Giao cho Ban đi ều hành chỉ đạo các 

đơn vị  l iên quan xây dựng kế hoạch đấu thầu. 

13/NQ-XMHM-

HĐQT 
24/06/2017 

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh qu{ II và 6 tháng đầu năm 

2017 và phương hướng nhiệm vụ quý III/2017. 

- Thông qua mức khoán chi phí cho các Xí nghi ệp năm 2017 trên cơ sở 

quản lý chặt chẽ, tiết kiệm và không vượt mức năm 2016. 

- Vê công tác đầu tư xây dựng; HĐQT thống nhất ủy quyền cho ông 

Nguyễn Quốc Việt, UV Hội đồng quản trị , Phó Tổng giám đốc công ty 

xem xét, ký phê duyệt đề án khoan thăm dò mỏ đá vôi Bắc Thắng, 

mỏ sét Đá Bạc. 

14/NQ-XMHM-

HĐQT 
29/06/2017 

- Thống nhất phương án giải  thể Xí nghiệp Vật l iệu xây dựng; giao cho 

xưởng Khai thác tiếp nhận, quản l{ điều hành bộ phận sản xuất VLXD từ 

đá phi nguyên l iệu. 

31/NQ-XMHM-

HĐQT 
29/09/2017 

- Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả  sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu 

năm 2017. 

- Thống nhất giao kế hoạch SXKD qu{ IV năm 2017 với  các chỉ tiêu 

chính là: sản xuất 310.000 tấn Cl inker, tiêu thụ 480.000 tấn XM… 

- Giao cho Ban điều hành chỉ đạo các đơn vị  theo từng l ĩnh vực, chức 

năng, nhiệm vụ được giao triển khai xây dựng chương trình hành 

động, thực hiện các giả i  pháp tiết giảm chi phí trong sản xuất, đặc 

biệt là giảm định mức tiêu hao than, tăng cường kiểm soát nguyên 

vật l iệu đầu vào nhằm hạ  giá thành sản xuất, tăng hiệu quả cho Công 

ty. 

- Giao cho Ban điều hành chỉ đạo các đơn vị  theo từng l ĩnh vực, chức 

năng nhiệm vụ được giao làm văn bản kiến nghị  Tổng công ty hỗ trợ: 

+ Tìm kiếm các đối tác để xuất khẩu 25.000 tấn xi  măng C150M-12 

Type 1 đóng vỏ bao PK + Sl ing. 

+ Cho Vicem Hoàng Mai mở rộng địa bàn tiêu thụ ra các địa bàn khác 
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ngoài Nghệ An như: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Miền Trung – Tây Nguyên, 

Miền Nam,… để giảm tồn kho cl inker, tăng hi ệu quả  kinh doanh; 

+ Xem xét miễn phí tư vấn chuyển giao kỹ năng quản lý & phát triển 

thị  trường và phí tư vấn quản trị  doanh nghiệp 6 tháng cuối năm 

2017 

+ Hỗ trợ kinh phí giả i  quyết khó khăn trong công tác sắp xếp lao 

động, tăng hiệu quả  sử dụng nguồn nhân lực, cải  thiện năng suất lao 

động. 

32/NQ-XMHM-

HĐQT 
29/09/2017 

- Nhất trí để ông Dương Đình Hội  thôi tham gia Hội đồng Quản trị  

Công ty theo nguyện vọng cá nhân, thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc 

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai để nghỉ hưu hưởng chế 

độ BHXH theo quy định, kể từ ngày 01/10/2017 

- Thống nhất tạm giao ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Tổng Giám đốc 

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai thực hiện nhiệm vụ Tổng Giám 

đốc Công ty lãnh đạo, điều hành mọi  hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai thay ông Dương Đình Hội, 

kể từ ngày 01/10/2017 

35/NQ-XMHM-

HĐQT 
06/10/2017 

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Việt - Ủy viên Hội đồng quản trị , Phó 

Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai giữ chức vụ 

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai kể từ 

ngày 06/10/2017 

46/NQ-XMHM-

HĐQT 
01/12/2017 

- Đồng { để bà Trần Thị  Minh Anh thôi tham gia Hội đồng quản trị  

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai và thôi gi ữ chức vụ Chủ tịch 

Hội  đồng Quản trị  Công ty kể từ ngày 02/12/2017. 

- Thống nhất tạm giao thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản 

trị  Công ty Cổ phần xi  măng Vicem Hoàng Mai cho ông Nguyễn Quốc 

Việt - Ủy viên Hội đồng quản trị , Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 

02/12/2017 (thay bà Trần Thị  Minh Anh) đến khi hoàn thành vi ệc 

kiện toàn nhân sự của Hội đồng quản trị  tại  Công ty. 

51/NQ-XMHM-

HĐQT 
07/12/2017 

- Thống nhất phê duyệt chủ trương mua trái  phi ếu của Ngân hàng 

TMCP Công Thương Việt Nam với  giá trị  dự kiến mua 12 tỷ đồng và 

giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện. 

53/NQ-XMHM-

HĐQT 
14/12/2017 

- Phê duyệt chủ trương cho trích lâp dự phòng và ủy quyền cho Tổng 

Giám đốc Công ty làm vi ệc với các đối  tác tham gia góp vốn về việc 

quyết toán trách nhiệm, quyền lợi  và chi phí của các bên khi đóng Dự 
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án đầu tư Khu đô thị  Vicem tại Đại  lộ Vinh – Cửa Lò, tỉnh Nghệ An 

55/NQ-XMHM-

HĐQT 
20/12/2017 

- Thống nhất chủ trương vận động cán bộ, người lao động tự nguyện 

thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng lao động để nâng cao năng suất lao 

động và hiệu quả  trong sản xuất kinh doanh cho Công ty. 

