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CÔNG TY CP SỨ KỸ THUẬT      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
        HOÀNG LIÊN SƠN          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

      Số:  02/BC-HĐQT                  Yên Bái, ngày 16 tháng 7 năm 2016 

             
 

BÁO CÁO 
Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 

 
 - Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn     
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 93, đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố 

Yên Bái, tỉnh Yên Bái. 
     - Điện thoại:   029 2210 388 – 029 3852 477 

- Fax: 029 3853 083   -  Email: info@hoceratec.com.vn 
 - Vốn điều lệ: 34.000.000.000,0 đồng (Ba mươi tư tỷ đồng chẵn) 
 - Mã chứng khoán (nếu có): không 

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị : 

1.1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều 
hành về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016: 

 * Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2016:  

TT Diễn giải Đơn vị 
Kế hoạch 
năm 2016 

Tháng 
6/2016 
(35 lò) 

So với 
KH 

tháng 6 
(%) 

6 tháng 
2016 

(200 lò) 

So với 
KH năm 
2016 (%) 

So với 
cùng kỳ 

(%) 

1 Sản lượng sản xuất Tấn 2.900 281,32 104,19% 1.762 60,8% 115,5% 

2 Sản lượng tiêu thụ Tấn 2.900 261,10 104,44% 1.751 60,4% 118,8% 

3 
Doanh thu tiêu thụ Tỷ đồng 101 9,163 114,6% 58,158 57.6% 114,1% 

Trong đó:    Xuất khNu Tỷ đồng 16 1,132 96,45% 2,889 18,1% 41,5% 

4 Tiền về Tỷ đồng 110 10,896 103,77% 59,128 53,8% 123,2% 

5 Nộp ngân sách Tỷ đồng Đủ theo 
phát 
sinh 

1,40 Đạt 9,80 Đạt 132,6% 

6 
Nộp BHXH, BHYT, 
BHTN 

Tỷ đồng 0,37  Đạt 2,18 Đạt 115,3% 

7 
Lợi nhuận (trước 
thuế) 

Tỷ đồng 20     
15 

(ước) 
75,0% 113,0% 

8 Thu nhập bình quân 
Triệu đ/ 
người/ 
tháng 

> 9.0     
7,69 

(TB 5 

tháng) 
85,4%  114,8% 

9 
Tỷ lệ thu hồi trung 
bình sản phNm 

Mộc = 74% (TB 2015: 72%); Nung = 90,6% (TB 2015: 88%) 

(Ghi chú: Số liệu kế hoạch năm 2016 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ Đại 

hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/3/2016 đã thông qua). 
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1.2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016: 
- Tổng số lao động của Công ty là 233 người. 
- Hoạt động sản xuất - kinh doanh trong 6 tháng 2016:  
+ Hoàn thành vượt mức kế hoạch về tỷ lệ thu hồi, sản lượng sản xuất - tiêu 

thụ, doanh thu, tiền về. Làm tốt công tác kiểm soát quản trị, tiết kiệm chi phí, giảm 
đáng kể chi phí vận tải, chi phí dầu đốt lò. 

+ Kiểm soát chặt chẽ về công nghệ, thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa máy móc 
thiết bị, nhà xưởng; duy trì các hệ thống quản lý và công cụ kiểm soát chất lượng 
nhằm khắc phục, giảm thiểu khuyết tật, ổn định và tăng tỉ lệ thu hồi sản phNm; chủ 
động trong việc phòng ngừa, xử lý và khắc phục sự cố sản xuất.  

+ Đang triển khai thực hiện chế thử một số sản phNm mới cho khách hàng. 
+ Hoạt động kinh doanh bán hàng, thu tiền duy trì ổn định ở mức khá. Kết 

quả đạt được cao hơn so cùng kỳ; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, 
bảo toàn vốn và hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước và xã hội.  

+ Thị trường trong nước được giữ vững, thị trường xuất khNu một số khách 
hàng đã đặt hàng trở lại, doanh thu tăng trưởng.  

+ Hoàn thành kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2015 và công bố 
thông tin công ty đại chúng theo quy định. Hoàn thành quyết toàn tài chính Quý I-
2016. 

+ Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông ngày 28/3/2016. Thực hiện 
chi trả cổ tức năm 2015 cho các cổ đông đúng quy định. 

+ Trong 6 tháng  đầu năm 2016, Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động chính 
trị xã hội như: kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2; Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; Ngày 
chiến tháng 30/4 & ngày Quốc tế Lao động 1/5, "Tháng Công nhân"; kỷ niệm 126 
năm ngày sinh nhật Bác... 

+ Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của pháp luật về lao động, môi trường, 
phòng chống cháy nổ; công tác bảo hộ lao động, đảm bảo môi trường lao động vệ 
sinh an toàn, 6 tháng đầu năm không xảy ra tai nạn lao động. 

