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I. TH Ô N G  TIN  CHUNG
1. Thông tin khái quát

- Tên tiếng Việt:

- Tên tiếng Anh:

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại:

- Fax:

- Website:

- Email:

- Logo:

TỔNG CÔNG TY VTGLACERÁ - CTCP 

VIGLACERA CORPORATION - JSC

Tầng 16 và 17, Tòa nhà Viglacera, số  1 Đại lộ Thăng Long, Mễ 
Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

(84-24)3553 6660 

(84-24)3553 6671 

http://www.viglacera.com.vn 

info@viglacera.com.vn

VIGLACERA

- Giấy CN ĐKDN CTCP: số  0100108173 do Sở Kế hoạch và Đầu tư  TP. Hà Nội cấp lần
đầu ngcày 01/10/2010; đãng ký thay đổi lần thứ 08 ngcày 
26/02/2018

- Vốn diều lệ: 4.483.500.000.000 đồng (Bốn nghìn bốn trăm tám mươi ba tỷ
năm trăm triệu đồng)

- Mã chúng khoán: VGC

2. Tóm tắ t quá trình  hình thành và phát triển

>  1974: Công ty Gạch ngói Sành sứ Xây dựng được thành lập theo Quyết định số 366/BXD 
ngày 25/07/1974 của Bộ Xây dựng.

>  1979: Chuyến đối thành Liên hiệp các Xí nghiệp Gạch ngói và Sành sứ xây dụng theo 
Quyết định số 308/CP của Chính phủ ngày 07/09/1979

>  1984: Liên hiệp được chia tách thành 03 phần và Liên hiệp các Xí nglìiộp Gạch ngói và 
Sành sứ xây dựng chỉ quản lý các đon vị từ Bình Trị Thiên trở ra;

>  1992-1993: Đối tên thcành Liên hiệp các Xí nghiệp Thủy tinh và Gốm Xây dựng và sau đó 
đổi tên thành Tổng công ty Thủy tinh và Gốm Xây dụng;

>  1995: Thành lập Tống công ty Thuỷ tinh và Gốm xây dụng là doanh nghiệp nhà nước 
thuộc Bộ Xây dụng, hoạt động theo mô hình Tổng công ty 90;

>  2006: Chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình Công ly mẹ - Công ty con theo Quyết định 
số 576/BXD-QĐ ngày 29/3/2006 của Bộ Xây dimg. Bộ máy của Công ty mẹ được tổ chức lại cho 
phù họp với đon vị trực tiếp Scản xuất kinh doanh và đồng thời là đon vị quản lý, đầu tư vốn tại các 
công ty con, công ty liên kết;

>  2010-2012: Công ty mẹ - Tổng công ty Thủy tinh và Gốm Xây dựng thành công ty TNHH 
một thành viên và đối tên thành Tống cồng ty Viglacera và sau đó Chuyến giao quyền và nghĩa vụ 
Chủ sở hữu vốn Nhà nước tại 1 ong công ty Viglacera từ Công ty mẹ - Tập đoàn Phát triển Nhà và 
Đô thị về Bộ Xây dựng;

>  2013: Được phê duyệt Phương tán cổ phần hoá và chuyển Tồng công ty Viglacera thcành 
công ty cổ phần tại Quyết định số 2343/QĐ-Tĩg ngtày 02/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

>  2014: Tổng Công ty Viglacera đã thực hiện bán đấu gitá cồ phần lần đầu ra công chúng trên 
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. v ố n  điều lệ của Tồng công ly Viglacera là 2.645.000.000.000 
đồng;
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Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Viglaccra - CTCP chính thức hoạt 
dộng theo mô hình công ty cổ phần từ tháng 7/2014;

>  2015: Cồ phiếu của Tồng công ty được chính thức giao dịch trên sàn ƯpCOM với mã giao 
dịchVGC;

>  2016: Tăng vốn điều lệ lên 3.070.000.000.000 đồng thông qua việc phát hành 30.000.000 
cổ phiếu ra công chủng và 12.500.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân vicn (ESOP)

Ngày 22/12/2016, Viglacera đã chính thức nicm yết cồ phiếu trên Sàn giao dịch Chứng khoán 
Hà Nội -  HNX với mã chứng khoán VGC.

>  2017: Phát hành thành công đấu giá ra công chúng 120 triệu CP (VGC), tăng vốn điều lệ 
lên 4.270 tỳ đồng và hoàn thành phát hành tăng vốn theo chương trình ESOP, nâng vôn điêu lệ lên 
4.483,5 tý dồng và giảm tỷ lộ sở hữu nhà nước còn 53,97%.

>  2019: Hoàn thành việc thoái vốn Nhà nước tại Tỏng công ty Viglaccra-CTCP về 38,58% 
trong tháng 3/2019; Đồng thời, tổ chức Đại hội đồng cồ đông năm 2019, bầu ra Hội đồng quản trị, 
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2019-2024, là nhiệm kỳ đầu tiên sau khi nhà nước không giữ cô phân 
chi phối của Tồng công ty Viglacera-CTCP.

Chuyển niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Viglacera-CTCP (mã giao dịch VGC) từ Sở giao 
dịch chứng khoán H à Nội (IINX) sang Sở giao dịch chúng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), chính 
thức từ ngay 29/5/2019.

3. Ngành Iighề và địa bàn kinh doanh

3.1. Ngành nghề kinh (loanh
Căn cứ Giấy CNĐKDN CTCP số 0100108173 do Sở K ế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội 

cấp ngày 22/07/2014 và điều chỉnh, bổ sung đăng ký thay dổi lần thứ 08 ngày 26/02/2018; Các 
ngành nghề kinh doanh của Tồng công ty bao gồm:
TT Tên ngành Mã ngành
1. Kinh doanh bất dộng sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi

thuê
Chi tiết:
- Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dụng đổ bán, cho thuê, cho thuê mua;
- Mua nhà, công trình xây dụng để bán, cho thuê, cho thuê mua;
- Thuê nhà, công trình xây dựng đổ cho Ihuc lại;
- Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê đe cho thuê đât đã có 
hạ tầng;
- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyên nhượng, 
cho thuê; thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại.