- Giao cho Tổng Giám đốc phối  hợp với Công đoàn Công ty chỉ đạo các 

đơn vị  và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, phổ biến, vận động cán 

bộ, người lao động thực hiện chủ trương tinh giảm lao động của 

Công ty 

Số Quyết định Ngày Nội dung 

15/QĐ-XMHM-

HĐQT 

29/06/2017 Quyết định V/v Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Công ty từ 18 đơn vị  trực 

thuộc còn 17 đơn vị  (phòng, ban, xưởng, xí nghiệp) 

16/QĐ-XMHM-

HĐQT 

29/06/2017 
Quyết định V/v Giả i  thể Xí nghiệp Vật l iệu xây dựng Hoàng Mai  

18/QĐ-XMHM-

HĐQT 

14/07/2017 Quyết định V/v phê duyệt dự án toán gói thầu “Khoan khai thác, bốc 

xúc, vận chuyển đá vôi” 

21/QĐ-XMHM-

HĐQT 

28/07/2017 Quyết định V/v phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu, gói thầu “Khoan khai 

thác, bốc xúc, vận chuyển đá vôi tạ i  mỏ đá Hoàng Mai B” 

23/QĐ-XMHM-

HĐQT 

03/08/2017 Quyết định V/v phê duyệt chủ trương tổ chức chương trình khảo sát thị  

trường, học tập kinh nghiệm quản trị  DN tạ i  Châu Âu cho cán bộ, NPP 

chính 

24/QĐ-XMHM-

HĐQT 

04/08/2017 Quyết định phê duyệt “Đề án thăm dò đá vôi làm nguyên li ệu xi  măng tạ i  

khu vực Bắc Thắng, xã Tân Thắng, huyện Quznh Lưu và xã Nghĩa Thọ, 

huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An 

25/QĐ-XMHM-

HĐQT 

04/08/2017 Quyết định phê duyệt “Đề án thăm dò đá sét làm nguyên li ệu xi  măng tạ i  

khu vực Đá Bạc 2, xã Tân Thắng, huyện Quznh Lưu, Nghệ An 

26/QĐ-XMHM-

HĐQT 

25/08/2017 Quyết định phê duyệt danh sách các nhà thầu tham gia đấu thầu hạn 

chế gói thầu thuê bốc xúc, vận chuyển đá vôi tạ i  mỏ đá vôi Hoàng Mai B 

27/QĐ-XMHM-

HĐQT 

28/08/2017 Quyết định phê duyệt danh sách các nhà thầu tham gia đấu thầu hạn 

chế gói thầu thuê khoan khai thác đá vôi  tạ i  mỏ đá vôi Hoàng Mai B 

33/QĐ-XMHM-

HĐQT 

29/09/2017 Quyết định tạm gaio cho ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Tổng Giám đốc 

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai thực hiện nhiệm vụ của Tổng Giám 

đốc Công ty, lãnh đạo, điều hành mọi  hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai thay ông Dương Đình Hội  nghỉ 
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hưu 

36/QĐ-XMHM-

HĐQT 

06/10/2017 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Việt giữ chức vụ Tổng Giám đốc 

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai  

37/QĐ-XMHM-

HĐQT 

12/10/2017 Quyết định phê duyệt ngân sách mua sắm vành băng đa bệ số II lò nung 

và các phụ kiện 

38/QĐ-XMHM-

HĐQT 

20/10/2017 Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thăm dò nâng cấp trữ 

lượng từ cấp tài  nguyên lên cấp trữ lượng và cấp lạ i  Giấy phép khai thác 

Mỏ sét Quznh Vinh 

39/QĐ-XMHM-

HĐQT 

24/10/2017 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: thuê bốc xúc, 

vận chuyển đá vôi tạ i  mỏ đá vôi Hoàng Mai B, thuộc dự án Thuê khoan 

khai thác, bốc xúc, vận chuyển đá vôi tại  mỏ đá vôi Hoàng Mai B 

40/QĐ-XMHM-

HĐQT 

24/10/2017 Quyết định phê duyệt thiết kế, bản vẽ xây dựng cơ bản mỏ đá vôi Hoàng 

Mai B 

41/QĐ-XMHM-

HĐQT 

24/10/2017 Quyết định phê duyệt kết quả  lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Khoan khai 

thác đá vôi tạ i  mỏ đá vôi Hoàng Mai B, thuôc dự án Thuê khoan khai 

thác, bốc xúc, vận chuyển đá vôi tạ i  mỏ đá vôi Hoàng Mai B 

50/QĐ-XMHM-

HĐQT 

07/12/2017 Quyết định giao cho Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng 

Mai đại  diện cho Công ty thực hiện ký kết và thực hiện các Hợp đồng tín 

dụng, các giao dịch tài chính với  các tổ chức tín dụng và tổ chức khác 

theo đúng quy định hiện hành, phù hợp với điều kiện và tình hình sản 

xuất kinh doanh của Công ty 

60/QĐ-XMHM-

HĐQT 

28/12/2017 Quyết định về việc điều chỉnh mức lương tối  thiểu doanh nghiệp áp 

dụng tại công ty CP xi  măng Vicem Hoàng Mai từ 2.600.000 đồng/tháng 

lên mức 3.000.000 đồng/tháng 
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Số nghị quyết Ngày Nội dung 

01/2017/NQ.ĐHĐCĐ 25/04/2017 Ông Phạm Đức Trung thôi nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát 

Công ty, bầu bổ sung bà Nguyến Thị  Kim Thanh làm thành viên 

ban kiểm soát Công ty nhiệm kz 2. 