+ Các nguồn lực được sử dụng hợp lý, hiệu quả. 
- Tuy nhiên bên cạnh đó còn một số hạn chế như: tỷ lệ thu hồi, chất lượng 

sản phNm được nâng cao nhưng chưa ổn định và bền vững, việc đáp ứng tiến độ 
cấp hàng còn chậm theo hợp đồng. Cung cấp một số vật tư còn chưa chủ động, 
chậm so với nhu cầu của sản xuất. Sản phNm vẫn còn nhiều khuyết tật. Việc sửa 
chữa một số máy móc, thiết bị triển khai còn chậm. Một số lĩnh vực về công nghệ 
và giải quyết sự cố còn chưa thực sự làm chủ.  

1.3.  Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị: 
 Bước đầu, các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện tốt các nhiệm vụ theo 

kế hoạch được phân công. 
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II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành từ 
đầu nhiệm kỳ: 

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 28/03/2016 về việc bầu Chủ tịch HĐQT 
và bầu Tổng Giám đốc; 

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 31/03/2016 thông qua Quy chế làm việc 
của HĐQT; Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm Ban điều hành và thông qua Tờ 
trình của Tổng Giám đốc về nhân sự Ban điều hành nhiệm kỳ 2016-2020; Thông 
qua việc bổ sung chức danh Thư ký công ty; 

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 01/04/2016 về việc phân công nhiệm vụ 
cho các thành viên HĐQT; 

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 07/05/2016 về việc thông qua Báo cáo 
tình hình quản trị công ty 4 tháng đầu năm 2016; Quy chế lương; Quy định thanh 
quyết toán nội bộ; Chủ trương đầu tư mua sắm mới tài sản cố định và giải quyết 
một số công việc khác; 

- Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 29/03/2016 miễn nhiệm chức vụ Giám 
đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Hữu Thiệp; 

- Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 29/03/2016 bổ nhiệm Ông Nguyễn 
Thanh Hà, Ủy viên HĐQT, giữ chức vụ Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp 
luật của Công ty; 

- Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 31/03/2016 miễn nhiệm chức vụ Phó 
Giám đốc Công ty đối với ông Phan Dũng Cường; 

- Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 31/03/2016 miễn nhiệm chức vụ Phó 
Giám đốc Công ty đối với Ông Hán Ngọc Cầu; 

- Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 31/03/2016 bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị 
Kim Hoa, Ủy viên HĐQT, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty; 

- Quyết định số 07/QĐ-HĐQT ngày 31/03/2016 bổ nhiệm Ông Vũ Ngọc 
San, Ủy viên HĐQT, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty; 

- Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 31/3/2016 bổ nhiệm Bà Vũ Nguyên 
Bình, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty. 

III. Định hướng một số chỉ tiêu kế hoạch chính và giải pháp thực hiện 6 
tháng cuối năm 2016: 

 3.1. Một số chỉ tiêu, kế hoạch chính: 
- Doanh thu: Đạt 43 tỷ đồng trở lên. 
- Tiền về: Đạt 51 tỷ đồng trở lên. 
- Sản lượng sản xuất, nhập kho từ 1.150 tấn sản phNm trở lên. 
- Tỷ lệ thu hồi mộc đạt ≥ 71%; tỷ lệ thu hồi nung ≥ 86%. 
- Vật tư: Cung cấp đảm bảo tiến độ, số lượng, chất lượng, chủng loại các vật 

tư, nguyên - nhiên - vật liệu theo kế hoạch từng tháng được phê duyệt và vật tư 
phát sinh, vật tư dự phòng, bao bì giấy, bao bì gỗ đảm bảo kịp thời theo tiến độ sản 
xuất - kinh doanh. 
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- Nộp ngân sách và các khoản BHXH, BHYT, BHTN đủ số phát sinh theo 
Luật; 

- Lợi nhuận bình quân đạt từ 20% doanh thu trở lên.  
- Mức trả cổ tức từ 20% năm trở lên. 
- Thu nhập bình quân đạt 9 triệu đồng/người/tháng.  
- Đảm bảo tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng. Các tổ chức đoàn thể được tạo 

điều kiện hoạt động hiệu quả. 
3.2. Một số nhiệm vụ và giải pháp cơ bản để thực hiện hoàn thành kế 

hoạch năm 2016: 
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để xin ý kiến cổ đông biểu quyết 

thông qua một số nội dung quan trọng như: 
+ Kiện toàn nhân sự thành viên HĐQT (do SBIC đã thoái hết phần vốn Nhà 

nước tại công ty); 
+ Sửa đổi Điều lệ Công ty; 
+ Tăng vốn điều lệ để đầu tư mua máy luyện chân không có nguồn gốc xuất 

xứ Châu Âu, khôi phục lò nung số 3 và mua một số máy móc thiết bị tiên tiến hiện 
đại khác... để nâng công suất sản xuất, nâng cao và ổn định chất lượng sản phNm, 
đáp ứng tiến độ giao hàng và nhu cầu của khách hàng; 

+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh xăng dầu; 
+ Xử lý khoản phải thu 14,3 tỷ đồng theo quyết định của Tòa án Nhân dân 

tỉnh Yên Bái và xin ý kiến cổ đông chấp thuận cho sử dụng tên "Sứ kỹ thuật Hoàng 

Liên Sơn" để thành lập Công ty TNHH sứ Hoàng Liên Sơn Hà Nội tại thành phố 
Hà Nội; Công ty TNHH sứ Hoàng Liên Sơn Vinh tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An; 
Công ty TNHH sứ Hoàng Liên Sơn Đà Nẵng tại thành phố Đà Nẵng; Công ty cổ 
phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn Sài Gòn tại thành phố Hồ Chí Minh. 