6810
(chính)

2. Hoạt động chuycn môn, khoa học và công nghẹ khác chưa được phân vào đâư 
Chi tiết:
- Tư vấn về môi trường (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiêm toán, kê 
toán, chúng khoán);
- Tư vấn chuyển giao công nghệ;
- Nghiên cứu, úng dụng và chuyển giao công nghệ sản xuất, tlụrc hiện các dịch vụ ứìí 
nghiệm, thử nghiệm, kiểm định nguyên liệu, vật liệu xây dụng.

7490

3. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chua được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế 
toán, chúng khoán).

6619

4. Bán buôn chuycn doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh nguyên liệu, nhỉcn liệu, vật tư, thiết bị, phụ tùng, phụ kiện máy 
móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất vật liệu xây dụng, xây dụng và phát triển đô thị.

4669
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TT Tên ngành Mâ ngành
5. Bán buôn vật liệu, thiết bị láp dật khác trong xây dựng

Chi tiết: Kinh doanh các chủng loại vật liệu xây dựng; các sản phẩm gạch, ngói đất sét 
nung, gạch ôp lát ceramic, gạch ôp lát granit, gạch clinker, gạch bê tông khí, gạch colto 
và các loại vật liệu xây dựng khác, các sản phẩm kính xây dựng, kính trang trí, kính an 
toàn, các sản phâm sứ vệ sinh và phụ kiện sứ vệ sinh, thiêt bị vệ sinh, các loại van công 
nghiệp, các loại vật tir ngành nước, đồng hồ đo nước, gas, nhiệt và bồn tắm, bình nóng 
lạnh; Kinh doanh kính tiết kiệm năng lượng;

4663

6. Sản xuất khác chưa đirợc phân vào đâư
Chi tiêt: Sản xuât các chủng loại vật liệu xây dụng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, thiết 
bị, phụ tùng, phụ kiện máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất vật liệu xây dụng, xây 
dimg và phát triển đô thị; các sản phẩm gạch, ngói đất sét nung, gcạch ôp lát ceramic, 
gạch ôp lát granit, gạch clinker, gạch bê tông khí, gạch cotto và các loại vật liệu xây 
dựng khác, các sản phẩm kính xây dựng, kính trang trí, kính an tOcàn, các sản phẩm sứ vệ 
sinh và phụ kiện sứ vệ sinh, thiết bị vệ sinh, các loại van công nghiệp, các loại vật tư 
ngành nước, đông hô đo nước, gas, nhiệt và bồn tắm, bình nóng lạnh; Sản xuất kính tiết 
kiệm năng lượng;

3290

7. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dimg khác
Chi tiêt: Thi công xây dựng các công trình dcân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, 
thủy điện, đường dây và trạm biến thế điện, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công 
nghiệp;

4290

8. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiêt: Kinh doanh dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị thi công và dịch vụ vận tải;

7730

9. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, cán bộ và công nhân kỹ thuật, công nhân 
sản xuất vật liệu xây d\mg; đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động và 
chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;

8559

10. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Dịch vụ nhà hàng (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường);

5610

11. Dịch vụ lưu ừú ngắn ngày
Chi tiết: khách sạn (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường);

5510

12. Hoạt động vui choi giải trí khác chưa được phân vào đâu 
Chi tiết: Dịch vụ thể thao, vui choi, giải trí;

9329

13. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tống họp 
Chi tiết: Dịch vụ siêu thị;

4719

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các chủng loại vật liệu xây dựng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật 
tư, thiết bị, phụ tùng, phụ kiện máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất vật liệu xây 
dựng, xây dựng và phát triển đô thị; các Scản phẩm gạch, ngói đất sét nung, gạch ốp lát 
ceramic, gạch ốp lát granit, gạch clinker, gạch bê tông khí, gạch cotto và các loại vật liệu 
xây dựng khác, các sản phẩm kính xây dựng, kính trang trí, kính an toàn, các sản phâm 
sứ vệ sinh và phụ kiện sứ vệ sinh, thiết bị vệ sinh, các loại van công nghiệp, các loại vật 
tư ngành nirớc, đồng hồ đo nước, gas, nhiệt và bồn tắm, bình nóng lạnh; Xuất nhập khâu 
kính tiết kiệm năng lượng;

8299

15. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu. 
Chi tiết: Khai thác, chế biến khoáng sản.

0899

16. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 
Chi tiết:

6820
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T T rên n g à n h M ã  n g à n h

- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản (Chỉ hoạt động định giá bất động sản tại sàn giao 
dịch);
- Dịch vụ môi giới bất động sản;
- Dịch vụ quảng cáo bất động sản;
- Dịch vụ quản lý bất động sản;
- Dịch vụ định giá bất dộng sản;
- Dich vu tư vấn bất đông sản;

17. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 
Chi tiết:
- Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư xây dụng;
- Lâp dư án đầu tư xây dưng;

7 1 1 0

3.2. Địa bàn kinh doanh
Viglacera được xếp hạng là một trong những thương hiệu mạnh và uy tín của Quốc gia (được 

chính phủ xếp hạng là Thương hiệu quốc gia) với mạng lưới hoạt động phủ kín 63 tỉnh, thành Việt 
Nam. Công tác phát triển thương hiệu cũng được duy tri thường xuyên tại 3 vùng miên thông qua 
công tác truyền thông, quảng cáo, hội chợ triển lãm trong nước và quốc tế.

