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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

THÔNG TIN CHUNG
Thông tin khái quát				
Quá trình hình thành và phát triển
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
Mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức.
Định hướng phát triển			
Rủi ro					

5|

Báo cáo thường niên 2019

Tên công ty:		

CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Tên giao dịch:		

DONG NAI ROOFSHEET AND CONSTRUCTION MATERIAL JOINT STOCK COMPANY

Mã cổ phiếu:		

DCT

Vốn điều lệ:		

272.236.470.000 đồng

Giấy CNĐKDN số:
			
			

Số 3600475018 (số cũ 4703000010), đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 9 năm 2000
và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 09 tháng 05 năm 2019 do Sở Kế hoạch và Đầu
tư Tỉnh Đồng Nai cấp

Địa chỉ:		
			

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 4, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh
Đồng Nai

Số điện thoại:		

(84-251) 3 836 130

Số fax:			

(84-251) 3 836 023

Website:		

www.donac.net

Email:			

info@donac.net
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THÔNG TIN CHUNG

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Tiền thân của Công ty cổ phần

Nhà nước tiếp quản cơ sở Eternit -

Đồng Nai là hãng Eternit của Pháp,

Amiăng xi măng Đồng Nai, trực thuộc

Tấm lợp Vât liệu xây dựng (VLXD)

máy Amiăng xi măng Đồng Nai thành

Việt Nam và đổi tên thành nhà máy

được khởi công xây dựng từ năm

Công ty Tấm lợp VLXD Đồng Nai trực
thuộc Tổng Công ty xi măng Việt Nam.

liên hiệp các xí nghiệp gạch ngói và

1964 đến 1966.

sành sứ xây dựng - Bộ xây dựng.

1966

1993

1977

Đầu tư dây chuyền sản xuất

Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số

m2 /năm và ngói màu công

2000 về việc chuyển Công ty Tấm lợp

gạch bê tông công suất 1 triệu
suất 2 triệu viên/năm.

Đầu tư dây chuyển sản xuất xi măng.

73/2000/QĐ-TTg ngày 21 tháng 06 năm
VLXD Đồng Nai (thuộc Tổng Công ty Xi
măng Việt Nam) sang Công ty cổ phần.

2001

1995

2000

Cổ phiếu của công ty chính thức giao

Hoàn thành nhà máy nghiền xi

Công ty tập trung mọi nguồn lực

khoán Tp.HCM với mã chứng khoán:

1 triệu tấn/năm.

qua những khó khăn về tài chính và

dịch tại trung tâm giao dịch chứng
DCT

2006
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Bộ Xây dựng có quyết định đổi tên Nhà
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măng Nhơn Trạch với công suất

2011

để duy trì hoạt động ổn định, vượt
những trở ngại trong kinh doanh.

2019 đến nay

www.donac.net
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THÔNG TIN CHUNG

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
Ngành nghề kinh doanh
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
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TÊN NGÀNH
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm xi măng tấm lợp và xây lắp

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm xi măng tấm lợp và xây lắp. Bán buôn
clinker. Dịch vụ thương mại, xuất nhập khẩu các loại vật tư, nguyên liệu,
vật liệu xây dựng, trang trí nội thất.

MÃ NGÀNH
2395 (Chính)
4663

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Dịch vụ thương mại, xuất nhập khẩu các loại thiết bị phụ tùng
chuyên ngành xây dựng

4659

Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
Chi tiết: Sản xuất Clinker (không sản xuất tại trụ sở)

2394

Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng

4100

Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Chi tiết: Mua bán nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất công nghiệp.
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, cơ sở hạ tầng khu công nghiệp,
khu dân cư
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông đường bộ.
Xây dựng công trình công ích
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi.

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường bộ (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện
theo quy định của pháp luật)
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường thuỷ (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện
theo quy định của pháp luật)
Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn xe ô tô
Bán mô tô, xe máy

Bốc xếp hàng hóa (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy
định của pháp luật)

Báo cáo thường niên 2019

3600

4290
4210
4220
4933
5022
4511

4541

5224

STT

15
16
17

18

19
20
21
22
23

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử
dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo
quy định của pháp luật)
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp
luật)
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp
luật)
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ hàng hải. Dịch vụ đại lý tàu biển. Dịch vụ đại lý vận tải
đường biển. Dịch vụ môi giới hàng hải. Dịch vụ cung ứng tàu biển. Dịch
vụ kiểm đếm hàng hóa. Dịch vụ lai dắt tàu biển. Dịch vụ logistics. Dịch vụ
khai thuê hải quan. Dịch vụ vệ sinh tàu biển. (chỉ hoạt động khi có đủ điều
kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan. (đối với xăng dầu,
không kinh doanh xăng dầu tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm
quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy
định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về
kinh doanh xăng dầu và phù hợp với quy hoạch của Tỉnh)
Sửa chữa máy móc, thiết bị
(trừ xi mạ, không hoạt động tại trụ sở)
Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe
có động cơ khác)
(không hoạt động tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền
chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của
pháp luật)
Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe cẩu. (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh
theo quy định của pháp luật)
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê xe nâng hàng (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh
doanh theo quy định của pháp luật)

www.donac.net
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THÔNG TIN CHUNG

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
Địa bàn kinh doanh
•

•

Với các sản phẩm hiện có như tấm lợp, xi măng, Công ty hiện chủ yếu phục vụ nhu cầu của các
thị trường truyền thống như: Vùng duyên hải miền Trung, khu vực các tỉnh thành miền Đông và
miền Tây Nam Bộ.

