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CÔNG TY CP LONG THỌ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tp Huế, ngày 04 tháng 4 năm 2022 

 
BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

 

Kính thưa chủ tọa phiên họp! 

Kính thưa quý cổ đông!  

Thay mặt Ban Giám Đốc Công ty cổ phần Long Thọ, tôi xin gửi lời chào trân trọng 

đến tất cả các cổ đông và kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công!  

Kính thưa quý vị! 

Hôm nay, Công ty cổ phần Long Thọ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2022, tôi xin trân trọng báo cáo tới các Quý vị cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh của 

Công ty đã đạt được trong năm 2021 và những định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2022. 

 

PHẦN THỨ NHẤT 

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 

 

I/ Đánh giá chung về bối cảnh hoạt động 

1/ Khó khăn  

Năm 2021 là năm đầy thách thức, khó khăn với nền kinh tế nói chung và các ngành sản 

xuất nói riêng, trong đó có xi măng, nhất là khi dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát:  

- Mặc dù, Chính phủ có nhiều giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn như: Giảm thuế, 

hoãn nộp thuế và miễn thuế sử dụng đất đối với các doanh nghiệp (DN), đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công và vốn ODA… Nhưng tác động bởi dịch ngấm sâu, 

DN ngành xi măng gặp nhiều khó khăn, thách thức phải giải quyết. 

- Thị trường xi măng chịu thêm áp lực cạnh tranh khi các nhà máy mới đi vào hoạt 

động trong năm 2021-2022 (dự án nhà máy Xi măng Tân Thắng - Nghệ An; dây chuyền 3 và 

dây chuyền 4 của nhà máy Xi măng Long Sơn tại Thanh Hóa) nguồn cung  xi măng tăng 

thêm 7,8 triệu tấn (Hiện cả nước có 90 dây chuyền sản xuất xi măng, với tổng công suất 107 

triệu tấn) khiến cho tình trạng dư thừa công suất tiếp tục gia tăng.  

- Về tiêu thụ xi măng trong nước giảm, theo báo cáo từ Hiệp hội Xi măng Việt Nam 

(VNCA), do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, tiêu thụ xi măng trong nước năm 2019 

là 65 triệu tấn/ năm, từ năm 2020 đã bị giảm còn 62,12 triệu tấn, năm 2021 giảm còn ở mức 

ít hơn chỉ xấp xỉ 60 triệu tấn. Nguồn cung dư thừa trong khi nhu cầu tiêu thụ xi măng giảm, 

khiến áp lực cạnh tranh gay gắt trong ngành xi măng và buộc các doanh nghiệp phải đi sâu 

vào cải tiến về công nghệ & kỹ thuật sản xuất mới có thể đảm bảo ổn định giá thành. Hiện 

nay trên thị trường ngoài Xi măng Kim Đỉnh, Đồng Lâm đã xuất hiện rất nhiều loại xi măng 

như Công Thanh, Long Sơn, Sông Gianh, Hoàng Mai.... với các chính sách linh hoạt về giá 

bán cũng như chiết khấu để giành giật thị phần nên ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả kinh 

doanh của Công ty.  
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- Một thách thức nổi bật trong năm 2021 mà ngành Xi măng phải đối mặt là giá cả vật 

tư, nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất xi măng tăng cao, than tăng (than nhập khẩu 

tăng gần 200%), thạch cao tăng 37%, chịu ảnh hưởng từ thị trường năng lượng thế giới... 

trong khi giá bán xi măng không tăng được hoặc tăng ít. Hàng loạt vật liệu trong sản xuất xi 

măng, gạch đều đồng loạt tăng giá, chi phí kho bãi tăng, chi phí vận tải tăng…khiến giá 

thành sản xuất luôn duy trì mức cao trong khi giá bán không tăng gây ra áp lực lớn buộc 

Công ty phải tìm cách cắt giảm tối đa các chi phí sản xuất và tiết kiệm nguyên vật liệu sử 

dụng. Đầu tư nghiên cứu đưa vào áp dụng các nguyên vật liệu thay thế cho các nguyên vật 

liệu sản xuất hiện tại để giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh.    

-Thời gian qua, giá thép tăng phi mã đã khiến nhiều nhà thầu trúng thầu “sống dở, chết 

dở” vì hầu như họ đều ký kết hợp đồng gói thầu xây dựng theo loại hợp đồng trọn gói hoặc 

theo đơn giá cố định nên cơ hội điều chỉnh giá là không thể. Đây là một trong những nguyên 

nhân khiến hoạt động xây dựng kém sôi động. Nhiều dự án đầu tư bị ảnh hưởng bởi đại dịch 

nên bị chậm tiến độ hoặc đình trệ, việc giải ngân đầu tư công còn gặp nhiều khó khăn; 

- Biện pháp hạn chế tiếp xúc hoặc cách ly toàn xã hội đã dẫn đến một số hoạt động của 

nền kinh tế bị ảnh hưởng hoặc bị hạn chế đáng kể như hoạt động lưu thông phân phối, hoạt 

động dịch vụ vận tải, …  

- Các sản phẩm gạch Terrazzo, gạch Block, ngói màu với sự xuất hiện của các đối thủ 

cạnh tranh mới với các mô hình sản xuất tư nhân dù chất lượng không bằng sản phẩm Long 

Thọ nhưng giá bán và các chính sách chiết khấu hấp hẫn nên đã thu hút các nhà thầu đầu tư.   