28/QĐ-XMHM-HĐQT 01/09/2017 Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  

của Ông Dương Đình Hội  - Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần xi  

măng Vicem Hoàng Mai. 

32/QĐ-XMHM-HĐQT 29/09/2017 Ông Dương Đình Hội  thôi tham gia hội đồng quản trị , thôi giữ 

Chức vụ Tổng giám đốc Công ty.  

32/QĐ-XMHM-HĐQT 29/09/2017 Ông Nguyễn Quốc Việt Phó Tổng giám đốc Công ty giữ Chức vụ 

mới  là Tổng giám đốc Công ty. 

46/QĐ-XMHM-HĐQT 01/12/2017 Công tác nhân sự của Hội đồng quản trị  (Bà Trần Thị  Minh Anh 

không còn giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị , ông Nguyễn Quốc 

Việt đảm nhận vị  trí chủ chủ tịch hội đồng quản trị  tạm thời  từ 

ngày 02/12/2017  

59/QĐ-XMHM-HĐQT 28/12/2017 Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội  

của ông Nguyễn Công Hòa-Phó Tổng giám đốc công ty Cổ Phần 

xi măng Vicem Hoàng Mai  

 

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định năm 2017 Hội đồng quản trị  đã tổ 

chức 06 cuộc họp trực tiếp và 10 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các thành 

viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời  hoạt động của Ban điều hành thông qua 

việc giao ban công việc hàng quý, tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều 

hành về việc triển khai các nghị  quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị  các đề án, dự án để trình 

HĐQT. 

Hội đồng quản trị  thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả  hoạt động điều 

hành của Ban Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị  theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh 

trong năm 2017 thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hàng gửi báo cáo HĐQT: xem xét, giám sát báo 

cáo tài  chính của Ban điều hành, trực tiếp chỉ đạo và góp { đối  với Ban điều hành trong một số vấn đề quan 

trọng phát sinh trong quá trình đi ều hành sản xuất kinh doanh. 
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Trong năm 2017, Ban ki ểm soát đã tổ chức cuộc họp định kz và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị  

của Công ty; 

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong 

việc quản l{, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị , Ban Điều hành Công ty năm 2017, cụ thể:  

· Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị  quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị , Ban 

Điều hành trong năm 2017; 

· Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả  thực hiện Nghị  quyết của Đạ i  hội đồng cổ đông thường niên 

2017 đối  với HĐQT và Ban Điều hành; 

· Thẩm tra các Báo cáo tài  chính 06 tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số l iệu tài  

chính. Đồng thời, phối  hợp với  Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai  sót kế toán và kiểm toán 

trọng yếu đến báo cáo tài  chính; giám sát vi ệc thực thi  những kiến nghị  do Công ty kiểm toán độc lập đưa 

ra; 

· Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật; 

Năm 2017, Ban kiểm soát đã phối  hợp tốt với  Hội đồng quản trị  và Ban Điều hành trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ, thể hiện: 

· Ban kiểm soát đã được mời  tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tạ i  cuộc họp định kz và bất thường của Hội  

đồng quản trị  Công ty; 

· Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ về các Biên bản họp, Nghị  quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị  

l iên quan đến công tác quản l{ điều hành hoạt động của Công ty; 

· Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài l iệu l iên quan đến hoạt động, tình hình tài  chính 

của Công ty định kz 6 tháng, năm.  

· Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật và công 

ty (Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị  của Công ty; Quy chế hoạt động 

của Ban Kiểm soát);  

· Ban kiểm soát sẽ thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát l iên quan đến hoạt động đầu tư của Công ty; 

· Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát. 

Hội đồng quản trị  đã tổ chức các cuộc họp định kz qu{, năm (và bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ 

chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị  cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý 

kiến bằng văn bản. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật (và 

công ty), đáp ứng kịp thời  với  yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm;  
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Hội đồng quản trị  đã ban hành các Nghị  quyết và Quyết định l iên quan đến hoạt động của Công ty trong 

phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị  quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, 

đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp l{ theo quy định của pháp luật và Công ty. Trong năm 2017, Hội  

đồng quản trị  đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng l iên quan đến hoạt động của công ty như 

sau:  

· Nghị  quyết về việc tổ chức Đạ i  hội  cổ đông thường niên 2017; 

· Nghị  quyết về thống nhất lựa chọn Công ty tham gia sửa chữa, bảo dưỡng máy, thiết bị  của Công ty năm 

2017; 

· Nghị  quyết thống nhất phương án giải  thế XN VLXD; giao cho xưởng Khai thác tiếp nhận, quản l{ điều 

hành bộ phận sản xuất VLXD từ đá phi nguyên l iệu; 

· Nghị  quyết thống nhất ông Dương Đình Hội thôi tham gia HĐQT, thôi gi ữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty; 

thống nhất bà Trần Thị  Minh Anh thôi tham gia HĐQT, thôi gi ữ chức vụ HĐQT Công ty; 

· Nghị  quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Việt – UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc; 

· Nghị  quyết thống nhất phê duyệt chủ trương mua trái  phiếu của Ngân hàng TMCP Công Thương Vi ệt Nam 

· Quyết định điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Công ty từ 18 đơn vị  trực thuộc còn 17 đơn vị  (giả i  thể XN Vật 

liệu xây dựng); 

· Quyết định phê duyệt ngân sách mua sắm vành băng đa bệ số II lò nung và các phụ kiện; 

· Quyết định phê duyệt kết quả  lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thuê bốc xúc, vận chuyển đá vôi; Khoan khai 

thác đá vôi tạ i  mỏ đá vôi Hoàng Mai B, thuốc dự án Thuê khoan khai thác, bốc xúc, vận chuyển đá vôi tạ i  

mỏ đá vôi Hoàng Mai B; 

· Quyết định giao cho Tổng Giám đốc Công ty đạ i  diện cho Công ty thực hiện ký kết và thực hiện các Hợp 

đồng tín dụng, các giao dịch tài  chính với  các tổ chức tín dụng và tổ chức khác theo đúng quy định hiện 

hành, phù hợp với điều kiện và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty; 

· Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó phòng Kỹ thuật và Nghiên cứu triển khai, phó Quản đốc xưởng Sửa 

chữa, phó Chủ tịch công đoàn Công ty chuyên trách  

· Quyết định bổ nhiệm lại  chức danh Phó Quản đốc Xưởng Khai thác; 

· Quyết định điều động luân chuyển cán bộ. 

