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CÔNG TY CP LONG THỌ 

Số: 01/2022-BCHĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tp Huế, ngày 05 tháng 5 năm 2022 

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 
 

 Kính thưa Đại hội!  
 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT quy định trong Điều lệ tổ chức 

hoạt động Công ty cổ phần Long Thọ đã được Đại hội cổ đông thông qua. 

HĐQT xin báo cáo kết quả hoạt động 2021 và định hướng hoạt động 2022 

trình ĐHCĐ như sau: 
 

I/ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

+ Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên: 

1. Ông Nguyễn Đức Phương : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

2. Ông Nguyễn Văn Trung : Thành viên HĐQT  

3. Ông Phan Anh Tú  : Thành viên HĐQT  

4. Ông Đặng Việt Hà   : Thành viên HĐQT  

5. Ông Huỳnh Tấn Dũng   : Thành viên HĐQT  

+ Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bảo đảm khách quan 

và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT. HĐQT đã thực hiện các chức năng 

nhiệm vụ, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Hội đồng quản 

trị họp thường kỳ 01 quý họp 01 lần. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội 

dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp. 

Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã tiến hành 5 cuộc họp định kỳ và đột 

xuất nhằm kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở 

cho ban Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ 

đề ra. 

Cụ thể một số nội dung chỉ đạo và quyết định của HĐQT trong năm 

2021 như sau 

1/ Tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2021. 

2/ Thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD và kế hoạch SXKD hàng 

quý.  

3/ Thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch 

SXKD năm 2022. 

II/ KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2021  

a/  Về biến động vốn chủ sở hữu                                                  
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đvt: đồng 

Nội dung 31/12/2021 31/12/2020 

Vốn góp của chủ sở hữu 9.540.000000 9.540.000000 

Quỹ đầu tư phát triển 103.892.019.765 55.993.954.265 

LN sau thuế chưa phân phối 11.170.340.386 53.754.357.672 

Tổng cộng 124.602.360.151 119.288.311.937 

(Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC) 

b/ Về kết quả sản xuất kinh doanh 

Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã 

được kiểm toán và số liệu theo Báo cáo của Ban Giám đốc, số liệu và báo cáo của 

Ban Kiểm soát. 

III/ HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN GĐ 

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định 

đã ban hành, HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành 

Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ như quan sát, 

kiểm tra thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban giám đốc và cán bộ quản lý với kết 

quả như sau: 

+ Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong 

Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và đã thực hiện theo đúng các Nghị 

quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đề ra. 

+ Đối với các cán bộ quản lý các Phòng đều thực hiện tốt chức năng nhiệm 

vụ được phân công. 

+ Mặc dù tình hình kinh doanh năm 2021 hết sức khó khăn do ảnh hưởng 

của dịch bệnh covid-19 nhưng Ban Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong công ty 

đã cố gắng nỗ lực để đạt được kết quả kinh doanh lợi nhuận sau thuế gần 4,7 tỷ 

đồng. 

IV/ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022 

1/ Kế hoạch về Doanh thu- Lợi nhuận-Tỉ lệ chia cổ tức 

Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch cho năm 2022 như sau: 

+ Doanh thu: 170 tỷ 

+ Lợi nhuận trước thuế: 6,5 tỷ 

+ Tỉ lệ chia cổ tức: 50% VĐL, tương ứng 4,77 tỷ đồng 

2/ Phương hướng hoạt động, mục tiêu chủ yếu của công ty trong năm 

2022 

- Chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc thực hiên hoàn thành kế hoạch đề ra. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai nghiên cứu nguyên vật liệu mới vào 

sản xuất sản phẩm để giảm giá thành. Tìm kiếm nguồn phụ gia sản xuất xi măng để 

tiết kiệm nguồn đá vôi dự trữ, đảm bảo hoạt động sản xuất xi măng lâu dài và ổn 

định. 

- Nghiên cứu đầu tư phát triển sản phẩm mới.  
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- Giải pháp Phát triển thị trường. 

- Xây dựng chiến lược phát triển công ty dài hạn và xây dựng kế hoạch năm 

5 giai đoạn 2021-2025. 

3/ Kế hoạch tài chính 

- Sử dụng hợp lý nhất nguồn vốn tự có thông qua việc thường xuyên tra xét 

công nợ phải thu, phải trả để có biện pháp xử lý thích hợp 

- Làm tốt công tác xây dựng kế hoạch tài chính với các tổ chức tín dụng 

thông qua việc nâng cao tối đa hạn mức cho vay tín chấp mà Công ty đã làm được 

năm trước, sẵn sàng đáp ứng đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

4/ Công tác tổ chức và quản lý điều hành 

- Tiếp tục chỉ đạo việc việc sắp xếp lại nhân sự, lao động theo hướng tinh 

gọn, hiệu quả. 

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý, xây dựng văn hóa doanh nghiệp vì 

mục tiêu phát triển công ty ổn định và bền vững. 

- Chỉ đạo thực hiệc việc tiết kiệm chi phí SXKD. 

- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội thường niên theo đúng quy định của Luật 

Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ 

tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội cổ đông đã thông qua. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, 

quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh 

doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan. 

Năm 2021 là năm có nhiều thách thức trong công tác SXKD, nhưng với 

năng lực quản lý, chuyên môn tốt, quyết tâm cao Ban điều hành Công ty đã tăng 

cường kỷ cương, chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm, linh hoạt và bám sát nhiệm vụ 

chính để thực hiện nhiệm vụ SXKD theo các chỉ tiêu ĐHĐCĐ, HĐQT giao, mang 

lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho Công ty thông qua các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 

đã đạt được.     

  HĐQT đánh giá cao các hoạt động của BĐH trong năm qua, nhằm phát huy 

những thành tích đã đạt được, BĐH cần phải nỗ lực hơn nữa trong công tác điều 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo gia tăng giá trị cho Công ty, lợi ích 

của các Cổ đông và Người lao động. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD, công tác quản lý điều hành 

năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. HĐQT trân trọng báo cáo và mong 

nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoạt động SXKD và công tác quản 

lý điều hành của HĐQT năm 2022 đạt kết quả cao nhất có thể. 

Xin cám ơn Đại hội! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

         Chủ tịch HĐQT 

 

       (Đã ký) 

   

     Nguyễn Đức Phương 


