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I. Thông tin chung 
1. Thông tin khái quát 
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường  
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0800376530 
- Vốn điều lệ: 138.899.730.000 đồng 
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 138.899.730.000 đồng 
- Địa chỉ: Km28+100m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương 
- Số điện thoại: 02203.580.414 
- Website: ww.songdacaocuong.vn 
- Mã cổ phiếu: SCL 
Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường (Công ty) thành lập, hoạt động theo Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800376530 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải 
Dương cấp lần đầu ngày 17 tháng 4 năm 2007, thay đổi lần thứ 13 vào ngày 01/3/2019 

Công ty thực hiện niêm yết cổ phần tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào 
ngày 15/09/2010. Số lượng cổ phiếu niêm yết ban đầu là 9.000.000 cp; hiện nay là 
13.889.973 CP; mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. 

- Công ty là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, 
hướng dẫn vận hành, chạy thử, đào tạo và chuyển giao công nghệ dây chuyền sản xuất 
tro bay từ tro xỉ phế thải của Nhà máy nhiệt điện Phả Lại, bằng công nghệ tuyển ướt 
và sấy khô đồng bộ, hiện đại, đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả cao và bảo vệ 
môi trường (công nghệ đã đạt giải nhất Giải thưởng Sáng tạo Khoa học- Công nghệ 
Việt Nam năm 2008). 

- Năm 2011 Công ty đầu tư xây dựng thành công và đi vào hoạt động Dự án nhà 
máy sản xuất gạch nhẹ chưng áp công suất 200.000 m3/năm, đây là một trong những 
nhà máy lớn tại Việt Nam đi đầu trong lĩnh vực sản xuất gạch bê tông nhẹ thay thế 
gạch xây sản xuất bằng phương pháp nung đốt truyền thống, thuận theo quy hoạch của 
Nhà nước về phát triển vật liệu xây dựng gạch xây không nung; điểm đặt biệt ở đây là 
Công ty sử dụng nguyên liệu từ tro xỉ của Nhà máy nhiệt điện Phả Lại qua dây chuyền 
xử lý để sản xuất, góp phần xử lý chất thải do nhà máy nhiệt điện thải ra. Cũng năm 
2012 Công ty khánh thành nhà máy sản xuất vữa khô, keo dán gạch đá, keo chít mạch; 
đến nay công suất nhà máy này là 100.000 tấn/năm.  

-   Năm 2012, Công ty ký Hợp đồng EPC công nghệ với Công ty cổ phần Thạch 
Cao Đình Vũ về: “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, thiết kế chế tạo dây chuyền xử lý 
phosphogypsum (PG) của DAP Đình Vũ, làm phụ gia cho xi măng và làm nguyên liệu 
để sản xuất tấm thạch cao xây dựng”; và đề tài này đã được Công ty xây dựng thành 
Đề tài khoa học cấp Nhà nước được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt cấp kinh 
phí thực hiện; Theo đó ngày 6/6/2016 Công ty đã ký hợp đồng với Bộ Khoa học và 
Công nghệ và đang triển khai thực hiện Đề tài KH&CN cấp quốc gia thực hiện Đề tài 
trên, đến nay  Công ty thực hiện hoàn thành gói thầu EPC Đình Vũ; Riêng Đề tài khoa 
học Công ty tiếp tục thực hiện hoàn thành trong năm 2018. 
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- Năm 2016 Công ty hoàn thiện việc phát hành thêm 3.000.000 cp, nâng vốn 
điều lệ của Công ty lên 138.899.730.000 đồng.  

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: (chỉ nêu các ngành nghề kinh doanh 
hoặc sản phẩm, dịch vụ chính chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất): 

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty là: Sản xuất vật liệu xây dựng; các 
mặt hàng chính là tro bay, gạch nhẹ chưng áp AAC, các sản phẩm của bê tông khí, vữa 
khô trộn sẵn, keo dán gạch đá, keo chít mạch, …; 

- Địa bàn kinh doanh: (chỉ nêu các địa bàn hoạt động kinh doanh chính, chiếm 
trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất): Sản phẩm tro bay của Công ty đã 
được cấp cho Công trình thuỷ điện Nậm Thơn, Nậm Săm 3 tại Lào và xuất khẩu sang 
các nước trong khu vực Đông Nam á; các sản phẩm vật liệu xây dựng khác tiêu thụ 
trong nước. 