Ngoài sản phẩm tấm lợp, sản phẩm xi măng đang ngày càng mở rộng thị trường tiêu thụ trong
và ngoài nước (như xi măng xá cho các công trình xây dựng có quy mô lớn, công trình trọng
điểm quốc gia)

11 |
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Cơ cấu bộ máy quản lý

Giá trị cốt lõi
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

•

Đầu tư vào con người là đầu tư vào chất lượng công việc, chất lượng sản phẩm;

•

Hợp tác cùng phát triển là môi trường và sức mạnh để tồn tại và cạnh tranh lành

•

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KIỂM SOÁT

Lấy chữ tín đối với khách hàng và các bên liên quan làm phương châm hoạt động;
mạng hướng vào thị trường và phát triển bền vững.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG TỔ CHỨC
HÀNH CHÍNH

PHÒNG TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN

PHÒNG KỸ THUẬT
KCS

PHÒNG VẬT TƯ

PHÒNG
KINH DOANH

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
•

Nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cách đẩy mạnh nghiên cứu cải tiến, phát triển và sản xuất nhiều loại sản

phẩm đa dạng, phục vụ cho nhiều đối tượng khách
NHÀ MÁY DONAC

NHÀ MÁY
NHƠN TRẠCH

hàng khác nhau và đem lại lợi ích thiết thực cho xã hội
•
•

và cộng đồng;

Có kế hoạch sản xuất bám sát nhu cầu thị trường,
tránh ứ đọng, tồn kho;

Đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các cổ đông, làm

tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước, từng bước mở rộng

thị trường, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tạo việc
•

làm và thu nhập cho người lao động;

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến vào các
hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh, theo kịp xu
hướng công nghệ 4.0.

13 |

Báo cáo thường niên 2019

www.donac.net

| 14

THÔNG TIN CHUNG

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Chiến lược phát triển trung và dài hạn
•

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty thông qua các hoạt động

•

Xây dựng chiến lược thu mua, dự trữ nguyên vật liệu, thành phẩm hợp

•

•

về xử lý chất thải nguy hại, tránh gây ô nhiễm môi trường sống của cộng đồng

tuyển dụng và đào tạo nhằm đáp ứng sự phát triển của Công ty;

và hệ sinh thái xung quanh. Sử dụng hợp lý nguyền tài nguyên thiên nhiên
trong quá trình sản xuất. Trong quá trình làm việc, Công ty luôn xem xét đến

lý nhằm cắt giảm chi phí hoạt động, hướng đến mục tiêu tối đa hóa lợi

các vấn đề môi trường như: sự tham gia của lãnh đạo và nhân viên trong quản

nhuận trong kinh doanh;

lý môi trường, tính tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu luật pháp, vấn để kiểm

Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu tấm lợp DONAC bằng các biện pháp

soát sử dụng nguồn năng lượng, kiểm soát nước và rác thải đầu ra, các đề

như tiến hành nghiên cứu thị trường nhằm thâm nhập vào các phân

tài sáng kiến tiết kiệm chi phí về môi trường, các sự cố môi trường tiềm ẩn…

khúc, thị trường tiềm năng. Đồng thời, cải thiện công tác chăm sóc
•

khách hàng để duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ;

Thường xuyên tiến hành phân tích các yếu tố tác động ảnh hưởng đến

sự phát triển của Công ty như nhân tố về môi trường, kinh tế xã hội,
khoa học, công nghệ, chính trị, pháp lý, thị trường, tài chính tiền tệ,
tình hình hội nhập kinh tế thế giới.

Đối với môi trường: Công ty luôn cố gắng đảm bảo các quy định, quy chuẩn

nhằm giúp nhân viên nhận thức tốt hơn và chính cán bộ công nhân viên là
•

người đang góp phần tạo ra một tổ chức thân thiện với môi trường.

Đối với cộng đồng xã hội: Công ty luôn đảm bảo tuân thủ chuẩn mực về bảo

vệ môi trường, bình đẳng về giới, an toàn lao động, quyền lợi lao động, trả
lương công bằng, minh bạch, đào tạo và phát triển nhân viên… góp phần phát
triển doanh nghiệp và cộng đồng.

Các mục tiêu phát triển bền vững
•

Chất lượng sản phẩm: Công ty không ngừng nâng cao chất lượng

sản phẩm ở từng công đoạn sản xuất, đảm bảo sản phẩm đáp ứng
•

nhu cầu và thị hiếu của thị trường.

Đối với người lao động: Công ty luôn đặt ra mục tiêu từng bước
nâng cao đời sống người lao động về vật chất và tinh thần, đảm bảo

việc làm cho người lao động, những chế độ liên quan đến nhân sự để

tạo nên đội ngũ nhân lực vững mạnh, phát huy được những giá trị
cốt lõi của Công ty và tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững lâu dài.
15 |
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CÁC YẾU TỐ RỦI RO
Rủi ro thời tiết

Rủi ro giá nguyên liệu đầu vào

Năm 2019, Công ty Cổ phần Tấm lợp - Vật liệu xây dựng Đồng Nai tiếp tục thực
hiện quản lý rủi ro chủ động, gắn quản lý rủi ro vào mọi hoạt động kinh doanh
hàng ngày. Các rủi ro được nhận diện, đánh giá định kỳ và được báo cáo kịp thời
đến Ban điều hành, Hội đồng quản trị bảo đảm việc kiểm soát những ảnh hưởng
của rủi ro đến kết quả hoạt động kinh doanh, danh tiếng của Công ty. Dưới đây là
các rủi ro trọng yếu tác động đến các lĩnh vực hoạt động của toàn Công ty.

Nguyên liệu đầu vào quan trọng trong

Vật liệu xây dựng là ngành chịu tác động rất lớn

than, dầu, điện, clinker, thạch cao, bazan, cước

tiết diễn biến xấu, mưa bão nhiều sẽ khiến các

ngành sản xuất xi măng bao gồm: Đá vôi, đất sét,

vận tải,… Trong khi đó, giá cả một số nguyên liệu

đầu vào này thường biến động bất thường ảnh
hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của

Công ty. Giá than năm 2019 tăng khoảng 4% so
với năm 2018 do thiếu hụt nguồn cung còn giá

điện tăng hơn 8% do chính sách tăng giá điện
của Chính phủ.