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị  quyết của Đạ i  

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 năm 2017 đã được thông qua trong Nghị  quyết Đạ i  hội đồng cổ đông năm 2017; 

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

· Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Năm 2017, là một năm khó khăn đối  với  Công ty, 

Tổng Giám đốc Công ty cùng với Ban điều hành đã có nhi ều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh 

doanh, giúp Công ty cố gắng hoàn thành kế hoạch được giao, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người  lao 

động;  
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· Về công tác tài  chính kế toán: Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài  chính 

qu{, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật của Việt Nam. Đối  với  các khoản 

nợ, Ban điều hành đã chỉ đạo ưu tiên thanh toán các khoản nợ đến hạn để giảm chi phí tài  chính cho 

Công ty. 

Số 
thứ 
tự 

Họ và tên Chức danh 
Số 

tháng 

Mức thù 
lao/tháng 

(triệu 
đồng) 

Tổng 
(triệu 
đồng) 

1 Trần Thị Minh Anh
Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm 

ngày 02/12/2017)
11 6.000.000 66.000.000

2 Dương Đình Hội
UV HĐQT-TGĐ (Miễn 

nhiệm ngày 01/10/2017)
9 5.000.000 45.000.000

3 Nguyễn Quôc Việt
UV HĐQT - TGĐ (Bổ nhiệm 

ngày 06/10/2017)
12 5.000.000 60.000.000

4 Nguyễn Công Hòa UV HĐQT - PTGĐ 12 5.000.000 60.000.000

5 Đậu Phi Tuấn UV HĐQT 12 5.000.000 60.000.000

6 Đỗ Tiến Trình UV HĐQT 12 5.000.000 60.000.000

7 Trần Đức Danh UV HĐQT 12 5.000.000 60.000.000

8 Phạm Đức Trung
Trưởng BKS (Miễn nhiệm 

ngày 25/4/2017)
4 5.000.000 20.000.000

9
Nguyễn Thị Kim 

Thanh

Trưởng BKS (Bổ nhiệm ngày 

25/4/2017)
8 5.000.000 40.000.000

10 Nguyễn Hữu Thất TV BKS 12 4.000.000 48.000.000

11 Lê Văn Chiên TV BKS 12 4.000.000 48.000.000

12 Nguyễn Xuân Sơn TV BKS 12 4.000.000 48.000.000

13 Thái Thị Thu Hương TV BKS 9 4.000.000 36.000.000

· Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội  bộ: không có. 

· Hợp đồng hoặc giao dịch với  cổ đông nội  bộ: không có. 
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 Công ty có 
chính sách 
này (Đánh 
dấu ü nếu 

Có) 

Chính sách 
được thực 
hiện (Đánh 
dấu ü nếu 

Có) 

Việc thực 
hiện được 

công bố 
(Đánh dấu 

ü nếu Có) 

Việc thực 

hiện được 
công bố 

bằng tiếng 
Anh (Đánh 

dấu ü nếu 
Có) 

A. Quyền của cổ đông 

A.3.1 

Cổ đông có cơ hội, thể hiện bởi  nội dung trên chương trình 
nghị  sự, thông qua thù lao (phí, trợ cấp, trợ cấp bằng hiện 
vật và các khoản thù lao khác), hoặc mọi  khoản tăng thù lao 
cho thành viên/ ủy viên HĐQT không đi ều hành? 

ü ü ü  

A.3.3 
Công ty có cho phép cổ đông bầu chọn từng thành viên/ủy 
viên Hội đồng quản trị? 

ü ü ü  

A.3.4 
Công ty có công bố thủ tục đề cử và biểu quyết được sử 
dụng, công bố cả  hai  thủ tục này trước khi đại  hội  tiến hành? 

ü ü ü  

A.3.5 
Biên bản họp ĐHĐCĐ mới  nhất có ghi nhận rằng cổ đông có 

cơ hội đặt câu hỏi  hoặc kiến nghị  các vấn đề? 

ü ü ü  

A.3.7 
Việc công bố kết quả của ĐHĐCĐ mới  nhất có bao gồm (các) 
nghị  quyết đại  hội  

ü ü ü  

A.3.8 

Công ty có công bố kết quả bầu chọn bao gồm số phiếu 
thông qua, phản đối, và phiếu trống cho mỗi  nội  dung dự 

thảo lấy ý kiến của ĐHĐCĐ gần nhất 

ü ü ü  

A.3.9 Công ty có công bố danh sách thành viên HĐQT tham dự 

HĐQT gần nhất? 

ü ü   

A.3.10 Chủ tịch HĐQT có tham dự ĐHĐCĐ gần nhất? 
ü ü ü  

A.3.11 
TGĐ/Giám đốc Điều hành/Chủ tịch có tham dự ĐHĐCĐ gần 
nhất? 

ü ü ü  

A.3.12 
 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm toán có tham dự ĐHĐCĐ gần nhất? 

