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Thanh hóa, ngày 23 tháng 4 năm 2018 

  

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 

VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 

 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn. 

Hội đồng quản trị xin báo cáo công tác quản lý năm 2017 như sau: 

I/ Đặc điểm tình hình 

1/ Thuân lợi:  

Năm 2017 được coi là năm thành công của nền kinh tế Việt Nam. Tốc độ tăng 

trưởng kinh tế GDP 6,81%, cao hơn kế hoạch 6,7% đây cũng là mức tăng trưởng cao 

nhất trong một thập kỷ trở lại đây; Chỉ số giá tiêu dùng CPI năm 2017 tăng 4% so với 

bình quân cùng kỳ năm 2016. 

2/ Khó khăn:  

Nguồn cung vẫn vượt xa so với nhu cầu (Tổng nguồn cung xi măng năm 2017 là 

90 triệu tấn trong khi tổng nhu cầu tiêu thụ khoảng 80 triệu tấn (nội địa dự báo 62 triệu 

tấn, xuất khẩu 18,0 triệu tấn)). Một số xi măng mới tham gia thị trường đưa ra nhiều 

chính sách hấp dẫn đã làm giảm mặt bằng giá xi măng trên thị trường (đặc biệt phân 

khúc xi măng rời).  Việc chuyển dịch từ xi măng bao sang xi măng rời ngày càng tăng. 

Yếu tố thương hiệu đang giảm dần. Trong khi các thương hiệu xi măng VICEM chủ 

yếu tập trung tại phân khúc này nên sản lượng tiêu thụ ngày càng suy giảm.Mặt khác, 

năm 2017 tại khu vực Miền Trung nguồn cung xi măng gia tăng mạnh, đồng thời giá 

cả cạnh tranh khốc liệt,thời tiết mưa, bão được coi là kỷ lục trong nhiều năm trở lại 

đây, kéo dài gây lụt lội . Giá nguyên nhiên liệu đầu vào tăng (giá than tăng 200.000 

đồng/tấn ngay từ đầu năm)... gây ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của 

Công ty. 

II/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017. 

Trước bối cảnh có nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị công ty đã phân tích, đánh 

giá những cơ hội, thách thức, trên cơ sở đó đề ra nhiều biện pháp và định hướng đúng 

đắn trong lãnh đạo, quản lý và điều hành. Kết quả thực hiện SXKD và Đầu tư xây 

dựng năm 2017 như sau: 

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: 
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TT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện Kế hoạch 

Tỷ lệ thực 

hiện so với 

KH (%) 

1 Clinker sản xuất tấn 2.794.926 2.980.000 94% 

2 Tổng Tiêu Thụ tấn 3.988.145 4.490.000 89% 

2.1 Xi măng tấn 3.127.521 3.890.000 80% 

2.2 Clinker tấn 860.624 600.000 143% 

2 Doanh thu thuần tỷ đồng 3.475 4.234 82% 

3 Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 5 209 2% 

4 Nộp ngân sách tỷ đồng 181 142 127% 

5 Cổ tức  % 0 5-10 0 

6 Thu nhập bình quân Tr.đồng 12,0   

Kết quả sản xuất kinh doanh không đạt mục tiêu kế hoạch đề ra do: 

 - Trong sản xuất: Sự cố về lò nung số 2. (dây chuyền thiết bị cải tạo từ dây 

chuyền cũ, đã qua 15 năm hoạt động nên xuống cấp). 

 - Về tiêu thụ: Một số xi măng mới tham gia thị trường đưa ra nhiều chính sách 

hấp dẫn đã làm giảm mặt bằng giá xi măng trên thị trường (đặc biệt phân khúc xi 

măng rời). Việc chuyển dịch từ xi măng bao sang xi măng rời ngày càng tăng. Yếu tố 

thương hiệu đang giảm dần. Trong khi các thương hiệu xi măng VICEM chủ yếu tập 

trung tại phân khúc này nên sản lượng tiêu thụ ngày càng suy giảm.Mặt khác, năm 

2017 tại khu vực Miền Trung nguồn cung xi măng gia tăng mạnh, đồng thời giá cả 

cạnh tranh khốc liệt,thời tiết mưa, bão được coi là kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây, 

kéo dài gây lụt lội ... cũng làm giám sản lượng tiêu thụ xi măng. 

- Về lợi nhuận: Do giảm sản lượng tiêu thụ, giảm giá bán và cơ cấu sản phẩm 

cùng với giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng (giá than tăng 200.000 đồng/tấn ngay từ 

đầu năm) dẫn đến lợi nhuận không đạt mục tiêu đề ra. 

    2. Về công tác đầu tư phát triển  

- Dự án Nghiền xi măng đến đóng bao: Đã và đang triển khai thực hiện. 

