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TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI 

MĂNG VIỆT NAM - VICEM 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

Bỉm Sơn, ngày 23 tháng 04 năm 2018. 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017 VÀ  

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

Căn cứ:  

 Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty 

Cổ phần xi măng Bỉm Sơn(sau đây gọi tắt là Công ty); 

 Qui chế hoạt động của Ban kiểm soát; 

 Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt 

Nam; 

 Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2017. 

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động 

trong năm 2017 của Công ty Cổ phần cổ phần xi măng Bỉm Sơn như sau:   

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

1. Các công tác đã thực hiện năm 2017: 

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 

21/04/2016, bao gồm 03 thành viên. Trong năm 2017 Ban Kiểm soát đã triển khai hoạt động như 

sau: 

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty; 

Kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của 

HĐQT và việc thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Hội đồng quản trị, Tổng giám 

đốc. 

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia góp ý và đề xuất một số nội dung trong quá 

trình soạn thảo và thực hiện các quy chế, nghị quyết của HĐQT và quy định của Công ty. 

- Thường xuyên trao đổi, đánh giá kiểm điểm công việc thực hiện qua các buổi họp và thông qua 

hệ thống thông tin của Công ty. 

- Giám sát, tham gia việc triển khai kế hoạch SXKD của Công ty. 

- Giám sát, kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật. 

- Thẩm tra Báo cáo tài chính theo định kỳ hàng quý, 6 tháng và kết thúc năm tài chính 2017. 

- Giám sát thực hiện quy chế, quy trình, quy định về mua sắm, sử dụng nguyên vật liệu đầu vào 

và thuê ngoài vận chuyển Clinker. 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với người lao động; việc thực hiện các nội 

quy, quy chế của công ty. 
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- Giám sát hoạt động bán hàng và công nợ phải thu. 

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập về việc soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và 

kết thúc năm tài chính của Công ty. 

2. Kế hoạch định hướng năm 2018 

 - Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động của công ty, vì sự phát triển 

của Công ty và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông. 

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT. 

- Định kỳ thẩm tra báo cáo tài chính. 

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, các hội nghị chuyên đề (khi được mời tham dự), có ý kiến 

chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty. 

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách mới ban hành để kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn 

chưa phù hợp (nếu có), nhằm nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty, giảm thiểu những 

rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động SXKD của Công ty. 

- Thực hiện chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể (nếu thấy cần thiết) và các yêu 

cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định. 

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn nhiệm kỳ 2016-2020 bao gồm 05 

thành viên. Ngày 23/08/2017 đồng chí Bùi Hồng Minh thay đồng chí Trần Việt Thắng giữ chức 

vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. 

- Hội đồng quản trị phân công cho các thành viên HĐQT, chỉ đạo, giám sát mọi lĩnh vực hoạt 

động của Công ty; HĐQT đã thể hiện sự đoàn kết, tập trung, dân chủ, có trách nhiệm cao; kịp 

thời chỉ đạo, giải quyết các công việc phù hợp với diễn biến của thị trường và thực tế hoạt động 

của Công ty. 

- Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác thực hiện mục tiêu theo Nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

- Hội đồng quản trị phê duyệt và chỉ đạo thực hiện mục tiêu năm 2017 theo Nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông, theo mục tiêu phấn đấu và định hướng chiến lược phát triển của Công ty nói 

chung và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực nói riêng phù hợp với chiến lược của Tổng công ty 

Công nghiệp xi măng Việt Nam. 

- Hàng quý, Hội đồng quản trị đều tổ chức họp định kỳ đánh giá các mặt hoạt động của Công ty, đề 

ra mục tiêu hoạt động của quý tiếp theo. 

- Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 09 Nghị quyết về những nội dung trọng tâm trong hoạt 

động của Công ty để Ban điều hành triển khai thực hiện, cụ thể như sau: 

- Nghị quyết số 0462/NQ-HĐQT ngày 08/3/2017 về việc Kết quả SXKD năm 2016, mục tiêu 

nhiệm vụ 6 tháng 2017. 

- Nghị quyết số 1598/NQ-HĐQT ngày 13/7/2017 về việc Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2017, 

mục tiêu nhiệm vụ quý 3/2017. 
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- Nghị quyết số 1599/NQ-HĐQT ngày 13/7/2017 về việc Điều chỉnh tổng mức đầu tư và tiến độ 

Dự án chuyển đổi công nghệ NXM đến Đóng bao. 