- Xây dựng kế hoạch và chủ động bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, nhà 
xưởng đảm bảo tiến độ sản xuất; chủ động trong việc phòng ngừa, xử lý và khắc 
phục sự cố sản xuất.  

- Tăng cường năng lực cho nghiên cứu, thiết kế chế thử những sản phNm mới 
có những yêu cầu về chất lượng cao hơn so với sản phNm truyền thống để cung 
ứng cho khách hàng, từng bước có những thay đổi cải tiến công nghệ đáp ứng yêu 
cầu của thị trường. 

- ĐNy mạnh thực hiện các biện pháp cụ thể để tiết kiệm chi phí sản xuất. Tiếp 
tục tìm các biện pháp quản lý nhằm khuyến khích nâng cao chất lượng sản phNm 
và tỷ lệ thu hồi. 

 - Tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc áp dụng sự tiến bộ của 3 hệ thống 
quản lý theo tiêu chuNn ISO về chất lượng, môi trường, năng lượng và công cụ 
kiểm soát chất lượng xuyên suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công 
ty nhằm khắc phục, giảm thiểu khuyết tật, ổn định và tăng tỉ lệ thu hồi sản phNm. 

- Duy trì ổn định thị trường tiêu thụ sản phNm, tiếp tục cải tiến, đổi mới 
phương thức bán hàng, thanh toán tiền và cung ứng vật tư, dịch vụ vận tải. Tiếp tục 



tim hi6u ph6n lo4i kh6ch hang d,5 c6 co ch6 mua b6n phir hgrp, dim bio ktrdng d6
kh6ch hdng chiiSm dgng v6n; kh6ng tl6 ph6t sinh c6ng ng kh6 ddi m6i; timg bu6c
xri lf dut ditim c6ng ng kh6 ddi t6n tAi cfl;

- D6nh gi6 lUa chgn don v! cung c6p vQt tu, ch6ng dQc quy6n trong viQc c6p
hdng h6a, tich cgc tim kii5m nhd cung c6p hang h6a vft tu <l6p rmg tOt yCu cAu ch5t
lugng cho san xu6t tt6ng thdi c6 str c4nh tranh d6 d6m b6o hiQu qu6 vd su chri
ilQng.

- Nhanh ch6ng thii5t kii, thi c6ng hodn thdnh dua c6y x6ng di vdo ho4t d6ng
trong Qui 4 ndm20l6.

- Kip thdi <ti6u chinh thang bang luong m6i khi c6 nhtng U6t trgp l;i trong qu6
trinh thgc hi€n, md i6ng ph6n c6p quan lf vd k*roan chi phi gin vdi tr6ch nhi€m
cia cdc b0 phQn vi c6 nhdn nhim n6ng cao hipu qui san xu6t kinh doanh vd thu
nh{p cho ngudi lao tlQng.

- Ting cudrng c6ng t6c quan lj trQt t.u nQi vU; git nghidm k! luft v6 gid gi6c
ldm vi€c nghi ngoi; t6 chric dio t4o ki6n thric quin lf vd kiiin thric chuyOn m6n d6i
vdi c6n b0; ddo tAo tay nghA vd kii5n thric vA an todn, vp sinh, phdng chi5ng bQnh
ngh6 nghiOp vd n6ng cao;y' thtc tg gi6c thgc hiQn nhi€m vp d6i voi ngudi lao d6ng
truc titip;

- Duy tri phong trdo qudn chring b6o vQ an ninh td qu6c; d6m b6o an ninh, an
todn c6ng ty.

- Ph6t huy vai trd cria t6 chric Dang, C6ng tlodn, Eodn thanh ni6n, HQi Cuu
chitin binh tham gia quan lj, tuyCn truyan gi6o dqc dodn vi6n, hQi vi6n, t5 chric c6c
phong trdo thi ttua vd thgc hiQn quy cn6 aan chir d ccr sd.

ptr6n C6u hoan thdnh c6c muc ti6u, nhiQm vu n6m ZOt6, ti6p tUc xAy dgng
c6ng ty ph6t tri6n vfrng manh toan diQn.

Tr6n ddy ldt6o c6o tinh hinh quin trf c6ng ty 6 th6ng dAu n6m; dinh huong
m6t s6 chi ti6u k6 ho4ch chfnh vd mQt s6 gi6i ph6p thUc hign 6 rhring cu5i nd-
2016.t.

Noi nhQn: {
- Cdc thanh vi6n HDQT, BKS, BDH;
- Ltru TCHC, HDQT, T.k)?.
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