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 
a)  Mô hình quản trị theo quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp gồm: Đại hội 

đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc  
b) Cơ cấu bộ máy quản lý: 
- Ban tổng giám đốc: Có Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc 
- Các phòng chức năng: Phòng Tài chính kế toán, Phòng Tổ chức hành chính, 

Phòng Kỹ thuật- Công nghệ; phòng Kinh doanh; Nhà máy sản xuất tro bay, Nhà máy 
sản xuất gạch nhẹ, Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép. 

c) Các công ty con, công ty liên kết 
- Công ty cổ phần Thạch Cao Đình  Vũ; địa chỉ: Lô GI-7, Khu kinh tế Đình  Vũ, 

phường  Đông Hải 2, Q. Hải An, Tp Hải Phòng. Lĩnh vực sản xuất: Sản xuất thạch cao 
từ bã thải của nhà máy sản xuất phân bón, …; Vốn điều lệ thực góp: 21.191.600.000 
đồng; Tỷ lệ sở hữu: 17%  

- Quỹ tín dụng nhân dân Phả Lại: Vốn thực góp: 800.300.000 đồng, địa chỉ tại 
Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương, tỷ lệ sở hữu vốn 10%; là đơn vị kinh doanh tiền tệ.   

- Công ty cổ phần Bê tông Vĩnh Tân: Vốn thực góp:  1.200.000.000 đồng, tỷ lệ 
sở hữu vốn 40%;  địa chỉ tại Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận, là đơn vị xử lý tro xỉ 
và sản xuất bê tông thương phẩm. 

4. Định hướng phát triển: 
4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 
- Đảm bảo tốc độ tăng trưởng nhanh, ổn định, bền vững, trở thành doanh nghiệp 

lớn đi đầu trong lĩnh vực sản xuất công nghệ và sản phẩm vật liệu xây dựng chất lượng 
cao từ các chất phế thải của ngành công nghiệp; không ngừng nâng cao uy tín, thương 
hiệu của Công ty, đạt lợi nhuận cao, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông góp vào 
Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đảm 
bảo giá trị của cổ phiếu, lợi tức của Cổ đông và thu nhập của người lao động. 

4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn 
- Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và phụ 

gia cho bê tông và xi măng, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triền bền vững, mở rộng 
thị trường trong nước, thỏa mãn nhu cầu cao của khách hàng và xã hội về chất lượng, 
số lượng, giá cả, chủng loại, kích thước, kiểu dáng, mẫu mã của sản phẩm phù hợp với 
xu thế thời đại và thị hiếu của thị trường, tiếp tục  xuất khẩu sang các nước trên thế 
giới, lấy sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và các sản phẩm mới làm trọng tâm, 
đồng thời khai thác tốt các cơ hội để mang lại lợi nhuận cao, đảm bảo lợi ích các cổ 
đông, việc làm đời sống của người lao động và góp phần hỗ trợ cho sản xuất kinh 
doanh phát triển. 
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- Đẩy mạnh và tiếp tục mở rộng sản xuất sản phẩm và sản xuất thiết bị, chuyển 
giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm tro bay, gạch nhẹ chưng áp, vữa khô 
trộn sẵn, xử lý môi trường; phấn đấu trở thành công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh 
vực sản xuất tro bay và gạch nhẹ chưng áp, vữa xây, và xây dựng các dự án sản xuất 
vật liệu không nung khác để đáp ứng được cho nhu cầu thị trường phù hợp chiến lược 
phát triển vật liệu của Chính phủ.  

- Xây dựng và thực hiện dự án Nhà máy sản xuất cung cấp thiết bị và chuyển giao 
công nghệ trong các lĩnh vực sản xuất tro bay, sản xuất gạch nhẹ chưng áp, vữa xây 
trộn sẵn, xử lý môi trường, kết cấu nhà xưởng …; 

- Tăng cường liên doanh hợp tác với các tổ chức, cá nhân, viện nghiên cứu khoa 
học trong và ngoài nước để mở rộng quy mô đầu tư và kinh doanh cả về chiều sâu, 
chiều rộng trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng, đặc biệt là công nghệ và vật liệu xây 
dựng mới. 

