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KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU T ư  
PHÁT TRIỂN NẢM 2021 

(phụ lục IV)
(Ke hoạch sản xuất kỉnh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 đã được Hội đồng thành 

viên Công ty phê duyệt tại Văn bản sổ 0657/NQ-XMTĐ ngày 02 tháng 3 năm 2021)

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIẺN NĂM TRƯỚC
- Sản xuất clinker:
- Sản xuất xi măng:
- Tiêu thụ tổng sản phẩm:
- Tiêu thụ xi măng:
- Tiêu thụ clinker:
- Doanh thu:
- Lợi nhuận trước thuế:
- Nộp ngân sách:

1.531.167 tấn 
1.300.970 tấn 
1.867.301 tấn 
1.298.026 tấn 

569.275 tấn 
1.414,83 tỷ đồng 
6,167 tỷ đồng

49,215 tỷ đồng
II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2021
1. Kế hoạch sản xuất kỉnh doanh
- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:
+ Sản xuất clinker: 1.512.000 tấn
+ Sản xuất xi măng: 1.455.000 tấn
- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm:
+ Lợi nhuận trước thuế: 17,311 tỷ đồng
2. Kế hoạch đầu tư phát triển
- Kế hoạch đầu tư các dự án cả năm: 17,102 tỷ đồng
- Kết quả đầu tư cả năm (dự kiến): 17,102 tỷ đồng

III. CÁC GIẢI PHÁP THựC HIỆN 
1. Giải pháp về tài chính
- Cơ cấu dòng tiền đảm bảo luân chuyển hợp lý trong hoạt động SXKD phù họp với 

phương án tái cấu trúc gắn với cổ phần hóa doanh nghiệp.
- Quản lý tốt công nợ phải thu, phải trả, không để xảy ra nợ phải thu khó đòi.
- Kiểm soát dòng tiền, công nợ để có chính sách điều hành linh hoạt nhằm đảm bảo 

hiệu quả SXKD.
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- Lập phương án để có kế hoạch trả nợ các khoản vay với VICEM.
- Chuẩn bị báo cáo để làm việc với Đoàn kiểm toán nhà nước về kết quả SXKD năm

2020.

2. Giải pháp về sản xuất
- Thời gian chạy lò trong năm dự kiến là 336 ngày, dừng lò là 29 ngày. Năng suất 

sản xuất bình quân dự kiến đạt 4.500 tấn clinker/ngày. Sản lượng sản xuất clinker cả năm 
2021 phấn đấu đạt 1.512.000 tấn.

- Giải quyết triệt để các nút thắt công nghệ, cải tiến kỹ thuật để tối ưu các thông số 
vận hành với các mục tiêu cụ thể:

+ Tiêu hao điện cho sản xuất clk: < 56,8 kwh/t clk.
+ Tiêu hao than cho sản xuất clk: <790 kcal/kg clk.
+ Mác nền clk > 54 N/mm2.
+ Tiêu hao điện chung cho sản xuất xi măng: <35 kwh/t xm.
- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên, nhiên liệu, bán thành phẩm, kiên quyết loại 

bỏ và không nhập các vật tư, nguyên liệu không đảm bảo chất lượng. Quy định và quản lý 
mức tồn kho đối với từng nguyên, nhiên vật liệu.

- Tiết giảm tối đa chi phí thuê ngoài sửa chữa, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình, 
quy định trong vận hành, bảo dưỡng sửa chữa thiết bị. Lập kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa 
phòng ngừa, không để xảy ra sự cố thiết bị lớn.

- Tiếp tục triển khai các chương trình đổi mới công nghệ, cải tiến thiết bị, áp dụng 
các thành tựu khoa học kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong sản xuất 
xi măng theo chiến lược của VICEM.

/• r  r  -  .  '  n

- Nâng cao năng lực sản xuât thông qua tôi ưu hoá sản xuât, tập trung đâu tư chiêu 
sâu để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm định mức tiêu hao, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, 
giảm thiểu tác động đến môi trường.

- Xây dựng giải pháp đẩy mạnh sản lượng xuất khẩu sản phẩm.
3. Giải pháp về nguồn nhân lực
- Xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu công việc và thực hiện 

chiến lược phát triển của Công ty.
- Phát triển đội ngũ nhân sự hướng tới hình thành đội ngũ quản lý chuyên nghiệp và 

đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao.
- Thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp nhằm tăng hiệu quả hoạt động của DN và tăng 

năng suât lao động. Phấn đấu giảm định biên lao động xuống còn dưới 630 người trong 
giai đoạn 2020-2022, mỗi năm giảm từ 1-2%, dưới 600 người giai đoạn đến năm 2025.

- Rà soát, đánh giá năng lực cán bộ để xây dựng quy hoạch, bổ nhiệm, điều chuyển 
và miễn nhiệm cho phù hợp với yêu cầu thực tế của sản xuất kinh doanh.