Kim ngạch xuất khẩu hàng năm đạt 35 triệu USD, sản phẩm Viglacera hiện diện trên 40 quốc 
gia và vùng lãnh thồ trên thế giới như khu vực EU, ú c , Đài Loan, Thái Lan, An Độ, Thô Nliĩ Kỳ, 
Indonesia, Cuba, Campuchia...

Từ năm 2018, Viglacera đã thực hiện đầu tư sang Cộng hòa Cuba: Liên doanh SanVig được 
thành lập giữa Tồng công ty Viglacera-CTCP và Tập đoàn Gcicon (Cuba) đâu tư trong lĩnh vục sản 
xuất sứ vệ sinh và gạch ốp lát với 02 Nhà máy, đã cho ra sản phẩm vào vào giữa Quý 111/2019. 
Đồng thời, Viglacera cũng triển khai đầu tư Khu công nghiệp ViMariel với quy mô 156ha năm 
trong Đặc khu kinh tế Mariel của Cuba, nhàm đón dầu xu hướng đầu tư vào Cuba; nghiên cứu triên 
khai các dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại Cuba.

4. Thông tin về 1110 hình quản trị, tố chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

4.1. M ô hình quản trị:
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4.2. Cơ cấu bộ mảy quản lý

ĐHĐCĐ: là cơ quan quyết định cao nhất của bộ máy quản trị Tổng công ty

Hội đồng quản trị: Gồm Chủ tịch Hội dồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và 3 
thành viên

Hội đông quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, 
thực hiện các quyên và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cô đông.

TT Họ và tên C hức (lanh 
trong HĐQT

Ghi chú

1 Ông Nguyễn Vãn Tuấn Chủ tịch Thành viên I lội dòng quản trị không điều hành
2 Ông Luyện Công Minh Phó Chủ tịch Thành viên 1 lội đồng quản trị không điều hành
3 Ong Nguyên Anh Tuân Thành viên Thành viên Hội đồng qucản trị điều hành
4 Ong Trân Ngọc Anh Thành viên Thành viên Hội đồng quản trị điều hcành
5 Bcà Đỗ Thị Phương Lan Thành viên Thành viên Hội đòng quản trị không điều hành

Ban Kiểm soát: Gồm Trưởng ban Kiểm soát và 2 thành viên

Ban Tống Giám  đốc có Tổng Giám đốc và 03 Phó Tổng Giám đốc được uỷ quyền phụ trách 
tùng lĩnh vực cụ thể.

Các phòng, ban Công ty mẹ; các công ty phụ thuộc, Công ty con, Công ty liên kết

4.3. Các Công ty con, công ty liên kết

Hiện nay, 1'ông Công ty có 24 công ty con và 09 công ty liên kết, hoạt động trong hai lĩnh vực 
chủ yếu là sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản.

5. Định htróng phát triên

5.7. Các mục tiêu chù yếu của Tổng công ty

Phát triển Tồng công ty Viglacera-CTCP lcà doanh nghiệp đa quốc gia, hoạt động sản xuất kinh 
doanh trên 2 lĩnh vực cốt lõi là Lĩnh vực vật liệu xây dựng và Đầu tư kinh doanh bất động Scản. 

Trong đó:

a. Lĩnh vực vật liệu xây dựng:
Sản xuất kinh doanh các loại vật liệu xây dụng đồng bộ, cao cấp với chất lượng hàng đầu Việt 

Nam, thân thiện môi trường, theo đó:

- Giữ vững vị thế là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng. 
Phát triển on định bên vũng dế trở thành thương hiệu hàng đầu không chỉ ở khu vực mà còn vươn 
tầm ra ứìế giới.

- Chú trọng đa dạng hóa sản xuất sản phấn  nhàm cung cấp trọn gói và đồng bộ các loại vật liệu 
xây dụng cho các dự án lớn tại thị trường trong nước và quốc tế, xây dụng chuỗi cung ứng từ 
nguyên liệu đầu vào đến đầu ra sản phẩm.

- Đấy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển sản phẩm mới để tạo lợi thế cạnh tranh và phát 
triển bền vũng.

- Thực hiện đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển mảng vật liệu công nghệ xanh, giá trị cao, cho 
hiệu quả kinh tế lớn (kính tiết kiệm năng lượng, kính nổi siêu trang và kính cán siêu trang phục vụ 
cho sản xuất tả n  pin năng lượng mặt trời; Pin năng lượng mặt trời; Sứ vệ sinh cao câp, đông bộ đạt 
tiêu chuẩn châu Âu; Gạch ốp lát granite kích thước lớn và gạch ốp lát ceramic cao cấp; Gạch cotto, 
tấm ốp tường cao cấp, ngói chất lượng cao hr đất sét nung; Panel và gạch bê tông khí chưng áp; Các 
sản phâm/vột liệu mới như gạch block thủy tinh, VLXD siêu nhẹ, gạch không nung, tâm trân thạch 
cao, vật liệu đá nhân tạo ...)

b. Lĩnh vực bất động sản:
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Đầu tư kinh doanh bất dộng sản đa lĩnh vực, ưu lien phát triển hạ tầng KCN, đô thị và nhà ở với 
nhũng tiện ích tối đa cho khách hàng; Trở thành doanh nghiệp kinh doanh bất dộng sản đáng tin cậy 
đa lĩnh vực, tiện ích tối đa phù hợp với nhu cầu của thị trường. Theo đó:

- Tập tiling phát triển đầu tư, kinh doanh và vận hành hạ tầng kỹ thuật KCN và dịch vụ (nhà 
xưởng cho thuê, các nhà máy xử lý nước thải, nhà máy cấp nước, nhà máy xử lý rác thải, dịch vụ 
cung cấp diện, nước...)  tại các KCN hiện có và phát triển mở rộng quỹ đất tại các địa bàn có tiềm 
năng (miền Tiling, miền Nam) và nước ngoài (Cuba). Mục tiêu đen năm 2025 nâng tồng số các 
KCN của Tổng công ty lên 22 KCN, với trên 11 KCN mới với tồng diện tích tăng thêm khoảng từ 
3.000-4.000 ha; Tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn và chất lượng vận hành, đảm bảo năng lực cạnh tranh 
với các nhà đầu tư KCN trong nước.