- Nguồn nhập clinker thiếu chủ động, bị lệ thuộc vào 2 nguồn cung cấp là clinker Đồng 

Lâm và clinker Kim Đỉnh. Nguồn cung ứng đá mạt, đá hạt để sản xuất gạch Block, Terrazzo 

còn hạn chế, chất lượng không ổn định. Nguồn thạch cao nhập ngày càng khó khăn. Nguồn 

đá vôi phụ gia chỉ sử dụng lượng đá vôi dự trữ, trong tương lai cũng sẽ gây không ít khó 

khăn đối với sản xuất xi măng. Những nhân tố này ảnh hưởng lớn đến việc đảm bảo chất 

lượng và định mức tiêu hao trong giá thành sản phẩm. 

- Cơ cấu lao động mặc dù đã được sắp xếp tinh giản, tuy nhiên hiện nay vẫn còn chưa 

ổn, người lao động lớn tuổi nên năng suất lao động thấp và hiệu quả lao động chưa cao. 

- Sản phẩm ngói màu mặc dù đã  tiếp cận vào được các dự án như: Khu đô thị An Cựu 

City, Royal Park, Phú Mỹ An, khu đô thị An Đông... nhưng do nhu cầu trong dân còn thấp, 

người tiêu dùng vẫn còn e ngại trong việc sử dụng ngói màu Long Thọ nên sản lượng vẫn 

chưa đạt kỳ vọng và phụ thuộc quá nhiều vào các dự án. 

- Mặt bằng nhà xưởng sản xuất các sản phẩm tại các đơn vị tương đối chật hẹp, khó 

khăn cho việc tổ chức sản xuất. 

- Năm 2021 là năm kết thúc thực hiện công tác di dời (đến tháng 04/2021 mới hoàn 

tất). Những ngày tháng đầu khi mới chuyển về, xí nghiệp xi măng gặp nhiều trở ngại về vận 

hành thiết bị, tổ chức sản xuất, ổn định lao động. Đây là giai đoạn lãnh đạo công ty lãnh đạo 

xí nghiệp vừa phải điều hành sản xuất vừa điều tiết hài hòa các yếu tố cả về con người lẫn 

thiết bị để tạo nền móng ổn định chung.  

2/ Thuận lợi 

Mặc dù phải đối phó với hàng loạt những khó khăn như dịch bệnh, thiên tai nhưng 

trong năm 2021 Công ty vẫn gặp một số thuận lợi nhất định: 

- Hoạt động sản xuất tại nhà máy trong năm được duy trì bình thường, kể cả trong thời 

gian chính phủ áp dụng biện pháp cách ly. Quy định về khái niệm F0, F1, F2,... đã có nhiều 

thay đổi. Chính sách cách ly cũng được nới lỏng so với năm 2020. Kiến thức về dịch bệnh 

được phổ biến, người dân không còn quá hoang mang khi chẳng may có kết quả test nhanh 
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F0 nên sau thời gian cách ly người dân nhanh chóng bắt nhịp lại với công việc. Quá trình lưu 

thông hàng hóa được diễn ra suông sẻ hơn. Tránh ách tắc nhịp hoạt động chung của toàn xã 

hội nên sản lượng sản xuất vẫn đảm bảo.  

- Được sự hỗ trợ của chính phủ về việc giảm thuế thu nhập DN phải nộp năm 2021, 

giảm thuế môi trường. Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế 

khác, giảm mức thuế giá trị gia tăng đối với nhóm hàng hóa dịch vụ trong các ngành nghề, 

miễn tiền chậm nộp phát sinh trong các năm 2020, 2021.  

- Năm 2021 đã thực hiện tốt công tác tiếp cận với các Ban đầu tư, Ban quản lý dự án... 

cộng thêm tốc độ đô thị hóa nhanh sẽ thúc đẩy nhu cầu nhà ở của người dân và việc đầu tư 

xây dựng các công trình từ nguồn vốn ngân sách tăng nên sản lượng tiêu thụ các sản phẩm 

của Công ty cổ phần Long Thọ theo đó cũng đạt được những kết quả tương đối.  

- Sản phẩm xi măng PCB40 tiêu thụ tại thị trường khu vực Miền Trung, Tây Nguyên 

đã đạt được những kết quả khả quan. Các công trình trọng điểm trong tỉnh cũng dần tin 

tưởng và tiếp nhận đưa vào sử dụng sản phẩm PCB40 Long Thọ, điều đó đã góp phần khẳng 

định thương hiệu cũng như uy tín của Công ty trên thương trường.  

- Dây chuyền gạch Block, Ngói màu, gạch Terrazzo đã được đầu tư, cải tiến thiết bị 

nên đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.  

- Sản phẩm gạch Terrazzo Long Thọ đã khẳng định chất lượng vượt trội, luôn dẫn đầu 

thị trường. 

- Sự đoàn kết của HĐQT, đồng tâm hiệp lực từ Ban lãnh đạo đến toàn thể CBCNV 

Công ty quyết tâm vượt qua những khó khăn trước bối cảnh tình hình kinh tế của đất nước 

ngày càng diễn biến phức tạp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra;  

- Kinh nghiệm và khả năng tích lũy qua nhiều năm trong công tác quản lý cũng như 

việc xây dựng và duy trì thường xuyên mối quan hệ tốt với khách hàng giúp Công ty giữ 

được những bạn hàng lâu năm, gắn kết với Công ty, tạo cầu nối giữa nhà sản xuất và người 

tiêu dùng.  

- Được sự ủng hộ của các cơ quan, ban ngành chức năng trong Tỉnh, huyện đã hỗ trợ 

Công ty quảng bá sản phẩm mới, tạo điều kiện cho các sản phẩm của Công ty được tiếp cận 

vào các các công trình trọng điểm của Tỉnh. 

II. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: 

Trong năm qua, TGĐ đã phối hợp với HĐQT sắp xếp lại mô hình sản xuất, tinh giản 

bộ máy quản lý, hoạch định lại chiến lược thị trường, chiến lược bán hàng phù hợp với từng 

thời điểm để có kế hoạch tác nghiệp nhằm đáp ứng những đòi hỏi cấp bách phục vụ công 

tác sản xuất, kinh doanh được thông suốt.  

Năm 2021 mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng Công ty cũng đã đạt được một số 

kết quả kinh doanh đáng khích lệ:  

1/ Về kết quả kinh doanh 
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TT 
NỘI DUNG đvt 

Kế hoạch 

2021 

Thực hiện  

2021 

Thực hiện 

2020 

Tỷ lệ 

KH 

2021 

TH 

2020 

1 Xi măng Long Thọ tấn 123.000 118.700 115.500 97 103 

2 Gạch lát Terrazzo viên 3.000.000 3.266.000 3.034.000 109 108 

3 Ngói màu viên 350.000 234.000 345.000 67 68 

4 

Gạch Block 

(QĐ theo gạch thẻ) 
viên 18.000.000 17.749.000 17.649.000 98 100 

5 Doanh thu thuần tỷ 161 158 155 98 102 

6 
Lợi nhuận (trước 

thuế) 
tỷ 4,5 5,4 6,8 120 79 

7 
Thu nhập bình 

quân người LĐ 

tr.đ/ 

tháng 
 9,6 9,55   

Đạt được những kết quả trên là do những đổi mới trong việc đầu tư thiết bị, cải tiến 

công nghệ, cải tiến bài toán phối liệu trong sản xuất, công tác tiếp cận thị trường tốt đã gia 

tăng thị phần, mở rộng thị trường, địa bàn tiêu thụ sản phẩm.  

2. Về tổ chức sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm:  

- Đối với vật tư đầu vào:  

+ Đối với các vật tư đầu vào có giá trị lớn, Công ty đã tổ chức đánh giá nhà cung ứng 

các vật tư thường xuyên, đấu thầu để ký hợp đồng mua bán, việc lựa chọn nhà cung cấp 

được thực hiện thông qua Hội đồng xét giá chọn thầu.... đồng thời tính toán nhu cầu dự trữ 

thích hợp để luân chuyển đồng vốn hiệu quả.  

+ Đối với vật tư đầu vào có giá trị nhỏ Công ty có chính sách mua tập hợp 6 tháng 1 

lần để hưởng chính sách giá/chiết khấu của nhà cung cấp, đồng thời giúp đơn vị sản xuất 

chủ động trong công tác sửa chữa, giảm thời gian chờ đợi đáp ứng vật tư. 

       - Công tác kiểm soát quá trình sản xuất, quản lý chất lượng vật tư đầu vào cũng như sản 

phẩm xuất kho được kiểm soát chặt chẽ. Trong năm qua Công ty đã tập trung nâng cao chất 

lượng sản phẩm, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu mẫu mã, thị hiếu của khách hàng, áp 

dụng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, kiểm soát chặt chẽ các định mức kinh tế, kỹ thuật để 

tăng năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.  

- Kiểm soát tốt thiết bị sản xuất: thực hiện nghiêm túc định kỳ bảo dưỡng thiết bị, kịp 

thời xử lý các sự cố thiết bị. 

- Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong Công ty hoạt động 

tương đối tốt. Các sản phẩm của Công ty đều đảm bảo tiêu chuẩn hợp chuẩn, hợp quy theo 

quy định. 

- Trong năm 2021 đã thành lập Xí nghiệp Cơ - Điện hoạt động độc lập trên cơ sở 2 

xưởng sửa chữa của 2 đơn vị XN Xi Măng và XN Gạch nhằm khai thác tối đa nguồn lực 

hiện có.  

- Thành lập đội bốc xếp chuyên nghiệp trực thuộc XN Xi măng chịu trách nhiệm bốc 

xếp các sản phẩm của Công ty.  
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3/ Về công tác thị trường: 

Công ty cổ phần Long Thọ luôn xem việc gia tăng chất lượng sản phẩm, chất lượng 

dịch vụ, đa dạng các chính sách, đổi mới và phát triển thị trường là nhiệm vụ trọng tâm để 

tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Công tác tiêu thụ sản phẩm không ngừng được đổi 

mới và hoàn thiện, tăng cường tiếp thị để mở rộng thị phần, phát triển thị trường một cách 

toàn diện về chiều rộng và chiều sâu, cụ thể:  

- Thay đổi mô hình quản lý chất lượng sản phẩm, tăng cường vai trò của nhân viên bán 

hàng, xây dựng và từng bước hoàn thiện kênh bán hàng online. 

- Xây dựng chính sách giá bán linh hoạt, nới lỏng chính sách thanh toán và công nợ. 

- Tăng cường các mối quan hệ với các Ban quản lý dự án, Ban đầu tư xây dựng các 

huyện, tham gia đấu thầu cung cấp vật liệu xây dựng các dự án lớn.  

- Duy trì củng cố mối quan hệ với các huyện, các xã để tiếp tục đưa xi măng vào 

chương trình giao thông nông thôn.  

- Đầu tư cho công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Tăng cường công tác chăm sóc 

khách hàng, khai thác mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

 - Tổ chức lại phương thức bán hàng, không giao khoán cho nhân viên tiếp thị bán hàng 

và chịu công nợ.  

4/ Về quản lý tài chính  

- Từng bước chuyển đổi thời gian thanh toán: chuyển từ trả tiền trước sang trả tiền sau 

khi mua các vật tư chủ chốt như clinker, thạch cao,... 

- Để quản lý rủi ro tín dụng công ty xây dựng hạn mức bán hàng cho khách hàng bán 

tín chấp lâu năm. Thường xuyên đối chiếu công nợ cũng như đôn đốc và có các biện pháp 

thu hồi công nợ. 