- Dự án Tận dụng nhiệt thừa để phát điện: Đang hoàn thiện các thủ tục liên quan 

cho quá trình triển khai thực hiện dự án. 

3. Về công tác quản lý và một số mặt công tác khác 

Với quyền hạn, nghĩa vụ được giao theo quy định của pháp luật và điều lệ tổ 

chức hoạt động của Công ty; căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và 

tình hình thực tế của Công ty, năm 2017 Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp 

bàn những vấn đề quan trọng để tập trung chỉ đạo, ra các nghị quyết, quyết định kịp 

thời phục vụ công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và các mặt công 

tác khác. 
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TT 
Số 

Nghị quyết/Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 0462/NQ-HĐQT 8/3/2017 
Kết quả SXKD năm 2016, mục tiêu nhiệm 

vụ 6 tháng 2017 

2 1598/NQ-HĐQT 13/7/2017 
Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2017, mục 

tiêu nhiệm vụ quý 3/2017 

3 1599/NQ-HĐQT 13/7/2017 
Điều chỉnh tổng mức đầu tư và tiến độ Dự 

án chuyển đổi công nghệ NXM đến ĐB 

4 1970/NQ-HĐQT 23/8/2017 Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty 

5 1971/NQ-HĐQT 23/8/2017 Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty 

6 2168/NQ-HĐQT 18/9/2017 
Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty mở 

rộng 

7 2265/NQ-HĐQT 28/9/2017 
Thực hiện nhiệm vụ và triển khai công việc 

phục vụ SXKD 

8 2334/NQ-HĐQT 05/10/2017 
Về công tác cán bộ - Luân chuyển và giao 

nhiệm vụ 

9 3014/NQ-HĐQT 19/12/2017 Về công tác cán bộ - Bổ nhiệm Phó TGĐ 

Nội dung các Nghị quyết trên tập trung giải quyết một số nội dung trọng tâm sau: 

 Định hướng và chỉ đạo các giải pháp để thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh 

năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty, 

nhiệm vụ cụ thể các Quý trong năm 2017, bao gồm: 

 - Chỉ đạo các giải pháp khắc phục tồn tại, ổn định sản xuất, khai thác hiệu quả 

năng suất thiết bị, cải thiện mác nền Clinker để giảm tỷ lệ sử dụng Clinker trong xi 

măng, tăng hiệu quả trong hoạt động SXKD. 

 - Chỉ đạo Công ty thực hiện thực hiện tốt các chính sách bán hàng, công tác phối 

hợp thị trường giữa các đơn vị trong Vicem nói riêng và trong ngành xi măng nói 

chung. 

 - Chỉ đạo công tác tái cấu trúc lại Công ty. 

 - Chỉ đạo xây dựng  Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 trình Đại hội đồng cổ 

đông quyết định. 

4. Về công tác tổ chức và cán bộ, tái cơ cấu:  

- Chỉ đạo công tác tái cấu trúc lại Công ty. Phối hợp với đơn vị tư vấn E&Y hoàn 

thiện ma trận chức năng các đơn vị và cơ cấu tổ chức Công ty. 

- Xây dựng kế hoạch đánh giá nguồn quy hoạch cấp trưởng, phó đơn vị giai đoạn 

2016-2020 phù hợp với mô hình cơ cấu tổ chức mới. 

III/ Những tồn tại 

Trong quá trình quản lý, Hội đồng quản trị nhận thấy còn tồn tại một số hạn chế, 

cụ thể như sau: 

- Mức tồn kho clinker trong năm còn lớn, ảnh hưởng đến chi phí tài chính và 

giảm mức pha phụ gia khi đưa vào sản xuất.  

- Thực hiện triển khai các Dự án đầu tư xây dựng còn chậm. Đặc biệt là Dự án 

Nghiền xi măng đến đóng bao.  
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- Việc phân chia địa bàn, hợp nhất thương hiệu theo chủ trương một Vicem, gặp 

nhiều khó khăn, ảnh hưởng rất nhiều tới việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty. 

- Nợ phải trả ngắn hạn tăng, khả năng thanh toán suy giảm mạnh, nợ ngắn hạn 

quá hạn có chiều hướng gia tăng đặc biệt là nợ các đơn vị nội bộ Vicem. Nguồn vốn 

đối ứng thanh toán dự án nghiền đóng bao không đảm bảo.  

- Công ty CP xi măng Miền Trung trong năm 2017 Công ty ngừng hoạt động do 

sự cản trở của người dân. Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Công ty cổ phần xi 

măng Miền Trung và trực tiếp  làm việc với UBND Tỉnh Quảng Ngãi, Tổng Công ty 

Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Bộ Xây dựng, Chính phủ...để sớm có giải pháp đưa 

dây chuyền sản xuất hoạt động trở lại. 