- Tập trung phát triển đầu tư phân khúc Nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại các KCN với mục 
tiêu là nhà đầu tư hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư xây dụng, quản lý vận hành nhà ở xã 
hội, nhà ở công nhân KCN trên cơ sở các dự án đã và dang triển khai, tham gia đâu thâu làm chủ 
đầu tư phát triển mở rộng quỹ đắt nhà ở xã hội tại các địa điểm phù họp trên địa bàn các tỉnh/thành 
cả nước, với tiêu chí tại mỗi khu công nghiệp có tối thiểu một khu nhà ở xã hội nhằm giải quyết nhà 
ở, dịch vụ cho công nhân tại khu công nghiệp đó, diện tích khoảng 8-lOha, đồng thời gia tăng sức 
hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp;

- Nhà ở thương mại và bất động sản nghỉ dưỡng: Tiếp tục triển khai các dự án nhà ở thương 
mại tại các khu đô thị hiện có và tham gia đấu thầu làm chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại. Mặt 
khác, phát triển các dự án du lịch sinh thái, bất động sản nghỉ dưỡng trong nước (Khu du lịch sinh 
thái nghỉ dường Vân Hải) và nước ngoài (trước mắt tại Cuba).

- Vận hành, khai thác các KCN, KĐT hiện có. Đồng thời, hình thành một chuỗi kinh doanh bất 
dộng sản khép kín từ khâu nghiên cứu, lập dự án, thiết kế cho tới thi cồng xây dụng và bán hàng.

5.2. Chiến lược phút triển trung và (tài hạn
1) Hoạt dộng sản xuất kinh doanh ổn định, bền vững, có mức tăng trưởng bình quân khoảng 

7% đối với tất cả các chỉ tiêu chính trong hoạt dộng SXKD, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

2) Xây dụng Viglaccra tùng bước trở thành tập đoàn kinh té mạnh ở cả hai lĩnh vực: Vật liệu 
xây dụng và Bất động sản, trong dó mục tiêu chính là phát huy tối đa năng lực của các nhà máy/dây 
chuyền sản xuất vật liệu xây dụng hiện có và đang đầu tư. Tiếp tục nghiên cứu, dầu tư phát triển các 
loại vật liệu xây dụng mới, thông minh, chất lượng cao và thân thiện với môi trường; Phát triển khu 
công nghiệp đạt dang cấp quốc tế gan với việc đầu tư sản xuất công nghệ cao, ticp cận với cách 
mạng công nghệ 4.0; Phát triển nhà ở xã hội theo hướng văn minh, hiện dại nhung vẫn đảm bảo 
phù họp với lợi ích và nhu cầu của đông đảo người sử dụng

3) Xây dụng và diều hành quản lý Tổng công ty theo mô hình Công ty cổ phần thông qua các 
Quy chế quản trị theo thông lộ quốc tế, tiệm cận với các doanh nghiệp có trình độ công nghệ sản 
xuất và quản trị hàng dầu thế giới.

4) Tập trung phát triển khoa học công nghệ, tăng năng suất lao động tối thiểu 10% trcn tất cả 
các lĩnh vực hoạt dộng của Tổng công ty để tăng thu nhập cho người lao dộng và tăng khả năng 
cạnh tranh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước; mục tiêu dài hạn đạt tiệm cận với doanh 
nghiệp hàng đẩu trên thế giới trong cùng lĩnh vực.

5) Tiếp tục lộ trình tái cơ cấu 1 ong công ty Viglaccra - CTCP theo Đồ án tái cơ cấu đã được 
cấp có thẩm quyền phe duyệt.

6) Xây dựng đội ngũ nhân lực trình độ chuycn môn cao, có khả năng tiếp cận với các phương 
pháp, kỹ năng quản lý hiện dại, tiên tiến.

7) Mở rộng thị trường, tăng thị phần trong nước và xuất khẩu.

8) Đầu lư ra nước ngoài: Triển khai thực hiện đầu tư, kinh doanh vào Cuba trong các lĩnh vực 
vật liệu, hạ tầng khu công nghiệp, bất dộng sản nghỉ dường (khu nghỉ dưỡng đồng bộ resort, sân
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golf, biệt th ự ...)

5.3. Định hưởng phát triển giai đoạn 2020 - 2022 

5.3.1. Cức chỉ tiêu chính kế  hoach sản xuất kỉnh doanh
Chỉ tiêu THNăm

2019
Ke hoạch giai đoạn 2020-2022

2020 2021 2022
1. Vốn điều lệ (tỷ đồng) 4.483,5 4.483,5 4.483,5 4.483,5
2. Tổng doanh thu (tỷ đồng)
- Tồng công ty-CTCP (họp nhất) 10.145 8.300 8.900 9.800
- Công ty Mẹ 4.235 3.600 3.900 4.200
3. Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)
- Tổng công ty-CTCP (họp nhất) 970 750 1.100 1.300
- Công ty Mẹ 719 600 670 750
4. Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ (tỷ đồng) 596 480 539 600
5. Tỷ lệ trả cổ tức (%) 11% 10,5% 11% 12%
6. Tỹ suất lợi nhuận/vốn điều lệ (%) 13,3% 10,7% 12,0% 13,4%
7. Đầu tư phát triển Công ty Mẹ (tỷ đồng) 2.374 2.600 3.000 3.300
+ Lĩnh vực kinh doanh nhà 344 472 500 500
+ Lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ KCN 1.965 1.921 2.155 2.255
+ Lĩnh vực vật liệu 35 122 300 500
+ Lĩnh vực nghiên cứu phát triển và đào tạo 30 85 45 45