- Quan tâm việc tuyển dụng, thu hút nhân tài, tăng cường công tác đào tạo và đào 
tạo tại chỗ để nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn và tay nghề cho đội ngũ cán bộ 
công nhân viên, bố trí sắp xếp lại lao động một cách hợp lý. 

5. Các rủi ro: 
- Tiêu thụ hàng của Công ty bị giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19; Sản 

phẩm của Công ty phụ thuộc vào tiến độ thi công các công trình thuỷ điện, thủy lợi và 
tình hình phát triển xây dựng dân dụng. Việc sử dụng vật liệu xây không nung vào xây 
dựng công trình nhà ở chưa phổ biến, chỉ đạo của Nhà nước về sử dụng vật liệu xây 
không nung chưa quyết liệt dẫn đến khó khăn trong tiêu thụ gạch nhẹ.  

II. Tình hình hoạt động trong năm 
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
- Tổng doanh thu năm 2021 thực hiện 310 tỷ đồng, bằng 107% so với năm trước, 

so với kế hoạch đạt 87% 
- Lợi nhuận thực hiện trước thuế 20,3 tỷ đồng; bằng  82% so với năm trước, so 

với kế hoạch đạt 76% 
- Năm 2021, tình hình sản xuất của công ty chưa đạt kế hoạch đề ra là do: 
+ Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng lớn đến kinh tế, đặc biệt 6 

tháng cuối năm 2021 giá nguyên liệu tăng, các mặt hàng xăng dầu, than, hóa chất tăng 
mạnh làm chi phí giá vốn hàng bán tăng so với cùng kỳ;  

+ Cơ cấu hàng hóa của Công ty có sự thay đổi; năm 2021 Công ty khôi phục sản 
xuất nhà máy gạch nhẹ chưng áp AAC; sản phẩm của nhà máy này có tỷ suất lợi 
nhuận thấp hơn các sản phẩm khác; theo đó khi tổng hòa vào toàn Công ty thì nhóm 
sản phẩm này đóng góp doanh thu nhưng đã làm tỷ suất lợi nhuận chung/doanh thu 
thấp xuống so với năm 2020. 

Từ các yếu tố trên dẫn đến việc doanh thu năm 2021 chưa đạt kế hoạch và lợi 
nhuận giảm. 

2. Tổ chức và nhân sự 
a) Ông Vũ Văn Chiến                  Tổng giám đốc  
Họ tên: Vũ Văn Chiến 
Giới tính: Nam;         Dân tộc: Kinh;              Quốc tịch: Việt Nam 
Chuyên môn: Kĩ sư điện tự động hóa 
Quê quán: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương 
Thường trú: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương 
Cổ phần nắm giữ tại Công ty: 10.000 CP 
b. Phó Tổng Giám đốc : Ông Phạm Văn Thư 
Họ tên: Phạm Văn Thư 



4 
 

Giới tính: Nam;         Dân tộc: Kinh;              Quốc tịch: Việt Nam 
Chuyên môn chính: Kĩ sư kĩ thuật xây dựng, cử nhân quản trị kinh doanh 
Quê quán: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương 
Thường trú: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương  
Cổ phần nắm giữ tại Công ty: 21.800 CP 
c. Kế toán trưởng: Ông Trần Văn Hoan: 
Họ tên: Trần Văn Hoan 
Giới tính: Nam;         Dân tộc: Kinh;              Quốc tịch: Việt Nam 
Chuyên môn: Cử nhân kế toán, chứng chỉ Kế toán trưởng 
Quê quán: Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương 
Thường trú: Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương  
Cổ phần nắm giữ tại Công ty: 10.000 CP 
d) Thay đổi nhân sự trong ban điều hành trong năm: Không 
- Số lượng cán bộ, nhân viên tại 31/12/2021:  
 Tổng số 167; trong đó tiến sỹ 01, thạc sỹ 04; Đại học 26; cao đẳng 11; trung 

cấp 6; công nhân kỹ thuật 43; công nhân vận hành 77; nữ 26;  nam 141. 
3. Tình hình dầu tư, tình hình thực hiện các dự án 
a) Các khoản đầu tư lớn: (Chỉ nêu các khoản đầu tư lớn được thực hiện trong 

năm, bao gồm các khoản đầu tư tài chính và các khoản đầu tư dự án, tình hình thực 
hiện các dự án lớn. Đối với trường hợp công ty đã chào bán chứng khoán để thực hiện 
các dự án, cần nêu rõ tiến độ thực hiện các dự án này và phân tích nguyên nhân dẫn 
đến việc đạt/không đạt tiến độ đã công bố và cam kết): Không có đầu tư lớn 

b) Các công ty con, công ty liên kết: (Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài 
chính của các công ty con, công ty liên kết: 