- Nghị quyết số 1970/NQ-HĐQT ngày 23/8/2017 về việc Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty. 

- Nghị quyết số 1971/NQ-HĐQT ngày 23/8/2017 về việc Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty. 

- Nghị quyết số 2168/NQ-HĐQT ngày 18/9/2017 về việc Phiên họp Hội đồng quản trị Công ty 

mở rộng. 

- Nghị quyết số 2265/NQ-HĐQT ngày 28/9/2017 về việc Thực hiện nhiệm vụ và triển khai công 

việc phục vụ SXKD. 

- Nghị quyết số 2334/NQ-HĐQT ngày 05/10/2017 về việc Về công tác cán bộ - Luân chuyển và 

giao nhiệm vụ. 

- Nghị quyết số 3014/NQ-HĐQT ngày 19/12/2017 về việc Về công tác cán bộ - Bổ nhiệm Phó 

TGĐ. 

Năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định Luật 

doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật. 

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

 Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2017, Nghị quyết của Hội đồng quản trị: 

Ban giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân 

thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cụ thể: 

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:  

 + Thực hiện các giải pháp đồng bộ cố gắng duy trì thời gian hoạt động của máy móc thiết 

bị, nâng cao mác nền clinker và xi măng, giảm định mức tiêu hao. Giảm tối đa tỷ lệ sử dụng 

clinker trong sản phẩm xi măng tại Nhà máy. 

 + Thực hiện nghiêm túc 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. 

- Về công tác tài chính kế toán:  

 + Chủ động, tích cực cân đối dòng tiền, tìm nguồn vốn vay có lãi suất hợp lý đảm bảo 

vốn cho sản xuất kinh doanh và trả nợ. 

 + Thực hiện chi trả cổ tức 10% bằng tiền của năm 2016 cho các cổ đông. 

- Về công tác tổ chức nhân sự:  

+ 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. 

- Về các công tác khác:  

 + Chỉ đạo quyết liệt, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thi công dự án chuyển đổi 

công nghệ hệ thống nghiền xi măng đến đóng bao nhằm đảm bảo tiến độ. 

 + Phối hợp với Công ty cổ phần xi măng Miền Trung (CRC), Tổng công ty Công nghiệp 

xi măng Việt Nam và các Bộ, ban ngành của Chính phủ để đánh giá tác động môi trường tại 

CRC để giải quyết vấn đề người dân tại đây và đưa CRC hoạt động kinh doanh trở lại.  
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IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2017 

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính 

- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt 

Nam hiện hành. 

- Các Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty Ernst & Young Việt Nam là đơn 

vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.  

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty là ý kiến chấp nhận 

toàn bộ. Các Báo cáo tài chính năm 2017 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài 

chính tại ngày 31/12/2017, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2017, 

phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan. 

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2017 theo BCTC như sau: 

Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Thực hiện 

2016 

Kế hoạch 

2017 

Thực hiện 

2017 

TH/KH 

2017 

TH/TH 

2016 

1. Doanh thu thuần Tỷ đ 4.282 4.234 3.475 82,1% 81,2% 

2. Lợi nhuận trước thuế 

     - Lợi nhuận sau thuế Tỷ đ 

323,0 

258,3 

261,5 

209,1 

8,83 

4,9 

3,4% 

2,3% 

2,7% 

1,9% 

3. Nộp ngân sách Tỷ đ 185,7 142,0 181 127,5% 97,5% 

4. Cổ tức  % 10 5-10 0 0 0 

3. Tình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2017 

3.1. Các chỉ tiêu phân tích tài chính 

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2017 Năm 2016 

1. Cơ cấu tài sản 

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 

 

% 

% 

 

73,3 

26,7 

 

77,1 

22,9 

2. Cơ cấu vốn 

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 

- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 

 

% 

% 

 

61,2 

38,8 

 

57,6 

42,4 

3. Khả năng thanh toán 

- Khả năng thanh toán nhanh 

- Khả năng thanh toán hiện hành 

 

Lần 

Lần 

 

0,15 

0,37 

 

0,17 

0,40 

4. Tỷ suất sinh lời 

- Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần 

- Lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu 

 

% 

% 

 

0,25 

0,48 

 

7,54 

16,51 
 

3.2. Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2017 

 Năm 2017 Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đặc biệt là sức cạnh tranh 

trên thị trường trong nước làm cho sản lượng tiêu thụ của Công ty giảm mạnh. Tổng sản phẩm 
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tiêu thụ đạt 89% so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017 trong đó sản phẩm xi măng 

các loại đạt 80% so với Nghị quyết. 