Công ty đã chú trọng đầu tư phát triển

Rủi ro kinh tế
Đặc thù của ngành vật liệu xây dựng là

công nghệ nhằm nâng cao năng suất, giảm hao
Ngoài ra, tình trạng dư cung xi măng

luôn gắn liền với sự phát triển của ngành bất

trong nước sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn khi

hiện nay thị trường bất động sản trong gian

sản xuất xi măng mới sẽ đi vào hoạt động. Tuy

động sản, các công trình xây dựng. Tuy nhiên
đoạn khó khăn, có nhiều dự án tạm hoãn triển

khai hay các công trình đang xây dựng phải

tạm dừng trong giai đoạn này. Bên cạnh đó, các
dự án đầu tư công vẫn gặp khó khăn trong hoạt
động giải ngân. Sự trầm lắng của thị trường bất

động sản đã kéo theo sụt giảm hàng loạt các
ngành nghề liên quan, trong đó có ngành vật
liệu xây dựng.
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trong năm 2020 tiếp tục có một số dây chuyền
nhiên điều này sẽ được bù đắp bởi thị trường
xuất khẩu khi Thái Lan cắt giảm nguồn cung.

Đồng thời, Nghị định 125 quy định thuế xuất

phí nguyên nhiên vật liệu, kiểm soát chặt chẽ
hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tránh lãng

phí, thất thoát nguyên nhiên vật liệu. Mặt khác,
Công ty luôn chú trọng xây dựng được kênh cung

từ các yếu tố thời tiết môi trường. Bởi khi thời
công trình xây dựng ngưng trệ, chậm tiến độ sẽ

kéo theo sự sụt giảm nhu cầu sử dụng vật liệu sử
dụng. Biến đổi khí hậu những năm gần đây ngày
càng bất thường. Đặc biệt, Việt Nam được đánh
giá là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng

nặng nề của biến đổi khí hậu do có bờ biển dài.
Năm 2019 được xem là một năm có yếu tố thuận

lợi từ thời tiết khi hiện tượng mưa bão xảy ra với
tần suất tương đối thấp so với các năm trước. Dù
vậy, Công ty vẫn phải luôn chủ động trong công

tác ứng phó với các trường hợp thời tiết cực
đoan.

cấp nguyên liệu, tạo mối quan hệ bạn hàng lâu

năm nhằm đảm bảo ổn định nguồn nguyên liệu
cho sản xuất.

khẩu xi măng là 0% có hiệu lực từ tháng

1/2018 từ mức 5% cuối 2016 cũng góp phần
hỗ trợ thị trường xi măng xuất khẩu trong thời
gian tới.

www.donac.net
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THÔNG TIN CHUNG
Rủi ro thị trường
Theo báo cáo của Hiệp hội tấm lợp Việt Nam, sản lượng tiêu thụ tấm lợp fibro xi măng trong

những năm gần đây đã giảm sút một cách nghiệm trọng. Bên cạnh sự tuyên truyền, tác động mạnh mẽ

của các tổ chức kêu gọi dừng sử dụng amiang trắng trong sản xuất tấm lợp thì lợi thế giá rẻ của tấm

lợp fibro xi măng đã không còn mang tính cạnh tranh nữa, do sản phẩm tôn lợp trong nước ngày nay

đã chiếm lĩnh thị trường với nhiều phân khúc giá rẻ. Hình thức, mẫu mã tấm fibro xi măng dường như
không còn phù hợp với thị hiếu, thẩm mỹ của người tiêu dùng.

Mặt khác, thực tế chất lượng fibro xi măng ngày càng giảm sút do các doanh nghiệp tự giảm giá

để cạnh tranh thị trường với nhau. Trong khi vấn đề dừng sử dụng amiang trắng trong sản xuất tấm

lợp chưa có hồi kết thì xu hướng các doanh nghiệp chuyển dịch cơ cấu kinh doanh đang diễn ra khá

rõ nét. Các doanh nghiệp sản xuất tấm tôn đang chủ động chiếm lĩnh thị trường với nhiều cam kết hấp
dẫn. Qua từng năm, cùng với việc mở rộng các khu công nghiệp và đô thị, hầu hết các công trình xây

Rủi ro pháp luật
Bất cứ doanh nghiệp nào trong thị trường cũng chịu sự chi phối của Pháp luật Việt Nam. Là

Công ty hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần và đăng ký giao dịch chứng khoán nên Công ty chịu
ảnh hưởng bởi nhiều luật khác nhau như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế, Luật Xuất

nhập khẩu,... Các văn bản pháp luật và hướng dẫn dưới luật hiện đang trong quá trình xây dựng và
hoàn thiện. Bất cứ một thay đổi nào trong các quy định trên đều sẽ tác động đến hoạt động sản xuất

kinh doanh của Công ty. Vì vậy, Công ty luôn chủ động cập nhật và theo dõi các chính sách, chủ trương

mới của nhà nước, luật pháp và thông lệ quốc tế để đưa ra mục tiêu, kế hoạch phù hợp với quy mô sản
xuất của Công ty.

Ngoài ra, trong năm 2019 Chính phủ đã công bố dự thảo lộ trình dừng sử dụng amiăng trắng để

chấm dứt sản xuất tấm lợp amiăng từ năm 2023 do các vấn đề liên quan tới sức khỏe con người. Điều
này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty nếu dự thảo được thông qua. Vì vậy,
Công ty luôn phải trên tinh thần đề phòng rủi ro từ dự thảo này, chủ động chuyển đổi dần và đa dạng
hóa các sản phẩm khác của Công ty.
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dựng nhà xưởng, các nhà cao tầng đều sử dụng tôn kẽm hoặc tôn mạ màu (chủ yếu là loại tôn dạng

sóng vuông và sóng ngói) để lợp mái và tường bao che do đảm bảo độ bền cho sử dụng lâu dài (chống
thấm, chống nóng), dễ sử dụng trong quá trình lắp đặt, thay thế và đảm bảo tính thẩm mỹ của công
trình.