- Công ty cổ phần Thạch Cao Đình  Vũ: Sản xuất khá hơn năm 2020, mở được 
nhiều thị trường tiêu thụ thạch cao nhân tạo, sản lượng và doanh thu tăng, có lãi 

- Quỹ tín dụng nhân dân Phả Lại: Kinh doanh bình thường, có lãi, đảm bảo quy 
định hiện hành.   

 - Công ty cổ phần Bê tông Vĩnh Tân: Chưa có sản phẩm 
4. Tình hình tài chính 
a) Tình hình tài chính 
6.1 Chỉ tiêu tổng hợp                                                       ĐVT: Đồng 

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 % 
2021/2020 

Tổng giá trị tài sản 294.962.434.212 284.811.022.815 96 

Doanh thu thuần 289.742.439.351 310.888.052.380 107 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh 

12.949.303.375 4.313.120.718 33 

Lợi nhuận khác 13.454.648.078 18.757.436.567 139 

Lợi nhuận trước thuế 26.403.951.453 23.070.557.285 93 

Lợi nhuận sau thuế 24.798.694.499 20.387.009.155 82 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%) 10 10 100 
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6.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
Các chỉ tiêu Năm 

2020 
Năm 
2021 

Ghi chú 

 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 
 Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 
 Hệ số thanh toán nhanh: 

TSLĐ - Hàng tồn kho 
Nợ ngắn hạn 

 
 
1,1 
 
0,97 

 
 
1.19 
 
1.17 

 

 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
 Hệ số Nợ/Tổng tài sản 
 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 

 
0,406 
0,684 

 
0,376 
0,604 

 

 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
 Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán 
Hàng tồn kho bình quân 

 Doanh thu thuần/Tổng tài sản  

 
 
7,3 
 
0,98 

 
 
8,9 
 
1,09 

 

 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần 
 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  
 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 
 Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 

 
0,085 
0,142 
0,084 
0,045 

 
0,065 
0,114 
0,07 
0,013 

 

 
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu. 
a) Cổ phần:  Tổng số cổ phần lưu hành: 13.889.973 cổ phần 
- Số lượng cổ phần có quyền chuyển nhượng tự do: 13.889.973 cổ phần 
b) Cơ cấu cổ đông: Nêu cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu (cổ 

đông lớn, cổ đông nhỏ); cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân; cổ đông trong nước và 
cổ đông nước ngoài, cổ đông nhà nước và các cổ đông khác, tỷ lệ sở hữu nước ngoài 
tối đa: 

- Cổ đông là tổ chức: Có 14 cổ đông nắm giữ 2.204.094 cổ phần chiếm 16%  
gồm: Công ty cổ phần Sông Đà 12, thuộc Tập đoàn Sông Đà; Công ty cổ phần Công 
nghiệp Dịch vụ Cao Cường; …; 

- Cổ đông là cá nhân gồm: 886 cổ đông nắm giữ 11 685 879 cổ phần chiếm 84% 
-  Cổ đông lớn: Có 3 cổ đông nắm 4.333.897 cổ phần chiếm 31%, cổ đông nhỏ 

nắm 9.556.076 CP chiếm 69%  
c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:  
d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:  
e) Các chứng khoán khác:  
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty: 
6.1. Tác động lên môi trường: 
Công ty là đơn vị lớn nhất Việt Nam về xử lý tro xỉ phế thải từ nhà máy nhiệt 

điện và Tư vấn, thiết kế, chế tạo, chuyển giao công nghệ các dây chuyền công nghệ về: 
Xử lý môi trường, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý chất thải công nghiệp từ nhà máy nhiệt 
điện, nhà máy phân bón hóa chất. 