- Để quản lý rủi ro về thanh khoản đáp ứng nhu cầu vốn nghĩa vụ tài chính, công ty 

thường xuyên theo dõi nguồn dự phòng, tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi, tận dụng tín dụng 

khách hàng đối tác, chủ động kiểm soát nợ đến hạn. 

- Chất lượng công tác hạch toán kế toán được nâng cao; tài chính của Công ty lành 

mạnh, hệ thống kế toán rõ ràng, minh bạch, được thực hiện theo đúng quy định của Nhà 

nước, chi phí quản lý Công ty luôn có tính toán chuẩn mực, tiết kiệm, không lãng phí.... Mọi 

hoạt động liên quan đến tài chính đều được Tổng giám đốc chỉ đạo trực tiếp, tận dụng mọi 

khả năng để đồng vốn luân chuyển, sinh lời.  

- Tuân thủ tốt các quy định về công bố thông tin và quy định hiện hành đối với công 

tác quyết toán thuế. 

5/ Về công tác đầu tư di dời 

- Đã mua và sửa chữa nhà văn phòng làm việc tại 42 Phùng Chí Kiên với tổng chi phí 

hơn 10 tỷ đồng: diện tích đất 242m2, diện tích sàn xây dựng 438m2;   

- Đã đầu tư dây chuyền Block QT10 với công suất: 20 triệu viên (quy thẻ)/năm với 

tổng mức đầu tư 5,4 tỷ đồng; thay thế cho dây chuyền sản xuất Block tại Long Thọ đầu tư từ 

năm 2008. 

- Mở rộng nhà xưởng, quy hoạch lại kho tàng xí nghiệp Terrazzo ngói màu đáp ứng 

yêu cầu sản xuất.  

-  Đã hoàn thành việc di dời nhà máy Xi măng về Thủy Phương, Hương Thủy từ 

01/04/2021. Công ty thu về sau khi trừ thuế và chi phí, thực hiện bồi thường còn 59,8 tỷ. 

6/ Về công tác phát triển sản phẩm mới 

- Trong năm 2021 - Nghiên cứu và đưa ra thị trường sản phẩm mới: Gạch Terrazzo 

Dạ Lê. Đây là sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của các công trình Nhà nước không đòi hỏi 
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chất lượng cao mà ưu tiên về giá cả. Gạch Terazzo Dạ Lê là sản phẩm chiến lược của công 

ty với mục tiêu tiếp cận các công trình lớn của Tỉnh Thừa Thiên Huế. 

7/ Kết quả khác 

Bên cạnh tập trung cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã và đang áp dụng 

tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm tối ưu hóa sản xuất và bảo vệ môi trường, giảm tiêu hao 

nguyên liệu, năng lượng, kiểm soát khí thải, chất thải góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát 

triển bền vững của quốc gia. 

- Triển khai đồng bộ các các giải pháp về bảo vệ môi trường như: đầu tư nâng cấp hệ 

thống máy móc thiết bị, đầu tư lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường online chất thải, khí 

thải tại các 2 đơn vị: Xí nghiệp gạch Terrazzo và Xí nghiệp Xi măng; kiểm định 100% máy 

móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, cải tạo các khu vực làm 

việc, đường nội bộ. Đầu tư các thiết bị chuyên dụng: xe tưới nước; cải tạo trồng mới hàng 

trăm cây xanh khu vực xung quanh nhà máy; thực hiện tốt các quy định về thu gom và xử lý 

rác thải; tránh ảnh hưởng đến môi trường và cộng đồng dân cư xung quanh. Để làm được 

điều đó, Công ty tiếp tục tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý tích hợp theo các tiêu chuẩn quốc 

tế như ISO 9001, hướng đến áp dụng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 

14001:1996 để giúp kiểm soát nghiêm ngặt quá trình hoạt động sản xuất, bảo đảm mỗi sản 

phẩm đến tay người tiêu dùng đều đạt chất lượng như công bố, với mức tiêu hao năng lượng 

và phát thải ra môi trường thấp nhất… 

- Tập trung đẩy mạnh sáng tạo trong sản xuất, thưởng kịp thời cho các đề tài, các sáng 

kiến gắn với bảo vệ môi trường như: sáng kiến xử lý chất thải mài tại Xí nghiệp gạch 

Terrazzo, tái sử dụng các chất thải môi trường để đưa quay lại phục vụ sản xuất; Nghiên 

cứu, nâng tỷ lệ sử dụng nguyên liệu thay thế như: Tro bay, phụ gia công nghệ để thay thế 

cho đá vôi nguyên liệu nhằm tiết giảm giá thành vừa đảm bảo sự phát triển bền vững.   

- Ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Ban Giám đốc đã phối hợp với Công đoàn 

Công ty tổ chức phát động các phong trào tương trợ giúp nhau vượt qua khó khăn và tham 

gia công tác xã hội như gây quỹ tình thương đền ơn đáp nghĩa, quỹ Trái tim cho em, hỗ trợ 

người nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, … để nâng cao hình ảnh, 

thương hiệu của Long Thọ. Tổ chức phát thưởng cho các em học sinh giỏi là con em người 

lao động trong Công ty để động viên tinh thần học tập. 

- Công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, kỷ luật lao động được 

chấn chỉnh, thường xuyên giáo dục công nhân ý thức bảo vệ tài sản công ty, tiết kiệm chi phí 

sản xuất... 

- Tạo sân chơi cho người lao động bằng các hoạt động thể dục thể thao như sân cầu 

lông, bóng bàn. Những hoạt động này giúp người lao động nâng cao thể lực, giảm tải stress, 

tăng cường hiệu quả công việc.  Đồng thời đây là sợi dây gắn kết người lao động với nhau. 