Vì vậy, việc nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu về chất lượng và

mẫu mã nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm luôn là mục tiêu hàng đầu của Công ty trong
giai đoạn khó khăn chung của thị trường.

Rủi ro khác
Bên cạnh các nhân tố rủi ro nói trên, Công ty xác định
còn một số nhân tố rủi ro phi hệ thống như: hỏa hoạn,
thiên tai, chiến tranh hay dịch bệnh xảy ra trên quy

mô lớn. Những rủi ro này hiếm khi xảy ra, nhưng nếu

có sẽ để lại hậu quả thực sự nghiêm trọng, tác động
trực tiếp và lâu dài đến hoạt động sản xuất. Công ty
đã tiến hành đánh giá xác suất xảy ra rủi ro cho từng

lĩnh vực hoạt động và mức thiệt hại phát sinh khi xảy
ra rủi ro.

www.donac.net
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
Tình hình sản xuất kinh doanh
Năm 2019 là một năm đầy thách thức và khó khăn đối với thị trường tiêu thụ tấm lợp fibro xi măng.

Không thể đứng yên khi những cạnh tranh trong ngành Công nghiệp vật liệu lợp ngày càng trở nên khắc

nghiệt, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm fibro xi măng trong nước đã chuyển mình tiếp thu công
nghệ hiện đại và sản xuất thành công các sản phẩm fibro xi măng màu đa dạng về mẫu mã, chủng loại
trong đó có DONAC. Cụ thể kết quả kinh doanh Công ty đạt được như sau:
STT

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

3

Lợi nhuận từ khác

4

HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Tình hình sản xuất kinh doanh
Tình hình nhân sự		

Cơ cấu cán bộ công nhân viên
			
Chính sách đối với người lao động
Tình hình đầu tư và thực hiện dự án
Tình hình tài chính			

Năm 2018

1

2

TÌNH HÌNH

Chỉ tiêu

5
6

Lợi nhuận từ HĐKD

Năm 2019

394.163

364.273

1.575

474

-2.730

Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế

ĐVT: Triệu đồng

6.158

-1.156

6.633

-42

244

-1.156

Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu

6.633

Năm qua, nhờ vào sự nỗ lực và quyết tâm

lớn của Ban lãnh đạo Công ty, doanh thu

của Công ty nhìn chung đạt tương đương

so với năm trước, đạt mức 364,3 tỷ đồng.
Bên cạnh những nghiên cứu nhằm phát

triển sản phẩm, đa dạng thị trường, Công

ty đã cố gắng tiết giảm hầu hết các chi phí
hoạt động như lãi vay, bán hàng, quản lý

doanh nghiệp, điều đó đã giúp cho các chỉ

Doanh thu

364,3
Tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế

6,6

Tỷ đồng

số lợi nhuận của Công ty tăng so với năm

trước. Kết quả, lợi nhuận trước thuế của

Công ty là 6,6 tỷ đồng, đạt 473,79% so với
mức lợi nhuận âm năm 2018.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Danh sách Hội đồng quản trị
STT

Những thay đổi về nhân sự trong năm
Họ tên

Chức vụ

1

Nguyễn Công Lý

Chủ tịch HĐQT

2

Nguyễn Bá Thuyền

Phó Chủ tịch HĐQT

3

Nguyễn Thị Mai Thảo

Ủy viên HĐQT

Danh sách Ban kiểm soát

STT

Họ tên

Chức vụ

Nguyễn Văn Nho

Trưởng BKS

2

Phạm Đức Hùng

Thành viên BKS

Lê Nguyễn Thùy Vân

1

2

3

4

5

1

3

STT

Thành viên BKS

Họ và tên
Trần Thị Mộng Thu

Lê Nguyễn Thùy Vân

Nguyễn Công Lý

Lê Thân

Nguyễn Văn Quý

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

Phó Giám đốc thường trực

15/01/2019

Thành viên BKS

27/04/2019

Tổng Giám đốc

27/04/2019

Tổng Giám đốc

Phó Tổng Giám đốc

Ngày miễn nhiệm

27/04/2019

27/11/2019

Ghi chú

Bổ nhiệm ngày 27/04/2019

Danh sách Ban Tổng Giám đốc

STT

Chức vụ

Ghi chú

1

Lê Thân

Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm ngày 27/04/2019

2

Nguyễn Văn Quý

Phó Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm ngày 12/11/2019

3
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Họ tên

Trần Thị Mộng Thu
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Phó Giám đốc thường
trực

Bổ nhiệm ngày 15/01/2019

www.donac.net

| 24

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

“

Sơ yếu lý lịch Ban điều hành Công ty

“

Quản trị kinh doanh

“

Trình độ chuyên môn

Trình độ chuyên môn

“

Việt Nam

Cử nhân kinh tế

ÔNG PHẠM ĐỨC HÙNG
Kiểm soát viên

ÔNG NGUYỄN BÁ THUYỀN
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

BÀ NGUYỄN THỊ MAI THẢO
Ủy viên Hội đồng quản trị

Báo cáo thường niên 2019

Cử nhân luật

“

Trình độ chuyên môn

Việt Nam

Trình độ chuyên môn

“

Việt Nam

Quản trị kinh doanh

BÀ LÊ NGUYỄN THÙY VÂN
Kiểm soát viên

Quốc tịch

Trình độ chuyên môn

Việt Nam

Cử nhân kinh tế

www.donac.net

“

Cử nhân luật

“

Việt Nam

Quốc tịch

“

Trình độ chuyên môn

Quốc tịch

25 |

Việt Nam

Quốc tịch

“

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Quốc tịch

“

Trưởng Ban Kiểm soát

ÔNG NGUYỄN CÔNG LÝ

Quốc tịch

“

ÔNG NGUYỄN VĂN NHO
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Cơ cấu cán bộ công nhân viên