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: 
6.3. Tiêu thụ năng lượng: 
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a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: Điện và than 
b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu 

quả: Giảm phát thải thông qua tái tạo sử dụng vật liệu phế thải để sản xuất ra khối 
lượng lớn sản phẩm hữu ích như tro bay, bê tông nhẹ, …. 

6.4. Tiêu thụ nước: Không tiêu thụ nước vì sử dụng nước tuần hoàn thải ra từ 
nhà máy nhiệt điện, sau khi xử lý tro xỉ, làm lắng đọng cho nước trong, sau đó bơm trở 
lại nhà máy để tiếp tục sử dụng.  

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 
a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về 

môi trường: Không 
b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy 

định về môi trường: Không 
6.6. Chính sách liên quan đến người lao động 
a) Số lượng lao động 167 người; mức lương trung bình đối với người lao động 

là 11,6 triệu đồng/người/tháng 
 Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người 

lao động: Cải tạo môi trường làm việc, cải tiến công nghệ để công nhân chỉ bấm nút 
vận hành điều khiển; thực hiện chế độ nghỉ dưỡng, chi bồi dưỡng, chi thêm cho lao 
động thường xuyên để nâng cao đười sống. 

c) Hoạt động đào tạo người lao động: Đào tạo tại chỗ về công nghệ sản xuất  
6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương: Luôn 

ủng hộ hỗ trợ các quỹ và các chương trình do địa phương phát động 
6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của 

UBCKNN: 
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc về tình hình mọi mặt của công 

ty  
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
- Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các 

kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây. Trường hợp kết quả sản xuất kinh 
doanh không đạt kế hoạch thì nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm của Ban Giám đốc 
đối với việc không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (nếu có) 

Số 
TT Nội dung/Các chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch 

năm 2021 

 
Thực hiện 
năm 2021 

 

TH/KH  
(%) 

II LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG      

1 Tổng số CBCNV đến cuối kỳ Người 150 166 110 

2 Tổng số CBCNV làm việc BQ Người 150 155 103 

3 Thu nhập bình quân  Ng.đ 9.500 11.600 122 

II KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH      

1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 357,7 310,8 86 
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- Năm 2021, tình hình sản xuất của công ty chưa đạt kế hoạch đề ra là do: 
+ Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng lớn đến kinh tế, đặc biệt 6 

tháng cuối năm 2021 giá nguyên liệu tăng, các mặt hàng xăng dầu, than, hóa chất tăng 
mạnh làm chi phí giá vốn hàng bán tăng so với cùng kỳ;  

+ Cơ cấu hàng hóa của Công ty có sự thay đổi; năm 2021 Công ty khôi phục sản 
xuất nhà máy gạch nhẹ chưng áp AAC; sản phẩm của nhà máy này có tỷ suất lợi 
nhuận thấp hơn các sản phẩm khác; theo đó khi tổng hòa vào toàn Công ty thì nhóm 
sản phẩm này đóng góp doanh thu nhưng đã làm tỷ suất lợi nhuận chung/doanh thu 
thấp xuống so với năm 2020. 

Từ các yếu tố trên dẫn đến việc doanh thu năm 2021 chưa đạt kế hoạch và lợi 
nhuận giảm. 

2. Những tiến bộ Công ty đã đạt được  
Năm 2021 thành công lớn nhất của Công ty là duy trì sản xuất kinh doanh trong 

tình trạng dịch bệnh Covid 19 toàn thế giới, vẫn xuất khẩu sản phẩm tro bay và đưa 
nhà máy gạch nhẹ vào sản xuất trở lại, tạo nền tảng cho các năm tiếp theo. 

3. Tình hình tài chính 
a) Tình hình tài sản 2021 
- Tài sản giảm 10,1 tỷ đồng, tương ứng 3,4 % 
- Các khoản phải thu: 76 tỷ đồng/88 tỷ đồng năm 2020  giảm 14% so với 2020 
- Hàng tồn kho: 20 tỷ đồng/14,6 tỷ đồng năm 2020 tăng 40% so với năm 2020  
- Tài sản cố định: 128 tỷ đồng/138,2 tỷ đồng năm 2020, giảm 7% so với năm 