Người lao động cảm thấy công ty là ngôi nhà thứ 2 và có  tinh thần muốn gắn bó lâu dài. 

- Đã chủ động trong việc xây dựng các phương án phòng chống dịch Covid-19. Bám sát 

các chủ trương phòng dịch Bộ Y Tế và thực hiện các biện pháp phòng dịch linh hoạt theo 

từng thời điểm. Hạn chế thấp nhất tác hại do dịch bệnh gây nên. 

8/ Hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, 

vẫn còn một số hạn chế cần phải khắc phục:  

- Về nguồn nhân lực: Công nhân lao động trực tiếp lớn tuổi vẫn còn chiếm tỷ trọng lớn 

nên năng suất lao động không cao. Lực lượng cán bộ chủ chốt hiện nay rất thiếu và chuẩn bị 

nghỉ hưu, nhưng đội ngũ cán bộ kế cận vẫn chưa đào tạo được.  
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- Giá thành sản xuất sản phẩm còn cao so với mặt bằng chung dẫn đến tính cạnh tranh 

của sản phẩm Long Thọ trên thị trường còn thấp; 

- Quy hoạch mặt bằng sản xuất hiện nay chưa hợp lý, kho bãi chật hẹp làm tăng chi phí 

sản xuất; 

- Sự phối hợp trong công việc giữa cán bộ, giữa các phòng ban và các đơn vị vẫn còn 

hạn chế. Việc trao đổi vẫn chưa kịp thời, chưa sát sao, thông tin còn chưa thống nhất nên đôi 

khi vẫn chưa có sự đồng thuận trong việc giải quyết công việc, thời gian giải quyết công việc 

còn chậm.  

Trên đây là một số nhược điểm hạn chế trong công tác điều hành sản xuất đòi hỏi lãnh 

đạo, nhà quản lý và tập thể người lao động trong Công ty cần nhận thấy rõ và phải có giải 

pháp khắc phục để cùng nhau đưa năng suất và chất lượng sản phẩm Long Thọ đi lên, ngày 

càng có tính cạnh tranh cao thì mới mong giữ gìn được thương hiệu Long Thọ, tiếp tục phát 

triển Công ty và đảm bảo đời sống cho người lao động.  

Kính thưa đại hội!  

Mặc dù đã rất cố gắng giữ vững sản xuất, ổn định thị trường tiêu thụ tuy nhiên có thể 

thấy sản lượng xi măng tiêu thụ tại thị trường trong tỉnh đang bị giảm sút. Sức ép từ việc 

tăng giá của các vật tư đầu vào trong khi giá bán không tăng khiến Công ty đang phải gồng 

mình chống chọi để duy trì sản xuất, ổn định giá thành, đảm bảo thu nhập cho người lao 

động.  

Có thể thấy, dù trải qua một năm kinh doanh nhiều cung bậc do dịch bệnh hoành hành, 

nhưng về cơ bản tập thể lãnh đạo và người lao động của Công ty đã cơ bản hoàn thành các 

chỉ tiêu kế hoạch đề ra.  

Thay mặt Lãnh đạo Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ từ phía Hội đồng 

quản trị, đặc biệt xin ghi nhận những đóng góp tích cực của toàn thể người lao động và các 

cổ đông của Công ty Cổ phần Long Thọ.  

 

PHẦN THỨ II 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022: 

 

Dự báo về thị trường xi măng năm 2022, các chuyên gia cho rằng: tiêu thụ xi măng 

tại thị trường nội địa sẽ tăng trưởng trở lại  khi dịch bệnh được không chế, hoạt động xây 

dựng phục hồi và các công trình tiếp tục thi công sau nhiều ngày phải tạm dừng hoặc giãn 

tiến độ để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh, nhu cầu xi măng trong nước có thể quay 

trở lại mức tăng trưởng bình thường từ 5% -7% trong năm 2022 so với mức thấp trong năm 

2021 do nhu cầu bị dồn nén, phân khúc xây dựng dân dụng phục hồi.  

Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư 

công. Cùng với nỗ lực phục hồi nền kinh tế, các nhóm ngành được dự báo có thể sớm phục 

hồi là xây dựng, bất động sản, sản xuất vật liệu xây dựng, xi măng... Đây cũng chính là yếu 

tố tích cực để kỳ vọng khi đầu tư xây dựng và đầu tư công tăng sẽ giúp tiêu thụ xi măng tại 

thị trường nội địa tăng tốc. 

Tuy nhiên biên độ lợi nhuận gộp của các DN sản xuất sẽ gặp áp lực lớn do cạnh tranh 

khốc liệt khi thị trường xi măng cung vượt cầu, cộng thêm áp lực từ tăng giá nguyên nhiên 

liệu đầu vào cho sản xuất, cụ thể clinker Luks tăng từ tháng 3/2022: 73.000 đ/tấn (tăng 9%); 

Clinker Đồng Lâm tăng 93.000 đồng/tấn ( tăng 11%), cát tăng 14.000 đồng/m3 ( tăng 4%), 

thạch cao tăng từ tháng 4/2022: 27.000 đồng/tấn (tăng 3%), bột đá tăng 30.000 đồng/tấn ( 

tăng 5-6%) đá sét đen tăng 3.700 đồng/tấn ( tăng 3%), đá mạt tăng 10.000 đồng/m3 (tăng 4-
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5%). Xung đột Nga – Ukraine làm giá dầu trên thế giới tăng mạnh từ cuối tháng 02/2022, 

chi phí vận chuyển tăng mạnh do giá xăng dầu tăng đã khiến giá cả vật tư đồng loạt leo 

thang. Bên cạnh đó chi phí khấu hao trạm nghiền cũng làm tăng giá thành sản phẩm xi 

măng.  

