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I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm so vói kế hoạch 
đối với các chỉ tiêu theo Bảng số 1:

- Sản lượng s x  Clinker năm 2021 đạt 1.533.616 tấn, cao hơn so với cùng kỳ và 
tăng 1,4% so với kế hoạch năm 2021. Năng suất trung bình lò nung thực hiện năm 2021 
vượt 15,1% so với thiết kế, cao hơn cùng kỳ năm 2020 (cùng kỳ vượt 13,5% so với 
thiết kế).

- Sản lượng s x  xi măng năm 2021 đạt 1.260.790 tấn, giảm 3% so với thực hiện 
cùng kỳ và đạt 87% KH năm 2021.

- Tổng sản phẩm tiêu thụ năm 2021 đạt 1.901.732 tấn, tăng 2,2% so với cùng 
kỳ và đạt 99,82% kế hoạch năm 2021, trong đó:

+ Tiêu thụ xi măng (bao gồm xuất khẩu) đạt 1.274.388 tấn đạt 88% kế 
năm 2021.

+ Tiêu thụ clinker đạt 627.344 tấn, tăng 10% so với cùng kỳ và tăng 39,4% 
với kế hoạch năm 2021.

- Doanh thu thuần năm 2021 của Vicem Tam Điệp đạt 1.447,45 tỷ đồng, tăng 
2% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt xấp xỉ kế hoạch năm 2021.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 18,54 tỷ đồng, tăng 200% so với cùng kỳ 
(cùng kỳ là 6,18 tỷ đồng) và tăng 7% so với kế hoạch năm 2021 (kế hoạch là 17,31 tỷ 
đồng).

- Nộp ngân sách Nhà nước năm 2021 của Công ty đạt 56,5 tỷ đồng, tăng 14% 
so với kế hoạch 2021 và tăng 12% so với cùng kỳ năm 2020.

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

- Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh và diễn biến phức tạp trên 
phạm vi toàn cầu. Tại Việt Nam, từ Quý III nhiều khu vực kinh tế lớn, trọng điểm phải 
thực hiện phong toả, giãn cách xã hội để phòng chông dịch bệnh đã ảnh hưởng tiêu cực 
đến mọi lĩnh vực đời sống Kinh tế - Xã hội.
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- Thị trường xi măng trong nước tiếp tục cạnh tranh khốc liệt do cung vượt cao 
so với cầu; việc xuất khẩu xi măng, clinker cũng rất khó khăn, do ảnh hưởng của dịch 
bệnh Covid-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng; giá cước vận chuyển tăng cao đã gây áp 
lực ngược trở lại thị trường trong nước, khiến thị trường trong nước đã khó khăn lại 
càng khó khăn hơn.

- Khủng hoảng năng lượng toàn cầu tác động, làm giá than tăng cao trong Quý 
IV đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất 
XM, trong đó có Vicem Tam Điệp.

BẢNG SỐ 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU VÈ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH 
DOANH CỦA CÔNG TY

TT Chỉ tiêu ĐVT Ke hoạch Giá trị 
thưc hiên 

•  •

Ghi chú

1. Các sản phẩm chủ yếu

a) Chỉ tiêu sản xuất

Clinker Tấn 1.512.000 1.533.616

Xi măng Tấn 1.455.000 1.260.790

b) Chỉ tiêu tiêu thụ sản phẩm Tấn 1.905.000 1.901.732

Clinker Tấn 450.000 627.344

Xi măng Tấn 1.455.000 1.274.388

2. Tổng doanh thu Tỷ đồng 1.450.017 1.447.602

3. Lơi nhuân trước thuế Tỷ đồng 17.311 18.540

4. Lơi nhuân sau thuế Tỷ đồng 13.848 14.832

5. Thuế và các khoản đã nộp Nhà 
nước

Tỷ đồng 49.513 56.500

6. Kim ngạch xuất khẩu (nếu có) Tỷ đồng - 124,45

7. Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu 
cô)

Tỷ đồng
- 0,083

8. Tổng số lao động Người 642 636

9. Tổng quỹ lương Tỷ đồng 105.029 105.098

a) Quỹ lương quản lý Tỷ đồng 103.355 103.355

b) Quỹ lương lao động Tỷ đồng 1.674 1.743
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II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THựC HIỆN CÁC D ự ÁN
1. Năm 2021 Vicem Tam Điệp không có dự án có tổng mức đầu tư từ nhóm B

trở lên.

2. Các khoản đầu tư tài chính: (không).

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON

Không có.
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N ơ i n hận:
-  VICEM (để b/c);
- p. CNTT;
- Trang web. của Cty;
- Lưu: VT, KH. ^

Văn Minh