“

STT

ÔNG LÊ THÂN
Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn

“

Việt Nam
Kỹ sư

Cử nhân

“

Trình độ chuyên môn

“

6,81%

3

Trình độ trung cấp

20

8,51%

Lao động phổ thông

182

77,45%

Hợp đồng không thời hạn

105

44,68%

Hợp đồng xác định từ 1-3 năm

126

53,62%

Nam

179

76,17%

2

4

Việt Nam

Quản trị kinh doanh

Trình độ cao đẳng

Công nhân kỹ thuật

Theo loại hợp đồng lao động

2

Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm)

III

Theo giới tính

3

Nữ

6

11

4

56

2,55%
4,68%

1,70%

23,83%

“

Báo cáo thường niên 2019

16

2

Phó Giám đốc thường trực

Trình độ chuyên môn

Trình độ đại học, trên đại học

1

BÀ TRẦN THỊ MỘNG THU

Quốc tịch

1

1

Việt Nam

Tỷ lệ (%)

Theo trình độ lao động

II

Phó Tổng Giám đốc

Số lượng
(người)

I

5

ÔNG NGUYỄN VĂN QUÝ

Quốc tịch
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Tính chất phân loại
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Chính sách người lao động
Môi trường làm việc
Nhằm tạo điều kiện tốt nhất phù hợp

YẾU TỐ CON NGƯỜI LUÔN ĐƯỢC XEM

phát huy tối đa năng lực chuyên môn,

CÙNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA CÔNG TY

LÀ YẾU TỐ THEN CHỐT ĐỒNG HÀNH

với đặc thù sản xuất để công nhân viên

Công ty.

Các chính sách phúc lợi của Công ty được

sự quan tâm của doanh nghiệp đến đời

9.128.000

sống vật chất, tinh thần của nhân viên,

được thực hiện một cách đầy đủ.
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8.025.000

1000

đích chia sẻ kiến thức, kỹ năng còn giúp tạo sự gắn kết
và chia sẻ giữa các CB-CNV Công ty.

Người

800

7.300.000

7.957.000

9.000.000

402

danh với các tiêu chuẩn rõ ràng. Với lộ trình
này, mỗi nhân viên đều biết mình đang ở

nấc thang nào trong lộ trình nghề nghiệp

và cần phải trang bị thêm những kiến thức
và kỹ năng gì để phát triển chuyên môn,

năng lực và để thăng tiến lên những vị trí
cao hơn.

Danh mục

Vốn điều lệ

6.000.000

Công ty Cổ phần Xi Măng Công Thanh

900.000.000.000

Tổng số cổ phần
sở hữu

Tỷ lệ sở hữu

90.000.000.000

10%

3.000.000

234

200

nghề nghiệp cụ thể cho từng vị trí chức

Công ty đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Xi Măng Công Thanh với tỷ lệ vốn góp 10%

8.272.000

600

400

cho mọi đối tượng được xác lập bằng kế

Tình hình đầu tư và thực hiện dự án

Đồng

Chính sách đãi ngộ lao động luôn được

hiểm tai nạn cho người lao động đều

niên trong nhà máy. Các buổi đào tạo này ngoài mục

12.000.000

người lao động đánh giá cao, thể hiện

như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo

Công ty còn thành lập bộ phận đào tạo tại chỗ thường

Thu nhập bình quân
của người lao động qua các năm

Chính sách phúc lợi

của Công ty. Cụ thể, các chế độ bảo hiểm

hoạch sử dụng nguồn nhân lực và lộ trình

cạnh các buổi đào tạo chuyên sâu cho công nhân viên,

lao động đều cảm thấy là một phần của

bó dài lâu, duy trì văn hóa doanh nghiệp

về chuyên môn, áp dụng những kiến thức thu được

cũng như phục vụ cho sự phát triển của Công ty. Bên

bằng, thân thiện, nơi mà mỗi một người

điều kiện cho người lao động an tâm, gắn

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp công bằng

nâng cao giá trị bản thân, thăng tiến trong tương lai

trường làm việc năng động, an toàn, công

liên tục hoàn thiện với mục tiêu tạo mọi

Công ty luôn tạo điều kiện để cho toàn thể cán bộ

sau khóa học vào công việc để phát triền nghề nghiệp,

Công ty luôn cố gắng xây dựng một môi

tăng mức độ hài lòng của người lao động.

Chính sách thăng tiến

công nhân viên có cơ hội học hỏi, trau dồi kiến thức

năng suất lao động và khả năng sáng tạo,

củng cố lòng trung thành, gắn kết và gia

Chính sách đào tạo

255

243

227
0

0

2015

2016

2017

2018

2019
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Các chỉ tiêu
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn
Hệ số thanh toán nhanh

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho
Vòng quay tổng tài sản

Cơ cấu cổ phần
ĐVT

Lần
Lần

Năm 2018

0,26
0,16

Năm 2019

0,31
0,26

%

123,11%

120,87%

Vòng

9,85

9,37

Vòng

0,55

0,50

•

Vốn điều lệ: 272.236.470.000 đồng

•

Mệnh giá: 10.000 đồng

•
•
•
•
•

Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 27.223.647 (cổ phiếu phổ thông),
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 27.223.647 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có.
Các chứng khoán khác: không có.