  ü  

A.3.13 
 Công ty có tổ chức ĐHĐCĐ gần nhất ở địa điểm dễ tới? 

ü ü ü  

A.3.15 
Công ty có biểu quyết theo số phiếu cổ đông (không phả i  
bằng cách giơ tay) đối  với  mọi  nghị  quyết tại ĐHĐCĐ mới  
nhất? 

ü ü ü  
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Công ty có 
chính sách 

này (Đánh 
dấu ü nếu 

Có) 
 

 

Chính sách 
được thực 

hiện (Đánh 
dấu ü nếu 

Có) 
 

Việc thực 
hiện được 

công bố 
(Đánh dấu 
ü nếu Có 

Việc thực 
hiện 

được 
công bố 

bằng 
tiếng Anh 

(Đánh 
dấu ü 

nếu Có) 

A.3.17 

Công ty có công bố công khai vào ngày làm việc tiếp theo kết 

quả  biểu quyết đối  với  tất cả nghị  quyết trong ĐHĐCĐ gần 
nhất? 

ü ü ü  

A.3.18 
Công ty có thông báo trước tối  thiểu 21 ngày đối  với  tất cả  
nghị  quyết? 

ü ü ü  

A.3.19 

Công ty có cung cấp cơ sở, thông tin và giả i  trình cho mỗi  
mục trong dự thảo nghị  quyết cần được cổ đông thông qua 
trong thông báo về ĐHĐCĐ/tài l iệu ĐHĐCĐ/Dự thảo và/hoặc 
các báo cáo đính kèm? 

ü ü ü  

A.5.1 

Công ty có công bố công khai chính sách/thực hành nhằm 
khuyến khích cổ đông, bao gồm cổ đông tổ chức, tham dự 

đạ i  hội đồng cổ đông hoặc tham gia và đóng góp cho hoạt 
động của Công ty?  

ü ü ü  

B. Đối xử bình đẳng với cổ đông 

B.1.1 
Mỗi  cổ phiếu phổ thông của công ty có một phiếu biểu 
quyết? 

ü ü ü  

B.2.3 

Có cung cấp tiểu sử của thành viên/ủy viên HĐQT (tối  thiểu 

là tuổi, trình độ chuyên môn, ngày bổ nhiệm đầu tiên, kinh 
nghiệm, và nhiệm kz thành viên HĐQT trong các công ty 

niêm yết khác) sẽ được bầu chọn/bầu chọn lạ i? 

ü ü ü  

B.2.4 
Kiểm toán viên chuẩn bị  được bầu chọn/bầu chọn lại  có 

được xác định rõ ràng?

 

 

ü ü ü  

B.2.5 Có giả i  thích về chính sách cổ tức không? 
ü ü ü  

B.2.6 
Khoản phải  trả  cho cổ tức cuối  cùng có được công bố công 

khai? 

ü ü ü  

B.2.7 Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ được cung cấp dễ dàng? 
ü ü ü  

 

 

 

Công ty có 
chính sách 
này (Đánh 

dấu ü nếu 
Có) 

Chính sách 
được thực 
hiện (Đánh 

dấu ü nếu 
Có) 

Việc thực 
hiện được 

công bố 

(Đánh dấu 
ü nếu Có 

Việc thực 
hiện được 

công bố 

bằng tiếng 
Anh (Đánh 
dấu ü nếu 

Có) 

B.3.2 
Thành viên HĐQT có được yêu cầu phả i  báo cáo giao dịch 

cổ phiếu công ty trong vòng 3 ngày làm vi ệc? 

ü ü ü  

B.5.2 

Công ty có công bố về việc GDBLQ được thực hiện theo 

cách đảm bảo rằng những giao dịch đó là hợp l{ và theo cơ 
chế thị  trường? 

ü ü ü  
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C. Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan 

C.1.1 
Ban hành các quy định và thực thi  nỗ lực nhằm bảo vệ 
khách hàng? 

ü ü ü  

C.1.2 
Giải  thích qui trình và hoạt động lựa chọn nhà cung 
cấp/nhà thầu? 

ü ü ü  

C.1.3 

Mô tả nỗ lực của công ty nhằm bảo đảm chuỗi  giá trị  của 
công ty thân thiện với môi trường hoặc phù hợp với  việc 

thúc đẩy phát triển bền vững? 

ü ü   

C.1.4 
Mô tả nỗ lực của công ty trong việc tương tác với  cộng 

đồng nơi công ty hoạt động? 

  ü  

C.1.5 
Mô tả chương trình và quy trình phòng chống tham nhũng 

của công ty? 

ü ü   

 

 

 

Công ty có 
chính sách 
này (Đánh 

dấu ü nếu 
Có) 

Chính sách 
được thực 
hiện (Đánh 

dấu ü nếu 
Có) 

Việc thực 
hiện được 

công bố 

(Đánh dấu 
ü nếu Có 

Việc thực 
hiện được 

công bố 

bằng tiếng 
Anh (Đánh 
dấu ü nếu 

Có) 

C.2.1 

Công ty có cung cấp thông tin l iên hệ trên website của công 

ty hay Báo cáo thường niên để các bên có quyền lợi  l iên 
quan (vd: khách hàng, nhà cung cấp, công chúng…) có thể sử 
dụng để lên tiếng về lo ngạ i  và/hoặc khiếu kiện về những vi  
phạm có thể xảy ra đối  với  quyền lợi  của họ? 

ü ü ü  

C.3.1 
Công ty có công bố rõ ràng chính sách về sức khỏe, an toàn, 
và bảo vệ cho nhân viên? 

ü ü ü  

C.3.3 Công ty có chương trình đào tạo và phát triển cho nhân viên? ü ü   

D. Công bố thông tin và minh bạch 

D.1.1 
Thông tin về cổ đông có tiết lộ danh tính của chủ sở hữu thực 
sự, nắm giữ 5% cổ phần trở lên? 