2020 
b) Tình hình nợ phải trả: 
Tính đến 31/12/2021, tình hình nợ phải trả của công ty như sau: 
- Vay và nợ ngắn hạn: 107 tỷ đồng/119,8 tỷ đồng năm 2020, giảm 11%  
- Phải trả người bán: 38 tỷ đồng/49,5 tỷ đồng năm 2020, giảm 24% 
- Vay và nợ dài hạn: 0 tỷ đồng/0 tỷ đồng năm 2020 
- Phải trả khác: 19,9 tỷ đồng/20,1 tỷ đồng năm 2020 giảm 1% 
- Công ty có nợ xấu phải thu khó đòi: 6,05 tỷ đồng/6,05 tỷ đồng năm 2020, giảm 

0% 

2 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  Tỷ đồng 28,5 23 80 

3 Chi phí thuế thu nhập hiện hành: Tỷ đồng 1,94 2,68  
138 

 Chi phí thuế thu nhập hiện hành 
trong hoạt động tài chính 20% Tỷ đồng  0,413  

 Chi phí thuế thu nhập hiện hành 
 trong SXKD chính 10% 

Tỷ đồng  2,27  

4 Lợi nhuận sau thuế  Tỷ đồng 26,57 20,38 76 

5 Nộp ngân sách Tỷ đồng  3,3  

6 Lãi cơ bản/cổ phiếu lưu hành bình 
quân năm 2021 

Đồng/CP 
1,91 1,468 76 

7 Tỷ lệ chia cổ tức/cổ phiếu  % 10 10 100 
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c) Kế hoạch phát triển trong tương lai: 
Hiện tại công ty đang tích cực tiêu thụ sản phẩm tro bay, cung cấp cho thị trường 

trong và ngoài nước; mở thị trường nằm nâng sản lượng gạch nhẹ, bê tông khí, vữa 
khô, keo dán gạch đán, …  

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty  
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty: Những nét 

nổi bật của kết quả hoạt động trong năm: Tình hình diễn biến tốt, khả quan cho năm 
2022 và các năm tiếp theo, hiện đã có các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm lâu dài khối 
lượng lớn 

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban giám đốc công ty: 
Ban giám đốc công ty đã thực hiện nhiều biện pháp để hoạt động sản xuất của 

công ty có hiệu quả, đặc biệt là sản xuất thêm sản phẩm mới, mở ra hướng phát triển 
mới cho Công ty. 

3. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công 
ty: Thực hiện tốt 

4. Kế hoạch, định hướng của HĐQT: Phân tích, đánh giá tình hình sản xuất kinh 
doanh năm 2021, triển khai năm 2022 như quản lý sản xuất, tìm thị trường tiêu thụ sản 
phẩm, mở rộng mặt hàng, tăng cường đầu tư xử lý tro xỉ tại Vĩnh Tân- Bình Thuận, ...; 

V. Quản trị công ty 
1. Danh sách Hội đồng quản trị: 
1.1 Ông Kiều Văn Mát         Giới tính: Nam             Sinh ngày: 25-8-1969 
- Nơi sinh: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương 
- Số CMND : 141403007   - Do Công an Hải Dương cấp ngày 10/5/2007 
- Quốc tịch: Việt Nam               Dân tộc: Kinh   
- Thường trú: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương 
- Chức vụ tại Công ty: Chủ tịch HĐQT 
- Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác:  
- Cổ phần nắm giữ: 1.333.131 CP, chiếm 9,5% vốn điều lệ, trong đó: 

+ Đại diện cổ phần cho tổ chức khác: Không 
+ Cổ phần hiện hữu: 1.333.131 CP 

1.2.  Ông Kiều Văn Cường  
Giới tính: Nam;         Sinh ngày: 04/02/1979 
Nơi sinh: Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương 
CMTND số: 013318259  cấp ngày 26/02/2011  tại Hà Nội  
Quốc tịch: Việt Nam           Dân tộc: Kinh;               
Thường trú: Số 27, ngách 294/2, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 
Chức vụ tại công ty: Thành viên HĐQT 
Chức vụ tại tổ chức khác:  
Cổ phần nắm giữ: 1.835.878, chiếm 13,1% vốn điều lệ Công ty, trong đó: 
      + Cổ phần đại diện: 1.832.006 cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghiệp 