Ke hoạch các chỉ tiêu chính của năm 2020 của Tống công ty được xây dựng bằng với Ke 
hoạch năm 2019 do dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã, đang diễn ra trên toàn cầu và tại Việt 
Nam ảnh hưởng bất lợi trực tiếp đến các lĩnh vực hoạt động SXKD của Tống công ty.

5.3.2. Công tác tái cơ  cấu

a. Công ty Mẹ

Tiếp tục triển khai Đề án tái cơ cấu TCT theo Quyết định 609/QĐ-BXD ngày 24/09/2013, vãn 
bản số 733/BXD-QLDN ngcày 25/04/2016 và Quyết định số 103/QĐ-BXD ngày 24/2/2017 của Bộ 
Xây dựng; Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính Phủ, theo đó:

- Thực hiện thoái vốn nhà nước về 0% tại Công ty Mẹ - Tổng công ty theo lộ trình kế hoạch đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Triển khai kế hoạch thoái vốn tại các doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả hoặc công 
nghệ/thiết bị sản xuất, Scản phẩm lạc hậu; trước hết ncãm 2020 sẽ triển khai các thủ tục thoái toàn bộ 
vốn tại các công ty cổ phần: Bcá Hiến, Viglacera Từ Sơn, Viglacera H ạ Long 1, Viglacera Họp 
Thịnh và Viglacera Từ Liêm. Đồng thời, xem xét giảm tỷ lệ sở hữu vốn của Tổng công ty tại một số 
đơn vị đổ cơ cấu vốn đầu tư của Tổng công ty và các đơn vị ncày họp lý, hiệu quả hơn.

- Tiếp tục thành lập mới, góp vốn vào các công ty với tỷ lệ vốn họp lý, sử dụng các nguồn vốn 
họp pháp, theo đó:

+ Triến khai đâu tir và khai thác hiệu quả các dự án đầu tư mới, phát triển các sản phẩm mới 
(kính siêu trắng, pin năng lượng mặt tròi, tấm trần thạch cao ...)  theo kế hoạch đầu tư phát triển của 
l ong công ty;

+ Nghiên cứu xem xét việc mua lại các nhcà máy sản xuất trong lĩnh vực vật liệu có tiềm năng, 
lợi the vê thiêt bị, công nghệ, thị trường dế đầu tư nâng cấp, nâng cao sản lượng sản xuất và nâng 
lực cạnh tranh.

+ Góp vốn theo tiến độ vào Liên doanh SANVIG tại Cuba (thực hiện dự cán đầu tư lĩnh vực 
gạch ốp lát, sứ vệ sinh tại Cuba); Tcăng vốn điều lệ của Công ty ViMariel-CTCP tại Cuba (thực hiện 
đầu tư KCN ViMariel tại Cuba);

+ Góp vốn liên doanh, liên danh đề đầu tư KCN; đầu tư nhà ở xã hội tại Kim Chung, Tiên
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Dương - Đông Anh theo Họp dòng và lộ trình lien doanh, liên danh đã quy định và các dự án mới.

/). Công ty con và liên két
Đẻ đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển, tiếp tục cơ cấu nguồn vốn họp lý, tạo điều kiện 

khai thác và sử dụng vốn hiệu quả; Chuẩn bị các điều kiện và hồ sơ thủ tục đê tricn khai tăng vôn tại 
các đơn vị trong các lĩnh vực sản phẩm chủ đạo như sứ vệ sinh cao câp, gạch ôp lát cao câp tại các 
Công ty CP Thanh Trì, CP Việt Trì, CP Thăng Long, CP Tiên Sơn ...

5.3.3. Công tóc quản trị điều hành của Cồng ty Mẹ
- Tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ như Quy chế tài chính, Quy chế tổ 

chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản lý người đại diện tại doanh nghiệp khác, Quy chê đâu 
tư; Quy chế tiền lương và thu nhập, Quy ché tổ chức và hoạt dộng của Ban Kiêm soát và các quy 
chế, quy định nội bộ khác, đảm bảo phù họp với cơ câu, quy mô vôn điêu lệ của công ty cô phân, 
các quy định pháp lý và nhu cầu phát triển trong quá trình hoạt dộng.

- Tập trung nâng cao năng suất lao động thông qua các giải pháp úng dụng tiến bộ khoa học 
công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cơ giới hóa và tự động hóa và cơ câu lại mô hình tô chức; Rà 
soát, bổ sung hệ thông định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá tiên lương, các quy chc khoán quản, tinh 
giản bộ máy lao động gián tiếp để tăng nâng suất lao động, tiết giảm chi phí

- Triển khai chương trình quản trị thống nhất và hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ từ Công ty 
Mc-Tổng công ty đôn các đơn vị trực thuộc thông qua hộ thống ERP và các phân mềm hô trợ khác 
nhằm kiểm soát tốt công tác thông tin, giám sát, đánh giá rủi ro, tình hình tài chính và hoạt động 
SXKD của doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả cao nhất trong công tác quản trị doanh nghiệp và công 
tác sản xuất, kinh doanh của cả Viglaccra, đưa trình dộ quản trị của Viglacera tiệm cận và đạt ngang 
bằng trình dộ quản trị của các doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong cùng lĩnh vực