ü ü ü  

D.1.5 

Công ty có công bố chi  tiết về công ty mẹ, công ty con, công 

ty liên kết, công ty l iên doanh và doanh nghiệp/công ty có 
mục đích đặc biệt (SPE/SPV)? 

ü ü ü  

D.2.2 Mục tiêu của công ty 
ü ü ü  

D.2.5 Chính sách cổ tức 
ü ü ü  

 

 
Công ty có 
chính sách 

này (Đánh 
dấu ü nếu 

Có) 

Chính sách 
được thực 

hiện (Đánh 
dấu ü nếu 

Có) 

Việc thực 
hiện được 

công bố 
(Đánh dấu 
ü nếu Có 

Việc thực 
hiện được 

công bố 
bằng tiếng 
Anh (Đánh 
dấu ü nếu 

Có) 

D.2.7 

Chi tiết tiểu sử (tối  thiểu tuổi, trình độ, ngày đầu bổ nhiệm, 
kinh nghiệm phù hợp, và bất kz thành viên HĐQT nào khác 

của các công ty niêm yết) của thành viên HĐQT 

ü ü ü  
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D.2.9 Số cuộc họp thành viên HĐQT được thực hiện trong năm 
ü ü ü  

D.2.10 
Chi tiết về tham gia của mỗi thành viên HĐQT liên quan đến 
các cuộc họp đã thực hiện 

ü ü ü  

D.2.11 Chi tiết về thù lao của mỗi thành viên HĐQT ü ü ü  

D.3.2 
Công ty có công bố tên của bên liên quan và mối  quan hệ cho 

mỗi  GDBLQ trọng yếu/quan trọng? 

ü ü ü  

D.6.1 Báo cáo quý ü ü ü  

D.6.2 Website của công ty ü ü ü  

 
Công ty có 
chính sách 
này (Đánh 

dấu ü nếu 
Có) 

Chính sách 
được thực 
hiện (Đánh 

dấu ü nếu 
Có) 

Việc thực 
hiện được 

công bố 

(Đánh dấu 
ü nếu Có 

Việc thực 
hiện được 

công bố 

bằng tiếng 
Anh (Đánh 
dấu ü nếu 

Có) 

D.7.1 

 
 

Báo cáo tài  chính năm đã ki ểm toán có được công bố công 

khai trong vòng 120 ngày kể từ thời điểm kết thúc năm tài  
chính? 

ü ü ü  

D.7.2 
 

Báo cáo thường niên có được công bố công khai trong vòng 

120 ngày kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính? 

ü ü ü  

D.7.3 
 
 

Sự trung thực và hợp lý của Báo cáo tài  chính năm có được 
thành viên HĐQT và/hoặc ban điều hành công ty  khẳng định? 

ü ü ü  

D.8.1 Hoạt động kinh doanh ü ü ü  

D.8.2 Báo cáo Tài chính (năm hi ện tại và các năm trước đó) 
ü ü ü  

D.8.6 
 Báo cáo thường niên có thể được tải  về 

ü ü ü  

D.8.7 
 Thông báo ĐHĐCĐ và/hoặc ĐHĐCĐ bất thường 

ü ü ü  

D.8.8 
 Biên bản họp ĐHĐCĐ và/hoặc ĐHĐCĐ bất thường 

ü ü ü  

D.9.1 
Công ty có công bố thông tin l iên hệ (vd: số điện thoạ i, fax, và 
email) của lãnh đạo/bộ phận chịu trách nhiệm về quan hệ nhà 

đầu tư? 

ü ü ü  

E. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị  

E.1.1 
Công ty có công bố chính sách quản trị  công ty/điều lệ hoạt 

động của HĐQT? 

ü ü ü  

E.1.2 
Các loạ i  quyết định phả i  có phê duyệt của thành viên HĐQT có 

được công bố công khai? 

ü    

 

 

Công ty có 
chính sách 
này (Đánh 

dấu ü nếu 
Có) 

Chính sách 
được thực 
hiện (Đánh 

dấu ü nếu 
Có) 

Việc thực 
hiện được 

công bố 

(Đánh dấu 
ü nếu Có 

Việc thực 
hiện được 

công bố 

bằng tiếng 
Anh (Đánh 
dấu ü nếu 

Có) 
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E.1.3 
 

Vai trò và trách nhi ệm của thành viên HĐQT có được quy định 

rõ ràng? 

ü ü ü  

E.1.5 
 

HĐQT có xem xét tầm nhìn và sứ mệnh/chiến lược trong năm 

tài  chính gần nhất? 

ü    

E.1.6 
 

Thành viên HĐQT có giám sát/theo dõi vi ệc thực hiện chiến 

lược của Công ty? 

ü    

E.3.1 
 

Họp HĐQT có được lập kế hoạch trước khi bắt đầu năm tài  

chính? 

ü ü ü  

E.3.4 
 

Công ty có yêu cầu cần có 2/3 thành viên HĐQT tham dự họp 
trong các cuộc họp có thông qua nghị  quyết HĐQT? 

ü ü   

E.3.7 
 

Thư k{ công ty có đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ 

HĐQT thực hiện trách nhiệm? 

ü ü   

E.3.12 

 
 

Công ty có công bố chính sách/thông l ệ về thù lao (phí, trợ 
cấp, trợ cấp bằng hiện vật và các khoản thù lao khác) (nghĩa là 

việc sử dụng các chính sách và bi ện pháp khuyến khích hiệu 
quả ngắn và dài hạn) đối  với thành viên HĐQT đi ều hành và 
TGĐ? 