Năm 2022 dự kiến xuất khẩu xi măng sẽ giảm sút nên nguồn cung sẽ dồn vào thị 

trường trong nước, dẫn đến tiêu thụ sẽ rất khó khăn, bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn 

nữa đặc biệt về giá. Buộc Công ty phải ban hành những chính sách về giá bán cũng như 

chiết khấu linh hoạt cho từng đối tượng khách hàng cũng như thay đổi phương thức bán 

hàng, những điều này sẽ làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp.  

Sản phẩm ngói màu mặc dù đã tiếp cận được vào các công trình dự án lớn trong tỉnh 

nhưng do thị hiếu người tiêu dùng nên nhu cầu tiêu thụ chưa cao, sản phẩm gạch Terrazzo 

hiện tại có nhiều nhà sản xuất nhỏ, mặc dù chất lượng không cao nhưng bán với giá thấp, 

làm giảm thị phần của Công ty. Thêm vào đó các dự án chỉnh trang đô thị hiện nay đa số 

chuyển sang dùng đá tự nhiên nên sản lượng tiêu thụ gạch Terrazzo có phần bị chửng lại.  

Hầu hết các nguyên vật liệu cho sản xuất gạch Block, gạch Terrazzo không những 

tăng giá mà còn chịu ảnh hưởng bởi các nguyên nhân: khan hàng, chất lượng không ổn định, 

vận tải khó nên Công ty không chủ động được nguồn cung ổn định.  

Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công ty vẫn đặt mục tiêu phấn đấu như sau:  

1/ Các chỉ tiêu SXKD cơ bản: 

T

T 
KHOẢN MỤC ĐVT 

Kế Hoạch 

2022 

 

 

Thực hiện 

2021 

Tỷ lệ 

 
KH2022/TH2021 

1 XI MĂNG tấn 123.000 118.700 104 

1.1 Xi măng PCB30 tấn 53.000 54.750  

1.2 Xi măng PCB40 tấn 62.000 56.190  

1.3 Xuất nội bộ tấn 8.000 7.760  

2 
GẠCH 

TERRAZZO 
viên 3.350.000 3.266.000 103 

3 NGÓI MÀU viên 300.000 234.000 128 

4 
GẠCH BLOCK 

(quy theo gạch thẻ) 
viên 18.000.000 17.698.000 102 

5 
Doanh thu trước 

thuế 
Tỷ 171 158 108 

6 
Lợi nhuận trước 

thuế 
Tỷ 6,5 5,4 120 

2/ Giải pháp:  

2.1/ Về công tác tổ chức sản xuất 

- Để đạt được chỉ tiêu trên, năm 2022 Công ty đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể để giám 

sát chất lượng chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm. Tăng năng suất lao 

động, phát hiện và sửa chữa nhanh các sự cố. Áp dụng áp dụng khoa học - công nghệ tiên 
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tiến để tăng chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa năng lực sản xuất, hoàn thành xử lý dứt điểm 

“nút thắt” công nghệ trong các dây chuyền, đồng thời giảm định mức tiêu hao, sử dụng tiết 

kiệm tài nguyên, giảm tác động đến môi trường... 

- Đầu tư, nâng cấp phương tiện, máy móc thiết bị để tăng năng suất, tăng chất lượng 

sản phẩm, không những dẫn đầu chất lượng trên thị trường mà còn đẹp về mẫu mã, tốt về 

dịch vụ, thực hành tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm chi phí lưu thông để hạ giá thành sản 

phẩm nhằm tăng tính cạnh tranh của các sản phẩm. 

- Đầu tư thêm máy ép 5 trạm mới để thay thế cho máy 5 trạm cũ từ năm 2002 để nâng 

cao năng suất, chất lượng, hạn chế sản phẩm hỏng.  

- Thực hiện tốt bài toán giá thành bằng cách tìm kiếm thêm các nguồn vật liệu thay thế, 

quản lý hiệu quả chi phí sản xuất, đưa ra bài toán phối liệu hợp lý để làm chủ định mức tiêu 

hao, đồng thời giảm các khoản chi phí sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, các khoản chi 

phí chung để giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. 

- Mở rộng thêm kho Clinker đảm bảo đủ dữ trữ 10.000 tấn trong những trường hợp 

nhà cung ứng ngừng cấp do đại tu lò hoặc chuẩn bị cho chính sách tăng giá.  

- Quy hoạch lại mặt bằng sản xuất, mở rộng thêm diện tích nhà xưởng tại 2 đơn vị: XN 

XI Măng và XN Gạch Terrazzo – Ngói màu đảm bảo thông thoáng, thuận lợi. Sắp xếp lại 

kho bãi để để chứa và dự trữ nguyên vật liệu đầu vào, điều tiết hợp lý lượng hàng tồn kho. 

Lưu trữ dễ dàng, thuận tiện trong công tác bán hàng đồng thời tăng diện tích lưu trữ. 

- Tuyển dụng thêm lao động có tay nghề, có khả năng vận hành máy ép gạch, máy 

mài, ý thức chủ đồng và tinh thần muốn cống hiến trong công việc. Yêu cầu có tinh thần học 

hỏi và khả năng thích ứng cao với các vị trí khác nhau. 

- Bám sát nhu cầu thị trường để tổ chức sản xuất hợp lý đảm bảo cung ứng sản phẩm, 

dịch vụ thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, hạn chế tối đa việc thiếu hàng đặc biệt là gạch 

Terrazzo và gạch Block.  