 Công ty vẫn mất cân đối nguồnvốn; khả năng thanh toán sụt giảm và chưa cải thiện so 

với năm 2016; Hệ số Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn tăng so với năm 2016 sẽ càng tạo áp lực cho 

hoạt động sản xuất trong năm 2018.    

V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017 

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016 và trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 

 Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận giữ lại được phân phối và trả cổ tức cho Cổ đông 

theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và pháp luật qui định cụ thể: 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Giá trị Ghi chú 

Trả cổ tức năm 2016 (10% bằng tiền) Triệu đồng 110.010  

Trích Quĩ đầu tư phát triển Triệu đồng 188.204  

Trích Quĩ thưởng người quản lý Công ty Triệu đồng 365  

Trích Quĩ khen thưởng, phúc lợi Triệu đồng 24.000  

 

2. Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 

Công ty trích thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký 

Công ty năm 2017 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 cụ thể: 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:      5.000.000 đồng/tháng; 

- Thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng; 

- Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty:  3.000.000 đồng/tháng. 

 Tổng cộng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký là: 392.000.000 đồng 

3. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017: 

 Với nhiều nỗ lực kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính của Công ty năm 2017 so với 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đề ra cụ thể: 

- Sản xuất clinker: 2.794.926  tấn/2.980.000 tấn, so với Nghị quyết đạt 94 % 

- Tổng SP tiêu thụ: 3.988.145 tấn/4.490.000 tấn, so với Nghị quyết đạt 89%  

- Doanh thu thuần: 3.475 tỷ đồng/4.234 tỷ đồng, so với Nghị quyết đạt 82% 

- Lợi nhuận trước thuế: 8,830 tỷ đồng/261,456 tỷ đồng, so với Nghị quyết đạt 3,38% 

4. Các vấn đề khác: 

 Nhìn chung hầu hết các vấn đề đưa ra tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2017, Công ty đã triển khai thực hiện tuy nhiên vẫn còn một số giải pháp sản xuất kinh 

doanh chưa có kết quả như: 

- Chưa nâng cao được sản lượng, thị phần tại một số địa bàn và nâng cao hiệu quả bán hàng. 

- Việc đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện nhằm đảm bảo dự án Nghiền xi măng đến Đóng bao 

thực hiện theo đúng tiến độ đã đề ra chưa đạt. 
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VI. KIẾN NGHỊ 

1. Công tác sản xuất:  

Thường xuyên rà soát, đánh giá tình trạng hoạt động của máy móc thiết bị; có các giải 

pháp đồng bộ giảm định mức tiêu hao đặc biệt là định mức tiêu hao than và điện, nâng cao mác 

nền clinker, quản lý tốt chi phí sản xuất theo 5 công đoạn 7 phân đoạn. 

2. Công tác tiêu thụ:   

Tiếp tục củng cố hệ thống phân phối nhằm gắn kết NPPC lâu dài với Công ty; Sử dụng 

linh hoạt cơ chế bán hàng phù hợp thực tế thị trường ở từng thời điểm, từng địa bàn. Quản lý nợ 

phải thu đảm bảo nợ không vượt bảo lãnh, đảm bảo an toàn trong kinh doanh. Không để phát 

sinh nợ phải thu khó đòi. Đối với các NPP, khách hàng mua xi măng có công nợ phải thu khó đòi 

cần tích cực đôn đốc thu hồi công nợ để thu hồi vốn cho Công ty. 

Tìm các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm giảm lượng tồn kho sản phẩm hàng hóa 

đẩy nhanh vòng quay vốn lưu động. 

3. Công tác tài chính:  

Xem xét cân đối dòng tiền để có phương án huy động và sử dụng vốn hợp lý, đảm bảo dư 

nợ vay ngắn hạn hợp lý, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nghĩa vụ trả 

nợ. 

Thực hiện phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh theo mô hình quản lý chi phí giá 

thành 5 công đoạn 7 phân đoạn. 

4. Công tác quản lý: 

Xem xét rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định quản lý, quản trị nội 

bộ cho phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động của Công ty. 

VII. Tự đánh giá kết quả hoạt động:  

 Nhìn chung năm 2017, Trưởng Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát Công ty 

đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của 

pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát đã cố gắng thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được phân công, 

đoàn kết, hợp tác giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ. 

 
TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY 

Trưởng Ban 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tuấn 

 

 