ü ü ü  

 

 
Công ty có 
chính sách 
này (Đánh 
dấu ü nếu 

Có) 

Chính sách 
được thực 
hiện (Đánh 
dấu ü nếu 

Có) 

Việc thực 
hiện được 

công bố 
(Đánh dấu 

ü nếu Có 

Việc thực 
hiện được 

công bố 
bằng tiếng 

Anh (Đánh 
dấu ü nếu 

Có) 

E.1.13 
 

Cơ cấu thù lao cho thành viên HĐQT không đi ều hành có 

được công bố công khai? 

ü ü ü  

E.3.14 
 

Cổ đông hay HĐQT có thông qua thù  lao của thành viên 

HĐQT điều hành và/hoặc lãnh đạo cấp cao? 

ü ü ü  

E.4.4 
 

Vai trò và trách nhi ệm của chủ tịch có được công bố công 

khai? 

ü ü   

 

 
Công ty có 
chính sách 
này (Đánh 

dấu ü nếu 
Có) 

Chính sách 
được thực 
hiện (Đánh 

dấu ü nếu 
Có) 

Việc thực 
hiện được 

công bố 

(Đánh dấu 
ü nếu Có 

Việc thực 
hiện được 

công bố 

bằng tiếng 
Anh (Đánh 
dấu ü nếu 

Có) 

A.4.2(P) Giới  hạn biểu quyết? ü ü ü  

 



88 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG – CTCP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI   

89 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 

Phát triển và mở rộng các khu công nghiệp đang là xu thế tất yếu trong quá trình 

công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Nhưng vấn đề quan trọng là làm sao giải quyết hài 

hòa giữa tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống của người dân, kiểm soát mức độ

ô nhiễm môi trường trong phạm vi cho phép. Chính bởi vậy, một trong những yếu tố

quan trọng để doanh nghiệp phát triển bền vững là mở rộng sản xuất phải gắn với bảo 

vệ môi trường. Bảo vệ môi trường hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị của 

mình, có được lòng tin trên thị trường, hướng tới sự phát triển mang tính bền vững 

cho cả doanh nghiệp và cộng đồng.

Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai sở hữu một hệ thống xử lý nước thải, 

xử lý bụi và ô nhiễm tiếng ồn quy mô lớn. Ngay từ khi thành lập, lãnh đạo công ty đã 

xác định đầu tư trang thiết bị để bảo vệ môi trường, tuy đòi hỏi sự đầu tư lớn về chi 

phí nhưng vẫn duy trì chất lượng và giá thành sản phẩm. Chỉ khi gắn bó với trách 

nhiệm bảo vệ môi trường và duy trì cuộc sống lành mạnh cho người dân sống quanh 

khu công nghiệp, chiến lược phát triển của công ty mới thực sự bền vững.

Ông Hoàng Xuân Vịnh – Cựu Phó Giám đốc VICEM Hoàng Mai đã từng bày tỏ

niềm tự hào về hệ thống sản xuất thân thiện với môi trường của doanh nghiệp: 

“Chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, đầu tư trang thiết bị và xây 

dựng các quy trình, thiết lập một hệ thống quy củ để quản lý môi trường một cách tốt 

nhất, đảm bảo các trang thiết bị hoạt động hiệu quả cũng như đạt được các chỉ tiêu 

chuẩn quốc gia về môi trường”. Điều này đã được xác nhận khách quan hơn nữa bởi 

Ông Lê Văn Hưng – Phó Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Nghệ An khi 

được phỏng vấn bởi Đài truyền hình Việt Nam: “Qua các công tác quản lý môi trường, 

kiểm tra giám sát, chúng tôi thấy rằng VICEM Hoàng Mai chấp hành tốt các quy định 

về bảo vệ môi trường. Công ty đã lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, xây 

dựng các công trình xử lý chất thải như lọc bụi, xử lý nước thải sinh hoạt, lọc nước 

thải nhiễm dầu, trồng cây xanh, vệ sinh công nghiệp,…”

Với các doanh nghiệp, ngoài cân nhắc tối đa hóa lợi nhuận, việc tìm ra một lối đi 

mới nhằm thực hiện tốt trách nhiệm xã hội có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trong đó 

những cam kết bảo vệ môi trường hiệu quả đóng vai trò quan trọng giúp doanh nghiệp 

gia tăng giá trị của mình, có được lòng tin của công chúng cũng như sự đồng thuận từ

phía người dân và chính quyền các cấp. Trường hợp vi phạm của nhiều doanh nghiệp 

trong khoảng thời gian gần đây ở công tác xử lý chất thải trong quá trình sản xuất là 

bài học đắt giá về việc coi trọng lợi nhuận bất chấp hủy hoại môi trường, ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống của người dân cư trú gần khu công nghiệp. 
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Hàng loạt các hệ lụy đáng tiếc sẽ không xảy ra nếu doanh nghiệp có ý thức sớm hơn 

trong việc đề cao trách nhiệm với môi trường và cộng đồng địa phương ngay khi bắt 

tay vào việc xây dựng tổ hợp sản xuất.

Với phương châm duy trì sản xuất kinh doanh, đầu tư đa dạng hóa sản phẩm trên 

nguyên tắc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luậtvề công tác đảm bảo an 

toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường, Công ty luôn cam kết bảo vệ môi trường đồng 

thời tích cực hưởng ứng và tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu về môi trường.  

Cụ thể, Công ty đã và đang triển khai - sử dụng công nghệ tiên tiến bậc nhất trong

việc sản xuất các sản phẩm, nhằm sử dụng hiệu quả nhất các nguyên liệu đầu vào, 

đặc biệt là khí tự nhiên, đồng thời hạn chế tối đa lượng khí CO thải ra bên ngoài. 