5.3.4. Nâng cao chát ỉ  trọng và phát triển sản phẩm mỏi
- Phát huy vai trò của Viện Nghicn cứu và Phát triển Viglacera, Giám đốc chất lượng các lĩnh 

vực sản phẩm trong việc quản lý chặt chõ chất lượng nguyên nhiên vật liệu đâu vào, tuân thủ và đáp 
úng yêu cầu của quy trình công nghệ sản xuất;

- Đầu tư cho nghicn cún phát triển đặc biệt đối với Viện nghiên cứu và phát triển Viglacera, 
đúng với vai trò là cơ quan đầu mối triển khai và quản lý các dề tài nghiên cún khoa học, úng dụng 
trực tiếp cho hoạt động sản xuất; đồng thời là don vị chuyên môn quản lý công nghệ của Tông công 
ty (vị trí công nghộ trưởng); Xây dụng và nhân rộng hệ thống phòng thí nghiệm đạt tiêu chuấn 
VILAS tại tùng lĩnh vực sản phẩm của Tổng công ty như kính, sứ vộ sinh, gạch ốp lát, gạch ngói 
đất set nung và các sản phẩm mới phục vụ kiểm soát chất lượng và nghiên cún đầu tư phát triển;

- Họp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước, đầu tư cho thiết kế, sản xuất khuôn 
mẫu, phát triển mẫu mã mới các dòng sản phẩm thông minh, gần gũi với thiên nhiên, tính năng sử 
dụng dồng bộ cao,... đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu;

- Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ lên cấp độ cao hơn, lăng cường khả năng cạnh 
tranh khi hội nhập sâu kinh tế quốc tế; Tiếp tục triển khai và nâng cao ứng dụng hệ thống mã số/mã 
vạch, áp dụng mã QR trên các sản p h ần  của Tổng công ty, phục vụ cho công tác kiểm soát chất 
lượng, quản lý hàng tôn kho; chông hàng giả hàng nhái và truy xuât thông tin sản phâm.
5.3.5. Đào tạo và phát triển nguồn nhãn lực

- Xây dụng và hoàn thiện chính sách nhân lực mới nhằm kiện toàn lại nguồn nhân lực hiện có 
đông thời thu hút them nguôn nhân lực mới có trình độ cao ngoài xã hội đô bô sung cho nhân lực 
đang thiêu và chưa hoàn thiện trong hộ thông quản trị, quản lý, trục tiếp sản xuất hiện nay tại các 
đơn vị thành viên và của Tông công ty trên cơ sở tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế tuyển dụng, bồi 
dưỡng nâng cao và thực hiện chê dộ dãi ngộ tương xứng cho cán bộ kỹ thuật có tay nghề cao đặc 
biệt đôi với dội ngũ Công nghệ trưởng - Kỹ sư trưởng; Tuyển dụng, đào tạo và đãi ngộ họp lý cho 
đội ngũ kỹ sư trẻ mới ra trường đổ thu hút nhân lực chất lượng cao.
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- Tiếp tục đầu tư cho Trường cao đẳng, Viện nghiên cứu Viglaccra trở thành những trung tâm 
đào tạo công nhân có tay nghê cao vê các ngành sản xuất chủ yếu của Tồng công ty, đồng thời kết 
họp với các trường đại học trong và ngoài nước thực hiện dào tạo mới, đào tạo lại đội ngũ chuyên 
gia kỹ thuật, đcáp ứng nhu cầu phát triển của 1 ong công ty;

5.3.6. Quán lý tài chúìli

- Tiếp ựic triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, tồn kho và dư 
nợ, cơ câu các khoản vay để đảm bao nguồn vốn cho hoạt dộng SXKD và đầu tư phát triển trong 
Chiên lược phát triển trung và dài hạn của Tống công ty;

- Tăng cường trách nhiệm và vai trò của các cấp kiểm soát tại các đơn vị và Tổng công ty. 
Thực hiện việc quản lý, kiểm soát chặt chẽ vật tư đầu vào, việc thực hiện các định mức tiêu hao, 
định mức kinh tế kỹ thuật trong hoạt động sản xuất.

5.3.7. Công lác thị trường

- Duy trì công tác khảo sát, đánh giá phân tích toàn diện về thị trường, về mẫu mã, chất lượng, 
giá cả và dịch vụ sau bán hàng đế có các giải pháp khả thi nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả 
SXKD, chiến lược phát triển sản phẩm mới và định hướng đầu tư của Tổng công ty.

- Xây dụng và triển khai chiến lược phát triển thị trường trung và dài hạn, kế hoạch phát triển 
mẫu mã sản phấm đồng bộ, tập trung cho các Scản phẩm cao cấp, giá trị cao theo chiến lược dầu tư 
phát triển của từng lĩnh vực sản phẩm. Củng cố và phát triển hệ thống phân phối, tiêu thụ sản phẩm 
trong nước (đãc biệt đến các khu vực nông thôn); Xây dụng, triển khai phương án đàu tư siêu thị 
VLXD, hệ thống showroom; Hoàn thiện chiến lược quảng bcá thương hiệu một cách hiệu quả thông 
qua các chương trình truyền thông, PR, các hội chợ triển lãm trong và ngOcài nước;

- Xây dụng và triển khai chiến lược xuất khẩu, mở rộng thị trường xuất khẩu, tập trung đối với 
các Scản phẩm trong lĩnh vực kính, sứ vệ sinh-sen vòi, gạch ốp lát và các Scản phẩm mới, công nghệ 
cao; tham gia hiệp định thương mại chung, đặc biệt thị trường Mỹ và Châu Âu, theo dó trước mắt 
tập trung sản phẩm sứ vệ sinh, gạch ốp lát, mục tiêu doanh thu xuất khẩu các sản phẩm ncày đạt tỷ 
trọng 20% tồng doanh thu của lĩnh vực các sản phẩm này.