IV/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 2017:  

Từ những kết quả đạt được như trên, hội đồng quản trị đánh giá: Mặc dù một số 

chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 chưa đạt mục tiêu đề ra chủ yếu do những khó 

khăn khách quan cũng như những đánh giá từ đầu năm xây dựng mục tiêu chưa lường 

hết được những diễn biến của thị trường nhưng Hội đồng quản trị Công ty đã có những 

nỗ lực trong việc quản lý, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời để giảm thiểu ảnh hưởng không 

tốt từ yếu tố khách quanđến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như 

củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cá nhân, đơn vị trong Công ty. Từ tháng 

9/2017 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã có những kết quả tích cực.         

V/ Phương hướng nhiệm vụ năm 2018 

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, Hội đồng quản trị 

công ty tập trung chỉ đạo để thực hiện một số mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản năm 2018 

như sau: 

1/ Về công tác sản xuất kinh doanh: 

 - Clinker sản xuất: 2.980.000 tấn. 

 - Tổng sản phẩm tiêu thụ: 4.000.000 tấn (trong đó: Xi măng 3.300.000 tấn và 

Clinker 700.000 tấn). 

 - Doanh thu thuần: 3.406 tỷ đồng 

 - Lợi nhuận sau thuế: 94 tỷ đồng 

 - Nộp ngân sách: 130 tỷ đồng 

 - Cổ tức: 5% 

- Thu nhập bình quân: 12,6 triệu đồng/người/tháng. 

 1.1. Về hoạt động sản xuất:  

 - Tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện nhằm cải thiện chất lượng clinker và 

giảm tiêu hao than, giảm giá thành sản xuất. 

 - Khẩn trương triển khai các thủ tục liên quan trong việc cải tại hệ thống cooler 2, 

Hệ thống phân tích khí 2 lò nung; Hệ thống DCS dây chuyền 2 nhằm nâng cao năng 

suất thiết bị và ổn định chất lượng sản phẩm.  

 - Kiểm soát chất lượng sửa chữa, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, tránh tình 

trạng dừng vặt nhiều. Giao các chỉ số OEE từng công đoạn cho các đơn vị kiểm soát 



5 

 

 - Tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho 

người lao động, đảm bảo môi trường Xanh – Sạch – Đẹp.  

 1.2. Về hoạt động tiêu thụ:  

 - Thực hiện tốt công tác chăm sóc và gia tăng lợi ích cho khách hàng. Đánh giá 

quá trình sắp xếp lại hệ thống NPP, phân chia địa bàn. Phát huy thế mạnh của thương 

hiệu con Voi, linh hoạt trong chính sách tiêu thụ, phối hợp tốt với các thành viên 

Vicem để đảm bảo lợi nhuận và mở rộng thị trường. 

 - Đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, giảm mức tồn kho. 

 - Tiếp tục phát triển thị trường xi măng rời, các công trình, trạm trộn trên các địa 

bàn. 

2/ Về công tác đầu tư: 

 - Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án chuyển đổi công nghệ hệ thống nghiền xi 

măng đến đóng bao. 

 - Dự án Tận dụng nhiệt thừa để phát điện: Báo cáo nghiên cứu khả thi, hiệu quả 

thực hiện dự án và triển khai thực hiện. 

 3/ Về công tác tổ chức và cán bộ 

- Hoàn thành mô hình cơ cấu tổ chức ổn định việc sản xuất kinh doanh của Công 

ty. Đặc biệt xem xét, đánh giá hiệu quả hiệu quả hoạt động theo mô hình sửa chữa tập 

trung để điều chỉnh đáp ứng được yêu cầu đề ra. 

- Sắp xếp cán bộ, người lao động, bổ sung quy chế, quy định, quản lý điều hành 

đáp ứng yêu cầu hiện nay. 

4/ Một số mặt công tác khác 

- Đối với Công ty CP xi măng Miền Trung: Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn 

phối hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần xi măng Miền Trung triển khai các nội dung 

công viêc hỗ trợ về nguồn lực nhằm khảo sát, bảo dưỡng sửa chữa, nâng cấp cải tiến 

thiết bị, xử lý về vấn đề môi trường và chạy lại thiết bị để Sở TN&MT tổ chức triển 

khai quan trắc môi trường. Qua đó lập lại hồ sơ đề nghị Tỉnh Cấp lại Giấy xác nhận 

hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường sớm đưa dây chuyền sản xuất hoạt động 

trở lại. 

Trên đây là báo cáo kiểm điểm kết quả công tác 2017 và phương hướng nhiệm vụ 

công tác 2018 của Hội đồng quản trị Công ty. Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục bám 

sát chức năng, quyền hạn, phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung sức mạnh trí 

tuệ và tinh thần đoàn kết để làm tốt hơn nữa công tác quản lý Công ty. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. Xin trân trọng cảm ơn./. 
 

                 T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                 CHỦ TỊCH 

               

                 (Đã Ký) 

 

           Bùi Hồng Minh 