+ Xây dựng, ban hành và tuân thủ các quy chế, quy trình, quy định trong hoạt động 

SXKD. Áp dụng và duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý Chất lượng - An toàn sức 

khỏe - Môi trường – Năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015; ISO 14001-2015. 

Công ty tin tưởng rằng, phát triển bền vững sẽ đạt hiệu quả tốt nhất khi nó được xem 

là phương châm hành động của doanh nghiệp, đồng thời phải gắn liền với kế hoạch 

và quyết định kinh doanh của doanh nghiệp. 

+ Cùng với việc đảm bảo hoạt động ổn định liên tục của các hệ thống xử lý nước 

thải, khí thải và chất thải rắn; công tác bố trí nhân sự và đào tạo, huấn luyện định kỳ

cho đội ngũ cán bộ phụ trách môi trường cũng được Công ty đặc biệt quan tâm. Thực 

tế cho thấy kết quả giám sát chất lượng môi trường của các nhà máy, tòa nhà văn 

phòng và các công trình, kho từ lúc hoạt động đến nay đều đạt các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn về môi trường. 

+ 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.

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

đất, 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 cán bộ quản lý, nhân dân và các doanh nghiệp.
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+ Thực hiện nhiều giải pháp khả thi trong công tác an toàn, phòng cháy chữa cháy. 

Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công nhân viên Công ty theo 

đúng yêu cầu luật định. Hàng tháng tổ chức  đoàn kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh 

lao động của các đơn vị trực thuộc từ đó đề xuất với chuyên môn để thực hiện các 

biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, điều kiện làm việc cho người lao động;

+ Cấp phát đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân cho 100% cán bộ công nhân 

viên của công ty làm việc tại Nhà máy, các kho;

+ Thường xuyên kiểm kê và đánh giá các trang thiết bị, phương tiện cứu hộ cứu 

nạn của đơn vị nhằm đáp ứng sự đầy đủ và tính khả dụng trong an toàn lao động;

+ Các hoạt động tập huấn, đào tạo được tổ chức hàng năm nhằm trang bị đầy đủ

kiến thức về an toàn lao động cho nhân viên, giúp nhân viên tăng cường nghiệp vụ và 

ý thức về công tác an toàn;

+ Sử dụng các nguồn tài nguyên hợp lý, kết hợp với bảo vệ môi trường, xây dựng 

nhà máy xi măng xanh - sạch - đẹp;  

+ Tham gia công tác quản lý, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Với quan điểm và phương châm phát triển bền vững, Công ty tin tưởng sẽ vượt 

qua khó khăn thách thức trong điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều biến động, gìn giữ

môi trường và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

- Tổng số lao động của Công ty đến thời điểm 31/12/2017 là 953 người, trong đó có 

174 lao động nữ. Hiện tại công ty đang rà soát để sắp xếp lại lao động, đảm bảo phát 

huy tối đa hiệu quả trong công tác quản lý và sử dụng nguồn nhân lực;

- Công ty đang tiến hành rà soát  lại để sửa đổi, ban hành mới quy chế tiền lương 

cho phù hợp với điều kiện, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, đồng thời đảm 

bảo tính công bằng cho cán bộ, người lao động.
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- Năm 2017, Công ty thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ, chính sách về tiền lương, 

tiền thưởng, ăn ca, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp ốm 

đau, thai sản, khám sức khỏe định kỳ, tham quan du lịch học tập kinh nghiệm, giao lưu 

văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho cán bộ công nhân lao động của Công ty;

- Trong năm 2017, tổng quỹ lương được phê duyệt là 112,59 tỷ đồng. Trong đó quỹ

tiền lương của người quản lý là 2,59 tỷ đồng, theo đó tiền lương bình quân của người 

quản lý là 36 triệu đồng/người/tháng; tổng quỹ lương của người lao động là 110 tỷ

đồng, theo đó tiền lương bình quân của người lao động là 9,6 triệu đồng/người/tháng.

- Năm 2017, Công ty tổ chức  56  khóa đào tạo các lĩnh vực quản lý, tài chính, 

kinh tế, kỹ thuật, cụ thể như: khóa đào tạo cao cấp lý luận chính trị; khóa đào tạo 

Nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ cấp trung; nhà lãnh đạo thế hệ mới, giám đốc 

sản xuất chuyên nghiệp, tạo động lực cho nhân viên, quản lý sản xuất dành cho 

trưởng ca, tổ trưởng; kỹ năng làm việc cho cán bộ quản lý kỹ thuật. Kiến thức về Công 

nghệ xi măng cho lãnh đạo không trực tiếp điều hành sản xuất xi măng, đào tạo kỹ

năng bán hàng, Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, diễn tập khu vực phòng 

thủ với tổng số đạt 1.840 lượt người được đào tạo và tổng giá trị đào tạo đạt 3,2 tỷ

đồng.

- Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Ban Lãnh đạo công ty đã phối hợp với 

Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty tổ chức phát động các phong trào tương trợ

giúp nhau vượt qua khó khăn và tham gia công tác an sinh xã hội như lập quỹ tình 

thương đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt; ủng hộ quỹ khuyến 

học khuyến tài, hưởng ứng chương trình nông thôn mới, gia đình chính sách, nhận 

phụng dưỡng bà mẹ liệt sỹ…Trong năm 2017, riêng công tác ủng hộ, từ thiện nhân 

đạo, an sinh xã hội Công ty thực hiện đạt giá trị hơn 2 tỷ đồng, khẳng định sự đặc biệt 

quan tâm của Công ty đối  với công tác từ thiện, nhân đạo, công tác an sinh xã hội vì 

cộng đồng của Công ty.   
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