- Xúc tiến, thu hút đầu tư Vcào các Khu công nghiệp chất lượng cao, đang cấp quốc le của Tống 
công ty đã, đang và chuẩn bị đầu tư.

5.3.8. Đầu tư  phứt triển

Triển khai kế hoạch đầu tư phát triển với các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng trọng điểm 
nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng với định hướng đẩu tư trong 2 lĩnh vực cốt lõi sau:

a. Lĩnh vực vật liệu:

Kính xây dưng:

Tập trung phát triển các sản phẩm kính cao cấp, kính sử dụng làm phôi cho sản xuất pin nâng 
lượng mặt trời và các sản phẩm kính gia công chất lượng cao:

- Kính siêu trắng và kính tiết kiệm năng lượng: Nhà máy kính siêu trắng giai đoạn 2, công suất 
900 tấn/ngày tại Bà Rịa -  Vũng tàu; Nhà máy kính Ccán siêu trắng, công suất 650 tcấn/ngày tại Bấc 
Ninh; Nhà máy kính tiết kiệm năng lượng công suất 2,7 triệu m2/nãm tại khu vực phía Bắc;

- Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng và kính gia công tại khu vực phía Nam.

Sứ vẽ sinh-sen vòi:
Tập trung phát triển các sản phẩm mẫu mới, giá trị cao, nhiều tính năng tiện ích đáp ứng nhu 

cầu thị trường; đáp úng nhu cầu xuất khẩu:

- Di dời và đầu tư nâng công suất nhà máy của Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì lên 1 triệu 
sản phầm/năm;

- Đầu tư mới Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh cao cấp công suất 750.000 SP/năm, dự kiến tại KCN
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Phủ Hà - Phú Thọ;
- Nhà máy sản xuất bồn tắm và phụ kiện sứ vệ sinh tại KCN hiện có của Tồng công ty.

Gach ốp lát ceramic-granitc:
Tập trung phát triển các sản phẩm gạch kích thước lớn, công nghệ mới (cán) đáp ứng cho phân 

khúc thị trường cao cấp trong nước và xuất khấu:
- Mở rộng nhà máy granite Mỹ Đức (Vũng Tàu), tăng công suất them khoảng 6 triệu m2/năm, 

để sản xuất các sản phẩm granite kích thước lớn, cao cấp;

- Nghiên cún, khảo sát và xem xét việc mua lại nhà máy sản xuất gạch ốp lát có tiêm năng từ 
các đối thủ cạnh tranh tại Việt Nam;

- Di dời và đầu tư nâng công suất Nhà máy gạch ốp lát Hải Dưong (Công ty CP Viglacera Hà 
Nội);

- Đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy gạch ốp lát Thăng Long tại Vĩnh Phúc (Cồng ty CP 
Viglaccra Thăng Long).

Gach ngói dất sót nung

Khảo sát, nghiên cứu đầu tư theo công nghệ mới, chuyển đồi sản phẩm mới (sản phẩm mỏng, 
ngói lọp...) tại Công ty c ổ  phàn Viglacera Hạ Long; Đồng thời, nhiên cứu triển khai chuyển đổi lĩnh 
vực, hoạt động sản xuất kinh doanh để tận dụng lợi thế các khu đất tại các Nhà máy hiện có của các 
dơn vị sản xuất gạch ngói: Công ty CP Hữu Hung và Công ty CP Đông Anh.

Mỏ nguycn lieu và chế biến nguỵôn liêu phuc vu sản xuất vat liêu

- Đầu tư  Nhà máy khai thác, chế biến cát phục vụ cho lĩnh vực sản xuất kính của l ong công ty;

- Đầu tư mới Nhà máy khai thác, ché biến đất set cho sản xuất sứ vệ sinh tại Hải Dương và 01 
Nhà máy khai thác, ché biến đất sét chơ sản xuất gạch ốp lát;

- Tiếp tục đầu tư mới, mở rộng mỏ khai thác nguycn liệu feldspar của Công ty CP Khoáng sản 
Viglaccra đáp úng cho sản xuất kính của Tồng công ty; Đồng thời, đàu tư mở lộng, đầu tư mới các 
mỏ nguycn liệu phục vụ cho công nghiệp sản xuất vật liệu xây dụng của Tống công ty;

Phát tricn sản phâm mới

- Nghicn cứu đàu tư Nhà máy pin năng lượng mặt trời tại khu vực phía Nam;

- Khảo sát, nghiên cứu triển khai đầu tư 02 nhà máy sản xuất Panel và gạch bê tông khí tại khu 
vực miền Nam và miền Trung theo hình thức đầu tư mới hoặc mua lại các nhà máy hiện có;

- Nghicn cún đầu tư các dự án phát triển sản phẩm mới như: tấm trần thạch cao, gạch Block 
thủy tinh, tấm thủy tinh bọt, bông sợi thủy tinh, bao bì thủy tinh, đá ốp lát nhân tạo...

b. Lĩnh vực đâu tư và kinh doanh bất động sản:

Dầu tư kinh doanh ha tầng kỹ thuât vả dieh vư Khu công nglĩiêp

- Tiếp tục dầu tir dồng bộ hạ tầng kỹ thuật/dịch vụ tại các dự án KCN đang triển khai như Hải 
Yen và Đông Mai - Quảng Ninh, Phú Hà - Phú Thọ, Yên Phong 1I-C và Yen Phong mở rộng - Bắc 
Ninh, Đồng Văn 4 - Hà Nam, Tiền Hải - Thái Bình, Phong Điền- Hue; KCN Yen Mỹ - Hung Yên 
với tỏng số diện tích đất công nghiệp theo quy hoạch còn lại của các dự án đến 31/12/2019 là 
l.OSÓha;