- Chủ động khâu vật tư dự phòng, nguồn nhân lực lao động, chăm sóc thiết bị để đảm 

bảo sản xuất luôn thông suốt. 

- Tìm hiểu, liên doanh tham gia sản xuất đá, chế biến cát nhân tạo để có thêm sản phẩm 

mới và chủ động nguồn đá làm nguyên liệu sản xuất gạch Block.  

- Thay đổi mô hình quản lý theo hướng trực tuyến trên nền tảng công nghệ, giảm 

người, giảm các cuộc họp, phân định trách nhiệm rõ ràng, không chồng chéo. 

- Xây dựng được đội ngũ cán bộ quản lý có tầm đáp ứng được những thay đổi chóng 

mặt của thời đại 4.0; ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư vào 

sản xuất kinh doanh, số hóa chuỗi tiêu thụ và logistics; số hóa quản lý toàn bộ hoạt động sản 

xuất kinh doanh từ các yếu tố đầu vào, quá trình sản xuất đến sản phẩm đầu ra theo thời gian 

thực rút ngắn, tối đa thời gian xử lý chứng từ, hạn chế các cuộc họp không cần thiết, từng 

bước đưa hoạt động quản lý theo hướng trực tuyến nhằm thúc đẩy sáng tạo, nâng cao năng 

suất, chất lượng sản phẩm; bảo vệ môi trường và hướng đến phát triển xanh, bền vững... 

- Lấy năng suất, hiệu quả làm thước đo chất lượng nhân viên. Từng bước tạo ra môi 

trường làm việc, chế độ đãi ngộ để thu hút người tài; 

- Tìm kiếm nguồn nguyên liệu thay thế mới, rẻ để chủ động nguồn cung ứng; 

- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới song song với việc sàng lọc, hoàn thiện hệ thống 

sản phẩm hiện có; 

- Đưa sản phẩm gạch Block Long Thọ lên vị trí dẫn đầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế về số lượng và chất lượng. 
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- Nâng cao hiệu quả hoạt động của XN Cơ Điện trên tinh thần chủ động chăm sóc máy 

móc thiết bị cho 2 xí nghiệp sản xuất, đưa ra các đề xuất có tính ứng dụng để cải tạo máy 

móc, nâng cao năng suất, hiệu quả, tiết kiệm chi phí trong quá trình hoạt động. 

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên mục tiêu bắt kịp xu thế phát triển của thời đại 

nhưng vẫn dựa trên nền tảng bảo tồn phát huy các giá trị truyền thống của hơn 120 năm hình 

thành và phát triển.  

2.2/ Về công tác quản lý tổ chức, nhân sự 

Năm 2021 và 2022 được xác định là năm tập trung chủ yếu vào vấn đề nhân sự, Công 

ty sẽ tiến hành cải tổ toàn bộ hệ thống nhân sự để phù hợp với tình hình kinh doanh trong 

giai đoạn mới, cụ thể:  

- Trẻ hóa lực lượng lao động (tuổi bình quân 43) đáng lưu ý độ tuổi từ 50 – 60 là 70 

người chiếm 31,8%;  

- Tiếp tục tuyển nhân sự ở các vị trí còn thiếu hoặc đã có nhưng chưa phát huy hiệu 

quả trong công việc và có chế độ đãi ngộ hợp lý.  

- Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, sắp xếp lao động một 

cách hợp lý để tăng năng suất và chất lượng lao động.  

- Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, xây dựng kế hoạch sử dụng lao động, đặc biệt là 

lao động quản lý theo hướng trẻ hóa, chú trọng công tác đào tạo kỹ năng làm việc. 

- Xây dựng cơ cấu tổ chức phòng ban gọn nhẹ, tinh giản. Tạo môi trường thuận lợi cho 

người lao động, tạo động lực và cơ hội để người lao động có thể làm việc hăng say, hết lòng 

vì công việc. 

- Sắp xếp bố trí lao động một cách hợp lý nhằm tăng năng suất lao động, tăng thu nhập 

cho người lao động và hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh các sản phẩm của Công 

ty trên thị trường. 

- Cải cách chế độ tiền lương, tiền thưởng, thay thế cơ chế khoán, phù hợp với công 

việc thực tế của người lao động, thực hiện chuyên môn hóa nhằm thúc đẩy hiệu quả, năng 

suất lao động, giảm chi phí, tạo động lực mới cho sự phát triển của Công ty. Trả lương theo 

hiệu quả lao động thông qua các chỉ tiêu sản lượng, năng suất, chất lượng, giá thành và ý 

thức tổ chức kỷ luật lao động. 

- Thực hiện việc đánh giá cán bộ, nhân viên bằng hiệu quả công việc. Xây dựng cơ chế 

tự đào thải để tìm nhân tố mới.  

2.3/ Về công tác thị trường tiêu thụ sản phẩm 

Trong giai đoạn hiện nay, mọi doanh nghiệp đều phải tìm mọi cách cắt giảm chi phí để 

tồn tại, trong khi các vật tư đầu vào tăng mà các doanh nghiệp không tăng nổi giá bán do thị 

trường cung vượt cầu. Do vậy mục tiêu trước hết của Công ty vẫn là tập trung giữ vững thị 

phần trong tỉnh, tăng cường khai thác thị trường ngoại tỉnh, phát triển thương hiệu Long 

Thọ.  

- Tiếp tục thực hiện chương trình kích cầu tại các vùng trắng như Nam Đông, A Lưới,  

đảm bảo sản phẩm xi măng của Công ty có chổ đứng, tạo được vị thế, niềm tin của người 

tiêu dùng, có thị phần ngày càng tăng ở các khu vực này. 

