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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VÈ KÉT QUẢ THựC HIỆN KÉ HOẠCH 
SẢN XUẤT KINH DOANH HẢNG NĂM VA 03 NẢM 

GÀN NHẢT (phụ lục V)

Năm báo cáo 2021

Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước
1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước: Sản phẩm sản xuất chủ yếu, 

doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích, kim ngạch 
xuất khẩu...

- Năm 2018 Công ty duy trì sản xuất liên tục dài ngày với năng suất cao để hạ 
giá thành sản xuất, ừong cônạ tác tiêu thụ sản phẩm cũng đã thực hiện tốt các giải pháp 
để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tăng giá thu về, chuyển dịch các dòng sản phẩm thec 
hướng tăng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm có lợi nhuận cao, bám sát mục tiêu 
hoạch được lập từ đầu năm bên cạnh đó tuân thủ nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng cô 
ty trong công tác phối họp thị trường.

- Năm 2019 Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực, mỗi CBCNV đều có mộìt 
việc làm hưởng lương theo kết quả công việc được giao, đảm bảo ổn định thu nhập cho 
người lao động. Điều kiện làm việc được đầu tư, môi trường làm việc được cải thiện, 
thu nhập bình quân năm sau tăng cao hơn so với năm trước.
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- Năm 2020 mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên, 
kết quả SXKD đã đạt được một số mục tiêu kế hoạch đề ra, là năm có sản lượng sản 
xuất Clinker cao nhất từ trước tới nay, kết quả SXKD có lợi nhuận, duy trì được thu 
nhập, đời sống ổn định cho người lao động và thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ 
với nhà nước.

2. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh 
trong 03 năm trước: Trong 3 năm qua Công ty không đầu tư thực hiện các dự án trọng 
điểm nào.

3. Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm: Trong năm 2019 sáp nhập thương hiệu 
Vicem Tam Điệp với thương hiệu Vicem Bỉm Sơn; Vicem Tam Điệp không còn tiêu 
thụ xi măng thị trường trong nước; chỉ xuất khẩu sản phẩm, gia công cho các đơn vị 
thành viên và bán clinker.

4. Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp:

- Dây chuyền sản xuất qua hơn 16 năm hoạt động đã bắt đầu xuống cấp, đã xuất 
hiện một số sự cố lớn.

- Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp nằm ở địa bàn nhiều nhà máy sản xuất xi 
măng do đó sự cạnh tranh càng quyết liệt.



2

- Nền kinh tế Việt nam còn gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản còn trầm 
lắng, các doanh nghiệp sản xuất xi măng đều gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, 
thị trường xi măng cung vượt cầu.

- Thị trường xuất khẩu xi măng gặp nhiều khó khăn: Do nhà nước áp dụng thuế 
xuất khẩu, xi măng thế giới dư thừa, thị trường lợi thế xuất khẩu của Việt Nam như thị 
trường Philippines giảm do bất ổn chính trị, áp dụng hàng rào kiểm soát chất lượng, 
canh tranh từ Trung Quốc và các nước trong khu vực.

BIỂU SỐ 1
MỘT SỐ CHỈ TIÊU VÈ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 

KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

TT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 
năm 2018

Thực hiện 
năm 2019

Thực hiện 
năm 2020

Ước thực hiện 
năm báo cáo 
(năm 2021)

1. Sản phẩm chủ yếu sản 
xuất

- Sản xuất clinker Tấn 1.442.856 1.499.290 1.531.167 1.512.000
- Sản xuất xi măng Tấn 1.602.981 1.592.544 1.300.970 1.455.000
2. Tổng doanh thu Tỷ đồng 1.485,549 1.544,578 1.414,83 1.450,017
3. Lợi nhuận sau thuế thu 

nhập doanh nghiệp
Tỷ đồng 14,060 15,917 6,167 17,311

4. Nộp ngân sách Tỷ đồng 52,494 43,474 49,215 49,513;
5. Kim ngạch xuất khẩu 

(nếu có)
1000
USD 4.560,768 10.018,99 5.480,0 5.640,0:. \

6. Sản phẩm dịch vụ công 
ích (nếu có) - - -

H
\u

nứ
7. Kế hoạch đầu tư phát 

triển
Tỷ đồng - - - - T-

- Nguồn ngân sách 66
- - - -

- Vốn vay 66
- - - -

- Vốn khác 66
- - - -

8. Tổng lao động Người 741 704 652 642
9. Tổng quỹ lương Tỷ đồng 91,893 94,873 96,874 105,029

- Quỹ lương quản lý Tỷ đồng 1,674 1,674 1,674 1,674
- Quỹ lương lao động Tỷ đồng 90,219 93,199 95,200 103,355

Noi nhận:
- Trang thông tin điện tử của Cty; *

- Cục phát triển DN (Bộ KH&ĐT);
-  Lưu: VT, KH.
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