Cơ cấu cổ đông
STT
I

Cổ đông trong nước

2

Cổ đông tổ chức

1
3

II
1
2

III

Tổng cộng
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Loại cổ đông

Cổ đông nhà nước
Cổ đông cá nhân

Cổ đông nước ngoài
Cá nhân
Tổ chức

Cổ phiếu quỹ

Số lượng cổ đông
2.107
1

18

2.088
47

43
4
-

2.154
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
Thị trường bất động sản trong năm 2019 chững lại cùng với sự gia nhập của các doanh nghiệp

ngành vật liệu xây dựng khiến cho doanh thu trong năm của Công ty có phần sụt giảm. Tuy nhiên

Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra nhiều giải pháp để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh
doanh và nỗ lực hết sức trên từng bước tiến của mình. Trong đó, Ban lãnh đạo đã tập trung chỉ đạo
quyết liệt nhằm tăng năng suất lao động, nghiên cứu và phát triển mảng kinh doanh mới cụ thể là
mảng gia công xi măng.
Cơ cấu doanh thu

ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Doanh thu bán tấm lợp

BÁO CÁO CỦA
BAN TỔNG				
GIÁM ĐỐC

Đánh giá kết quả kinh doanh			

				

Tình hình tài chính				

			
			
			
		
		

Những cải tiến về tổ chức,
chính sách và quản lý			
Giải trình của BĐH đối với		
ý kiến của kiểm toán viên

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Năm 2018
88.354

22,42%

36.511

9,26%

Doanh thu gia công xi măng

267.653

Doanh thu cung cấp dịch vụ

1.645

Doanh thu bán thành phẩm khác
Tổng cộng

Tỷ trọng

394.163

Năm 2019
80.234

22,03%

26.527

7,28%

67,90%

254.331

0,42%

3.181

100,00%

Tỷ trọng

364.273

69,82%
0,87%

100,00%

Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu gia công xi măng

chiếm tỷ trọng cao nhất chiếm 69,82% cơ cấu doanh

thu. Theo sau đó là doanh thu bán tấm lợp chiếm

22,03%. Cơ cấu doanh thu năm 2019 có sự dịch
chuyển tăng doanh thu gia công, giảm doanh thu

bán tấm lợp. Nguyên nhân do tình hình khó khăn
của thị trường tấm lợp vì lo ngại chất amiăng là

nguyên liệu chính có trong tấm lợp, thêm nữa là do
thị trường ngày càng có nhiều sản phẩm thay thế

như tôn mạ, ngói màu,… làm cho các đơn hàng trở
nên khan hiếm hơn.
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Cơ cấu chi phí
Chỉ tiêu

ĐVT: Triệu đồng
Năm 2018

Năm 2019

%Tăng giảm

Tình hình tài sản
Chỉ tiêu

Chi phí tài chính

55.236

48.526

-12,15%

Tài sản ngắn hạn

Chi phí quản lý doanh nghiệp

10.429

7.130

-31,63%

Tổng tài sản

Chi phí bán hàng
Tổng cộng

890

67.027

661

56.953

-25,78%
-15,03%

Đơn vị tính: Triệu đồng
Năm 2018

Năm 2019
97.629

176.154

688.960

731.150

Tài sản dài hạn

591.331

Nợ ngắn hạn

381.217

Nợ dài hạn

554.995

576.774

466.934

Tổng nợ

306.934

848.150

883.708

Chi phí tài chính năm 2019 là 48,5 tỷ đồng, giảm

Tài sản ngắn hạn tăng chủ yếu do tăng

Tại ngày 31/12/2019, tổng nợ của Công ty là 883,7

hàng đạt mức 661 tỷ đồng, giảm 25,78% so với

Các khoản mục này tăng 80,43% so với

ngắn hạn tăng 51,3% và nợ dài hạn giảm 34,27% so

12,15% so với năm 2018. Năm 2019, chi phí bán
năm 2018. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm

31,63% so với cùng kỳ, đạt mức 7,1 tỷ đồng. Công

tác quản trị chi phí hoạt động vẫn được Công ty chú
trọng trong năm qua. Hiệu quả sử dụng tài sản, máy

móc hoạt động nhận được sự chú tâm của Ban lãnh
đạo. Chính vì vậy lợi nhuận của Công ty trong năm
2019 tiếp tục khởi sắc với mức 6,6 tỷ đồng, đây là

con số hết sức ấn tượng, nhờ có sự đoàn kết và nỗ
lực phấn đấu của toàn thể CBCNV, sự ủng hộ, tin

khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng.

năm trước, sự sụt tăng mạnh này đến từ
việc bán hàng cho bên liên quan là Công ty

Cổ phần Xi măng Công Thanh. Tài sản có
sự chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ
trọng tài sản ngắn hạn do tài sản dài hạn

giảm trong năm. Tuy nhiên, nhìn chung tài
sản ngắn dài hạn vẫn chiếm tỷ trọng chủ
yếu trong cơ cấu tài sản.

tỷ đồng, tăng 4,19% so với năm 2018. Trong đó, nợ

với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu khiến nợ ngắn

hạn tăng là do các khoản vay ngắn hạn đến hạn phải

trả và tăng các khoản thuế phải nộp Nhà Nước. Đối

với các khoản vay dài hạn, Công ty đã giảm thanh
toán dần các khoản vay đến hạn để giảm bớt gánh
nặng chi phí lãi vay. Trong cơ cấu nợ phải trả, nợ

ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao do Công ty chủ yếu vay
nợ để tài trợ vốn lưu động.

dùng của khách hàng DONAC.

ĐẠT

6,6

tỷ đồng

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ
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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG NĂM 2020
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Sản xuất

- Tấm lợp

m²

2.044.912

2.500.000

- Xi măng

Tấn

769.467

972.000 (*)

Tiêu thụ

- Tấm lợp

m²

2.416.537

2.500.000

- Xi măng

Tấn

769.467

972.000

364

415,45

6,63

13,72

Doanh thu thuần về bán hàng
và cung cấp DV

Tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

EBITDA

Thực hiện 2019

Tỷ đồng

(*) Trong đó, xi măng dùng cho sản xuất tấm lợp là 17.000 tấn

Kế hoạch năm 2020

54,61

60,88

KẾ HOẠCH
PHÁT TRIỂN
TRONG NĂM 2020

Các công tác trọng tâm

Để hoàn thành được các chỉ tiêu cho năm 2020, Ban lãnh đạo Công ty đã đặt ra một số mục
tiêu định hướng cho hoạt động năm sau, bao gồm:
•

Năm 2020, định hướng hoạt động chính vẫn là gia công xi măng, ổn định sản xuất, duy trì

•

Đảm bảo nguồn lực lao động (tăng cường các biện pháp phúc lợi như hỗ trợ nhà trọ, hỗ

•
•
•

37 |

và tăng thêm tỷ trọng thị trường;
trợ xăng xe, hỗ trợ cơm trưa, ....);

Linh hoạt trong công tác bán hàng, nỗ lực tạo ra sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách
hàng;

Cải tiến liên tục trong sản xuất, giảm chi phí sản xuất.