Dịch vụ Cao Cường tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường. 
       + Cổ phần hiện hữu: 3.872 CP 
1.3.  Ông Nguyễn Hồng Quyền  
Giới tính: Nam;         Sinh ngày: 01/09/1950 
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Nơi sinh: Hoằng Xuyên – Hoằng Hoá – Thanh Hoá  
CMTND số: 011230993 cấp ngày 08/12/2005 tại Công an TP Hà Nội 
Quốc tịch: Việt Nam           Dân tộc: Kinh;               
Thường trú: 586 Đường Bưởi – Vĩnh Phúc – Ba Đình – Hà Nội 
Chức vụ tại công ty: Thành viên HĐQT  
Chức vụ tại tổ chức khác:  
Cổ phần nắm giữ: 0, chiếm  0 % vốn điều lệ Công ty, trong đó: 
      + Cổ phần đại diện:  

       + Cổ phần hiện hữu: 0 CP  
1.4.  Ông Nguyễn Anh Dũng  
Giới tính: Nam;         Sinh ngày: 28/05/1975 
Nơi sinh: Chí Linh, Hải Dương 
CMTND số: 012931694 cấp ngày 02/02/2007 tại Công an Hà Nội  
Quốc tịch: Việt Nam           Dân tộc: Kinh;               
Thường trú: Số 17/126 Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội 
Chức vụ tại công ty: Thành viên HĐQT 
Chức vụ tại tổ chức khác:  
Cổ phần nắm giữ: 600.000 CP, chiếm 4,3% vốn điều lệ Công ty, trong đó: 
      + Cổ phần đại diện:  

       + Cổ phần hiện hữu: 600.000 CP 
1.5.  Ông Nguyễn Ánh Hồng:  
Giới tính: Nam;         Sinh ngày: 23/03/1978 
Nơi sinh: Hải Dương 
CMTND số: 141883068 do Công an Hải Dương cấp ngày 30/10/2006 
Quốc tịch: Việt Nam           Dân tộc: Kinh;               
Thường trú: Phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương 
Chức vụ tại công ty: Thành viên HĐQT 
Chức vụ tại tổ chức khác: Cán bộ ngân hàng VCB Chí Linh, Hải Dương 
Cổ phần nắm giữ: 462.097 CP, chiếm 3,3% vốn điều lệ Công ty, trong đó: 
     + Cổ phần đại diện:  

       + Cổ phần hiện hữu: 462.097 CP 
b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không 

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị 
Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ theo nhiệm vụ được giao 

và quy định của pháp luật. Định kỳ họp mỗi quý 01 lần, ngoài ra có những phiên họp 
bất thường theo yêu cầu của công tác chỉ đạo, quản lý Công ty. Để tăng cường hiệu 
quả trong công tác quản trị Công ty, mỗi thành viên được phân công chỉ đạo theo 
mảng hoạt động như: Sản xuất, kỹ thuật, đầu tư, tài chính, thị trường … hàng quý tại 
phiên họp thường kỳ có báo cáo đánh giá công tác quản trị đã được phân công. Các 
thành viên được thanh toán các chi phí đi lại tham dự các phiên họp. 

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được xây dựng trên nguyên tắc tập thể đảm 
bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên Hội đồng quản trị. 

Hội đồng quản trị đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ 
công ty và quy chế hoạt động HĐQT. 
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Thực hiện tốt việc sửa đổi bổ xung hoàn thiện và ban hành các quy chế, quy định 
cũ đã ban hành theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của 
đơn vị. 

Về hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Đã tích cực tham gia kiểm soát, 
phản biện, xây dựng nghị quyết HĐQT và hỗ trợ ban điều hành: 

- Hoạt động của thành viên HĐQT không điều hành: Đã tích cực tham gia kiểm 
soát, phản biện, xây dựng nghị quyết HĐQT và hỗ trợ ban điều hành 

- Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Công ty chưa có các tiểu 
ban giúp việc HĐQT. 

- Các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. 
- Các thành viên HĐQT tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: 

Tất cả các thành viên HĐQT công ty đều đã tham gia các lớp học bồi dưỡng về quản 
trị công ty. 