4. Giải pháp về Công nghệ - Kỹ thuật
- Quản lý giá trị và chi phí theo chuỗi giá trị sản xuất mới gồm 5 công đoạn, 7 phân

đoạn.
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- Căn cứ kết quả đánh giá hệ thống thiết bị công đoạn Clinker để đưa ra các giải 
pháp kỹ thuật đồng bộ, đưa thông số vận hành thiết bị về trị số thiết kế; lạp  trung đầu tư 
chiều sâu để xử lý các nút thắt về dây chuyền công nghệ, nâng cao nănạ suất thiết bị, tối 
ưu hóa vận hành, giảm tiêu hao nhiệt, nâng chất lượng và ổn định mầu sắc clinker.

- Duy trì s x  ổn định, thời gian chạy lò dự kiến là 336 ngày, phát huy năng suất máy 
móc thiết bị, không để xảy ra sự cố thiết bị lớn, giảm định mức tiêu hao và tỷ lệ sử dụng 
clinker là điều kiện quan trọng để hạ giá thành sản xuất.

- Xây dựng các các bài phối liệu hiệu quả và sử dụng các nguồn nguyên liệu thay 
thế đảm bảo tiêu chuẩn. Đánh giá trợ nghiền để lựa chọn chủng loại có giá thành sản xuất 
thấp, giảm tối đa các nhà cung cấp.

5. Giải pháp về quản lý và điều hành
- Rà soát, thông qua kế hoạch SXKD&ĐTXD năm 2021 để trình Tổng công ty thỏa

thuận.
- Sửa đổi và hoàn thiện các nội quy, quy chế làm việc của Công ty đảm bảo phù hợp 

với luật pháp, các quy định của VICEM và thiết chặt kỷ cương điều hành.
- Chấn chỉnh thái độ, tác phong làm việc của CBCNV, loại bỏ tư duy làm việc cầu 

cấp, tình trạng nhiều người bàn, nhiều người làm nhưng lại không có người chịu trách 
nhiệm.

- Cơ cấu lại tổ chức, cán bộ nhằm tăng năng suất lao động; thực hiện mã hóa hồ sơ 
CBCNV bằng công nghệ thông tin theo yêu cầu của VICEM.

- Đẩy mạnh công tác pháp chế, thanh tra. Giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố 
cáo kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

6. Giải pháp khác
- Công tác môi trường, an toàn và VSCN được đặt lên hàng đầu để đảm bảo sản xuất 

ổn định, an toàn cho người và thiết bị. Xây dựng môi trường Xanh -  Sạch -  Đẹp, kết nối 
Online hệ thống quan trắc khí thải liên tục với Sở Tài nguyên tỉnh Ninh Bình và VICEM.

-Nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên gắn với công tác 
SXKD. Tô chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để cải thiện đời sống 
tinh thần và hướng CBCNV tránh xa các tệ nạn xã hội.

- Triển khai các hệ thống Tracking phương tiện vận tải, hệ thống xuất hàng tự động 
theo chương trình chung của VICEM.

- Triển khai hệ thống quản trị sản xuất thông minh tại nhà máy theo chương trình 
của VICEM.

- Triển khai hệ thống kho dữ liệu tập trung toàn VICEM, hệ thống báo cáo quản trị, 
điêu hành toàn VICEM-BI (sản xuất, tiêu thụ, tài chính, nhân sự,...).

-Triển khai hệ thống quan trắc, theo dõi đánh giá dữ liệu về lĩnh vực môi trường 
VICEM.

- Chủ động tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo thông tin chính xác, 
kịp thời vê các cơ chê, chính sách, sự chỉ đạo điều hành của Tổng công ty (VICEM) và của 
Công ty tới các đơn vị, cá nhân để thực hiện.

-Tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong CNVCLĐ.
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- Tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách liên quan đến quyền lợi và nghĩa 
vụ của người lao động. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của các bộ 
phận.

-Phối hợp tổ chức vận động CNVC lao động tham gia làm tốt công tác an sinh xã 
hội.

BIÊU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUÁT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NĂM 2021

TT Các chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch

1 Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu
- Sản lượng sản xuất clinker Tấn 1.512.000
- Sản lượng sản xuất xi măng r p  ATân 1.455.000

2 Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích {nếu 
cỗ)

-

3 Doanh thu Tỷ đồng 1.450,017
4 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 17,311
5 Nộp ngân sách Tỷ đồng 49,513
6

7 ĩ \  r p  Á  A  4  Á  .Tông von đâu tư Tỷ đồng 17,102
7 Kim ngạch xuất khẩu {nếu có) 1.000 USD 5.640
8 Các chỉ tiêu khác _

Nơi nhận:
- Trang thông tin điện tử cùa Cty;
- Cục phát triển DN (Bộ KH&ĐT);
- Lưu: VT, KH.
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