Giám sát 24/24 hoạt động bán hàng, sản xuất để giải quyết nhanh chóng và kịp thời cho
nhà phân phối, vân vân…

Báo cáo thường niên 2019

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC,
CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ
Năm qua, Công ty tiếp tục duy trì cơ cấu tổ chức như những năm trước. Các chính sách quản lý cũng
được giữ vững và tiếp tục hỗ trợ tích cực cho công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty
Trong năm 2019, Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc đã chủ động đánh giá thị trường, căn cứ tình

hình kinh doanh thực tiễn để ban hành các Nghị quyết, quyết định theo đúng thẩm quyền, cố gắng tận
dụng các cơ hội thị trường và đàm phán với các tổ chức tín dụng để cùng công ty đạt được kết quả như
đã nêu tại phần III - Báo cáo Ban Tổng Giám đốc.

Hiệu quả sản xuất kinh doanh

Trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn và tình hình cạnh tranh gay gắt, hoạt động sản
xuất kinh doanh của Công ty đã bị ảnh hưởng khá lớn như đã trình bày tại Báo cáo Ban Tổng Giám đốc.

Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá ban lãnh đạo nỗ lực cố gắng để hoàn thành mục tiêu kế
hoạch đề ra, cụ thể như sau:

BÁO CÁO CỦA HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ

		
		
		

Đánh giá các mặt hoạt động
của công ty					
Đánh giá hoạt động của
Ban Điều hành				

Kế hoạch và định hướng của
Hội đồng quản trị				

•

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 357,5 tỷ đồng;

•

Sản lượng gia công xi măng năm 2019 đạt 783.257 Tấn, giảm so với năm 2018 là 14.339 tấn;

•
•

Sản lượng sản xuất tấm lợp năm 2019 đạt 2.081.300 m2, giảm so với năm 2018 là 1.245.987 m2;
Lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 6,6 tỷ đồng, tăng mạnh so mức âm năm 2018.

“

LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ; ĐẢM
BẢO CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN
VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Đánh giá của Hội đồng quản trị về các
mặt hoạt động của Ban Điều hành
Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đúng

theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều

lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đông, các nghị quyết và quyết định của HĐQT
trong công tác quản lý và điều hành. Ban Tổng

Giám đốc đã chỉ đạo các bộ phận liên quan để
thực hiện các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận
đề ra.

Ban Tổng Giám đốc đã rất nỗ lực trong

quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh
doanh của Công ty năm 2019, triển khai đầy
đủ, kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của Hội

đồng Quản tri và báo cáo chi tiết kết quả thực

hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Từ đó
những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh
vực sản xuất kinh doanh đã tiếp tục duy trì và
củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng,

cổ đông. Hội đồng Quản trị tin tưởng với các

giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác
điều hành của Ban Tổng Giám đốc sẽ góp phần

giữ được sự ổn định trong hoạt động sản xuất,

từng bước tìm kiếm và chinh phục các thị

Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị
Về công tác quản lý

Tiếp tục duy trì, củng cố và mở rộng phát triển

các loại hình dịch vụ, nâng cao chất lượng phục
vụ và có hiệu quả. Đầu tư trang thiết bị, phương

•

cây xanh, chiếu sáng.

•

tiện chuyên dùng phục vụ cho công tác vệ sinh,
Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ, tổ chức
thi công khoa học hợp lý, xây dựng định mức lao
động tiên tiến, cơ chế khoán công việc, khoán

•

chi phí

Tổ chức bộ máy quản lý, điều hành hợp lý, gọn

Duy trì các phiên họp định kỳ 1 quý 1 lần, HĐQT sẽ nghe báo cáo tổng quát về việc
thực hiện các nhiệm vụ, ý kiến đề xuất của công ty, thảo luận và quyết định thông qua
các biện pháp, giải quyết các vấn đề phát sinh của công ty.
Tổ chức các cuộc họp bất thường (nếu có) để giúp các công việc phát sinh thuộc thẩm
quyền của HĐQT.

Các thành viên HĐQT thảo luận và thông qua các Nghị quyết, quyết định, trực tiếp tại
các phiên họp, hoặc bằng hình thức trao đổi ý kiến sau khi đã nghiên cứu kỹ tài liệu,
hồ sơ của công ty.

nhẹ và có hiệu quả, ổn định đời sống người lao

động, thực hiện việc đào tạo và tuyển dụng lao
động có trình độ.

Về lao động

•

•
•

Rà soát lại toàn bộ bộ máy nhân sự, kiện toàn tổ chức, tái cấu trúc lại bộ máy quản lý,
điều hành phù hợp với mô hình mới theo hướng tinh gọn; hạn chế tối đa lực lượng
lao động gián tiếp, sắp xếp lại và chuyển lực lượng gián tiếp dư thừa sang lực lượng
sản xuất trực tiếp.