- Trong năm 2021 ngoài việc triển khai các giải pháp nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ 

các sản phẩm Long Thọ, Công ty sẽ đồng thời chú trọng cải tiến dịch vụ cung ứng nhằm 

thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.  

- Xây dựng các chính sách bán hàng linh hoạt theo từng vùng, từng khu vực, từng đối 

tượng; từng thời kỳ. Tăng cường củng cố mối quan hệ bền vững với khách hàng, luôn coi 
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trọng và gia tăng quyền lợi cho các đại lý, nhà phân phối, tạo động lực trong việc khuyếch 

trương hệ thống bán hàng. Đặc biệt tăng cường mối quan hệ với các Ban đầu tư, Ban quản lý 

dự án, các nhà thầu, từng bước chuyển dịch mô hình bán hàng trực tiếp không qua nhân viên 

bán hàng.  

- Tăng cường đào tạo, rèn luyện kỹ năng để nhân viên thị trường phải là những người 

am hiểu về sản phẩm, nắm được thế mạnh của sản phẩm để thuyết phục được khách hàng 

mua hàng của Công ty.  

Để đạt được mục tiêu đó đòi hỏi phải có những biện pháp quyết liệt, mạnh dạn hơn. Bộ 

phận thị trường phải có phương án cụ thể về kế hoạch phát triển thị trường trong năm 2022, 

tích cực bám sát và thường xuyên theo dõi, những phản hồi từ phía khách hàng, người tiêu 

dùng để có những chính sách kịp thời và hiệu quả nhất.  

2.4/ Ngoài các vấn đề trên toàn Công ty cần chú trọng các mặt khác như: 

- Đảm bảo an toàn trong sản xuất, an toàn vệ sinh thực phẩm cho người lao động trong 

bữa ăn công nghiệp và bồi dưỡng độc hại.  

- Duy trì khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động. Có chương 

trình nghỉ dưỡng và tham quan hằng năm.  

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác 

với người lao động. 

- Tiếp tục hoàn chỉnh các trang thiết bị bảo vệ môi trường, tăng cường giáo dục người 

lao động về ý thức và bảo vệ môi trường. 

- Tiếp tục duy trì và phát huy các phong trào thi đua văn thể mỹ, xây dựng gia đình 

công nhân văn hoá mới, đảm bảo an ninh trật tự trong địa bàn hoạt động của công ty. 

- Về công tác xã hội: thực hiện tốt chương trình đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ người nghèo, 

người tàn tật, các học sinh nghèo vượt khó; ủng hộ quỹ giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh 

Covid -19;  

2.5 Công tác tài chính và công nợ 

- Theo dõi dòng tiền, quản lý công nợ hiệu quả 

- Hoạch định kế hoạch sử dụng vốn 

+ Chủ động khai thác và sử dụng nguồn vốn kinh doanh và vốn lưu động 

+ Quản lý hàng tồn kho, giảm thiểu chi phí lưu kho  

+ Tổ chức tốt việc tiêu thụ nhằm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động 

+ Có biện pháp phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra 

Tăng cường công tác quản lý các khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm 

dụng < 10 tỷ (nợ thời điểm); < 5 tỷ (nợ cuối tháng) ; = 0 (nợ cuối năm). Với những khách 

hàng mua lẻ với khối lượng nhỏ (mã bán lẻ) công ty tiếp tục thực hiện chính sách không để 

nợ. Với những khách hàng lớn, trước khi ký hợp đồng, công ty phân loại khách hàng, tìm 

hiểu kỹ về khả năng thanh toán của họ. Hợp đồng cần quy định chặt chẽ về thời gian, 

phương thức thanh toán và hình thức phạt khi vi phạm hợp đồng, tránh tình trạng để các 

khoản thu rơi vào tình trạng nợ khó đòi. Áp dụng biện pháp tài chính thúc đẩy tiêu thụ sản 

phẩm và hạn chế vốn bị chiếm dụng như chiết khấu thanh toán và phạt vi phạm quá thời hạn 

thanh toán. Đối với khách hàng thanh toán chậm, công ty cần có các chính sách phù hợp như 

thời gian gia hạn nợ, giãn nợ nhằm giữ gìn mối quan hệ sẵn có và chỉ nhờ cơ quan chức 

năng can thiệp nếu áp dụng các biện pháp trên không mang lại kết quả. 
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Kính thưa quý cổ đông! 

Năm 2022 dự báo là một năm nhiều biến động khó khăn, thách thức, đặc biệt là sự cạnh 

tranh mạnh mẽ trên thị trường kinh doanh VLXD. Để vượt qua những khó khăn thách thức 

và vươn lên phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ trong năm 2021, tập thể 

lãnh đạo Công ty kêu gọi toàn thể cổ đông trong công ty hãy đoàn kết một lòng cùng nhau 

vượt qua mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn, chung tay góp sức cùng 

hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu và nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra. 

Chúng tôi tin tưởng rằng, với những gì chúng ta đã và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, 

cùng với sự đoàn kết, gắn bó, sự tin tưởng, ủng hộ của Qúy vị cổ đông, Công ty Long Thọ sẽ 

tiếp tục đạt được những kết quả tốt hơn. 

Kính thưa Đại hội ! 

Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và 

phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022, xin trân trọng báo 

cáo với Đại hội đồng cổ đông và mong được sự đóng góp tích cực của tập thể  Cổ đông vì sự 

phát triển mạnh mẽ và bền vững của Công ty cổ phần Long Thọ.  

Một lần nữa chúc sức khoẻ quý vị, chúc đại hội thành công tốt đẹp. 

Xin chân thành cảm ơn!. 

                                     

   TỔNG GIÁM ĐỐC 

                           

        (Đã ký) 

 

 

  Nguyễn Đức Phương 