3. Ban kiểm soát:  
Cơ cấu như sau : 01 Trưởng Ban kiểm soát và 02 thành viên. Hiện nay không có 

thành viên nào là người lao động tại Công ty. 
3.1. Ông Đào Xuân Quỳnh 
Giới tính: Nam;         Sinh ngày: 14/02/1982 
Nơi sinh: Chí Linh, Hải Dương 
CMTND số: 142031333 cấp ngày 12/08/2013 tại  Công an Hải Dương  
Quốc tịch: Việt Nam           Dân tộc: Kinh;               
Thường trú: Phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương 
Chức vụ tại công ty: Trưởng ban KS 
Chức vụ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thạch cao Đình Vũ 
Cổ phần nắm giữ: 1520 CP, chiếm 0,1% vốn điều lệ Công ty, trong đó: 
     + Cổ phần đại diện:  

       + Cổ phần hiện hữu: 1520 CP  
3.2. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài:  
Giới tính: Nữ;         Sinh ngày: 16/10/1982 
Nơi sinh: Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên 
CMTND số: 145079125 cấp ngày 17/4/1999  tại Hưng Yên  
Quốc tịch: Việt Nam           Dân tộc: Kinh;             
Thường trú: Phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương 
Chức vụ tại công ty: TV ban KS 
Chức vụ tại tổ chức khác: Nhân viên Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Cao 

Cường 
Cổ phần nắm giữ: 0 CP, trong đó: 
     + Cổ phần đại diện:  

       + Cổ phần hiện hữu: 0 CP  
3.3. Bà Bùi Thị Vẻ: 
Giới tính: Nữ;         Sinh ngày: 23/12/1975 
Nơi sinh: Phả Lại – Chí Linh - Hải Dương 
CMTND số: 141718431  - Do Công an : Hải Dương  cấp ngày 28/08/2010 
Quốc tịch: Việt Nam           Dân tộc: Kinh;             
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Thường trú: Phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương 
Chức vụ tại công ty: TV ban KS 
Chức vụ tại tổ chức khác: Nhân viên Quỹ tín dụng ND Phả Lại 
Cổ phần nắm giữ: 0 CP, trong đó: 
     + Cổ phần đại diện:  

       + Cổ phần hiện hữu: 0 CP  
Cổ phần hiện hữu tại Công ty: 0    CP 
3.4. Hoạt động của Ban kiểm soát  
Các thành viên Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ theo bảng phân công nhiệm vụ  

của Trưởng ban kiểm soát và quy định của pháp luật. Định kỳ 06 tháng họp 01 lần, 
ngoài ra có những phiên họp bất thường theo yêu cầu của công tác kiểm soát các hoạt 
động của Công ty khi có sự kiến nghị của cổ đông hoặc những hoạt động có dấu hiệu 
không bình thường. Để tăng cường hiệu quả trong công tác kiểm soát Công ty thì hàng 
quý tại phiên họp thường kỳ của HĐQT có báo cáo đánh giá công tác kiểm soát của 
Ban kiểm soát. 

4. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban giám đốc và 
Ban kiểm soát                                                                                        ĐVT: đồng 

Họ và tên Chức vụ Thu nhập 
2021 

Kiều Văn Mát Chủ tịch HĐQT chuyên trách 390.815.193 

Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT, Chuyên gia 284.458.500 
Nguyễn Hồng Quyền Thành viên HĐQT,  53.060.000 

Kiều Văn Cường Thành viên HĐQT,  53.300.000 
Nguyễn Ánh Hồng  Thành viên HĐQT 53.300.000 
Đào Xuân Quỳnh Trưởng BKS  53.900.000 
Nguyễn Thị Thu Hoài Thành viên BKS 32.400.000 

Bùi Thị Vẻ Thành viên BKS 32.400.000 

 Vũ  Văn Chiến Tổng Giám đốc 355.397.083 

 Phạm Văn Thư  PhóTổng Giám đốc 312.810.500 

Trần Văn Hoan KTT 246.711.042 

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: (Thông tin về các giao dịch cổ phiếu 
của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, 
Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ 
đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: Không có 

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ (Thông tin về hợp đồng, hoặc 
giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty 
con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, 
thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc), các cán bộ 
quản lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trên): Không có 

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Thực hiện  tốt 
VI. Báo cáo tài chính 
1. Ý kiến kiểm toán: Nhất trí toàn bộ 
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