Tiếp tục đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực cho phù hợp với quy mô công ty cả về số
lượng và chất lượng.
Xây dựng và duy trì chính sách lương, thưởng... linh hoạt để đảm bảo nguồn thu nhập
ổn định cho người lao động, từ đó làm cơ sở cho việc tuyển dụng lao động mới thay
thế dần những lao động sản xuất đã lớn tuổi.

trường mới trong khu vực và quốc tế trong
bối cảnh còn vô vàn khó khăn phức tạp.
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Về hoạt động sản xuất kinh doanh

•

Xây dựng mô hình tổ chức sản xuất hiện đại, đảm bảo tinh gọn và hiệu quả;

•

Mở rộng và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên thế mạnh
của Công ty; tiếp tục xây dựng mối quan hệ với các đơn vị, khách hàng với nhiều
phương thức hợp tác cụ thể nhằm đảm bảo lợi ích cho các bên. Đầu tư cơ sở vật
chất kỹ thuật để tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất kinh doanh, coi đây là yếu
tố tạo ra nguồn lực có tính quyết định tới sự phát triển bền vững của Công ty;

•

•

•

Tính toán phương án sản xuất kinh doanh tối ưu nhất để vừa tiết kiệm vừa mang
lại hiệu quả kinh tế cao; Đảm bảo các sản phẩm đạt chất lượng, đảm bảo kế hoạch
giao hàng đáp ứng yêu cầu của khách hàng;

Phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ năng lực, chuyên môn hoá cao nhằm
phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo của các bộ phận, cá nhân; Nâng cao công
tác quản trị khâu quản lý sản xuất, thường xuyên cán bộ quản lý tham dự các lớp
đào tạo dài ngày, ngắn ngày để nâng cao công tác quản trị;
Chú trọng công tác đảm bảo chất lượng, thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ
từng công đoạn trong quá trình sản xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm không
bị lỗi.

Về thị trường

•
•
•
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Giữ ổn định khách hàng truyền thống với các sản phẩm chất lượng cao phù hợp công
nghệ sản xuất của Công ty; tích cực tìm kiếm để mở rộng, đa dạng hóa thị trường để
tăng hiệu quả kinh doanh.
Tranh thủ ủng hộ của các cơ quan chức năng của các Bộ ngành; Tăng cường hợp tác
bằng các hình thức liên doanh, liên kết với các đối tác để đem lại hiệu quả cao và bền
vững.
Chú trọng công tác nghiên cứu, phân tích, đánh giá và dự báo thị trường nhằm tận
dụng cơ hội và hạn chế rủi ro.
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

“Mang lại giá trị cho xã hội, đảm bảo trách nhiệm đối với môi trường là mục tiêu mà Ban Lãnh đạo
Công ty tin tưởng rằng sẽ là nhân tố quyết định giá trị bền vững của Công ty“

Trách nhiệm đối với người lao động

Trách nhiệm đối với môi trường
Công ty luôn ý thức được tầm quan trọng của môi

Một trong những nhân tố quan trọng đóng góp vào sự

Các hoạt động, sản phẩm của Công ty không chỉ bảo

Nhận thức được điều này, Công ty không chỉ chú trọng vào

trường đối với sự sống và tương lai của nhân loại.

phát triển bền vững của doanh nghiệp là nguồn nhân lực.

đảm chất lượng tốt mà còn đảm bảo vệ sinh môi

công tác đào tạo mà còn xây dựng các chính sách lương

trường. Hướng tới hình ảnh của một Công ty thân

thưởng hợp lý, tạo dựng một môi trường làm việc an toàn,

thiện với môi trường, Công ty luôn tôn trọng, thực

thân thiện và bình đẳng, cụ thể:

hiện và cam kết kiểm soát nghiêm ngặt quy trình
sản xuất để không vi phạm các tiêu chuẩn. Cụ thể:
•

Nguyên phụ liệu xuất nhập theo đúng quy trình

•

Định kỳ kiểm tra đo đạt môi trường làm việc

•

•

•

•

và sắp xếp bố trí gọn gàng;

Sử dụng nước một cách tiết kiệm và hiệu quả.

Lượng nước sinh hoạt công ty sử dụng bình
quân hàng tháng là 12.000m³;

Tái chế: sử dụng chất thải làm nguyên liệu cho
các quá trình khác, từ đó tạo ra các sản ph ẩm có
thể sử dụng vào mục đích khác;

Xử lý chất thải: Tác động vào chất thải làm giảm

mức độ ảnh hưởng tới môi trường xung quanh
như xây dựng hệ thống xử lý nước thải, thu gom
các chất độc hại trước khi thải ra môi trường, áp
dụng các biện pháp quản lý để cách ly chất thải.
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Lễ chiến thắng và quốc tế lao động 30/04 & 01/05,
Ngày Quốc Khánh 02/09, Tết Dương Lịch 01/01, Ngày

Giỗ Tổ Hùng Vương 10/03 (Âm Lịch) Công ty đều thực

theo quy định. Hầu hết các mẫu điều đạt ở mức
tiêu chuẩn cho phép;

Vào các ngày lễ kỉ niệm lớn như Tết Nguyên Đán, Ngày

hiện chế độ nghỉ và thưởng cho cán bộ - nhân viên theo
Trách nhiệm đối với cộng đồng và
địa phương
Công ty nhận thức được một trong những yếu tố góp phần vào sự phát triển bền vững là có ý
thức và thực hiện tốt trách nhiệm đối với cộng đồng. Trong năm Công ty đã thực hiện hỗ trợ

giúp đỡ người dân làm đường trong khu phố. Theo đó, công tác từ thiện xã hội luôn được Công
ty quan tâm. Đây là một chủ trương hết sức đúng đắn, được người lao động trong Công ty tích
cực hưởng ứng.

•

đúng quy định.

Chị em cán bộ - nhân viên nữ sẽ nhận được quà tặng

và lời chúc mừng trong các dịp lễ 08/03 và 20/10. Con
em của CBNV trong Công ty vào dịp lễ thiếu nhi 01/06

•
•
•
•

cũng được hưởng những phúc lợi tương ứng.

Chế độ độc hại, hỗ trợ cơm trưa, hỗ trợ ca đêm, thưởng
lễ, tết…

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề
nghiệp.

Tổ chức các lớp huấn luyện sơ cấp cứu, ATVSLĐ (Mời
các cơ quan chuyên trách đến tập huấn)

Cho cán bộ công nhân viên tham gia các lớp phòng
cháy chữa cháy, An toàn lao động.
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
2019

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẤM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Đồng Nai, ngày 16 tháng 06 năm 2020
XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
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