- Tham gia đấu thầu làm chủ đầu tư để phát triển them trcn 11 khu công nghiệp, tăng thêm diện 
tích khoảng từ 3.000-4.000 ha với các KCN dự kiến gồm: Thuận Thành - Bắc Ninh (250ha), Phú 
Bài - Huế (400 ha), Đồng Văn 4 mở rộng - Hà Nam (300 ha), Tiền Hải mở rộng và KCN mới - 
3 bái Bình (520 ha), Đông mai mở rộng - Quảng Ninh (145 ha), Phú Hà GĐ2 -  Phú Thọ (100 ha); 
Mộc Bài -  Tây Ninh (1 12ha), 02 KCN tại phía Nam (Vũng Tàu và địa điểm khác khoảng 1000 ha), 
01 KCN tại phía Bắc (khoảng 300 ha); Qua đó, nâng tồng số các KCN do Tổng công ty đầu tư và 
vận hành khoảng trên 22 khu công nghiệp đến năm 2025.
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- Các dự án thành phần, dịch vụ tại các KCN nhằm gia tăng tiện ích và sức hấp dẫn thu hút nhà 
đâu tư thứ cắp, khai thác tối đa hiệu quả quỹ đất: đầu tư nhà xưởng cho thuê; các trạm xử lý nước 
thải; Trạm xử lý và câp nước sạch; nghiên cứu thành lập các Công ty mới để triển khai các dự án 
dịch vụ như cấp nước, cấp điện, xử lý rác thả i...

Nhà ở và bất dỏng sản nghỉ dưỡng

- Nhà ở xã hội và nhà ở công nhân: Tiếp tục thực hiện đầu tư các dự cán nhà ở xã hội đang triển 
khai tại Kim Chung-Đông Anh, Khu 9,8ha Yên Phong, KCN Phú Hà; các dự án Nhà ở công nhân 
tại các KCN hiện có của Tông công ty; Tham gia đấu thầu làm chủ đầu tư phát triển mở rộng quỹ 
đcìl nhà ở xã hội, phát triên các khu nhà ở xã hội tập trung tại các địa diêm phù họp trên địa bàn các 
tỉnh/thành cả nước;

- Nhà ở thương mại và bắt động sản nghỉ dưỡng:

+ Tiếp tục triển khai các dự án nhà ở thành phần tại các khu đô thị hiện có; Ccác bước chuẩn bị 
đầu tư Dự án chuyến đồi mục đích sử dụng đất hiện có và đàu tư khu nhà ở tại Nhà máy Kính Đáp 
Cầu - TP Bắc Ninh (12,5ha);

+ Tiếp tục triển khai đầu tư Dự án khu sinh thái Vân Hải GDI (35ha) và GĐ2 (40ha); Triển 
khai các thủ tục chuyển đổi khu mỏ (diện tích 121 ha) công ty đang quản lý, đã khai thác hết nguyên 
liệu sang đầu tư dự án sinh thái Vân Hải;

c. Đâu tư tại nước ngoài

Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư của Tồng Công ty theo tiến độ trong các lĩnh vực vật liệu, 
và đầu tư hạ tầng khu công nghiệp:

- Dụ’ án VLXD Sanvig - Cuba: Tập trung khai thác vận hành có hiệu quả 2 nhà máy gạch và sứ 
vệ sinh, tích lũy lợi nhuận đề triển khai các giai đocạn tiếp theo (nghiên cứu đầu tư 02 nhà máy mới).

- Dự cán KCN Vimariel - Cưba: Tổ chức triển khai thi công hạ tầng KCN, hoàn thành giai đoạn 
1 (86,09 ha), thực hiện đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp theo tùng 
phcân đoạn cụ thể, đảm bảo đủ quỹ đất kinh doanh, cho thuê, đáp ứng dòng tiền để đầu tư toàn bộ dự 
án; Triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê tại KCN.

- Triền khai nghiên cứu đầu tư các dự án tổ hợp bất động sản nghỉ dưỡng tại Cuba: sân golf, 
khu resort, biệt thự đố bcán (quy mô dự kiến khoảng 300ha).

5.4. Các mục tiêu đối với môi trường, xã  hội và cộng đồng

1) Vigỉacera - Định hưởng khách hùng
Đcật khách hàng ở vị trí trung tâm, Viglacera luôn nỗ lực mang đến sự hài lòng cho khách hàng 

qua nhũng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao. Viglacera luồn chú trọng công tác nghiên cứu thị 
trường, lăng nghe nhu câu và mong muốn của khách hàng nhằm sản xuất và cung cấp ra thị trường 
các sản phẩm phù họp với thị hiếu của người tiêu dùng. Định hướng khách hàng tại Viglacera lcà sự 
cải tiên hiệu quả quản lý, hiệu quả các quy trình làm việc với quan điểm tất cả cùng hướng về khách 
hàng. Nhờ vậy, Viglacera đã cho ra đời những sản phẩm được khách hcàng và xã hội đón nhận. Sản 
phcẩm vật liệu xây dụng của Viglacera được biết đến rộng rãi và nắm giữ thị phẩn lớn tại thị trường 
Việt Nam; sản phẩm nhà ở dành cho người thu nhập thấp được xã hội đón nhận; Các Khu công 
nghiệp của Viglacera được nhiều nhcà đầu tư lớn trên thế giới lựa chọn đặt nhà m áy...

2) Vigỉacera - Chất tượng sản phẩm
Chat lượng là sự đầu tư không ngừng cho khoa học, công nghệ và là sự tiên phong tạo ra những 

sản phẩm đi tắt đón đầu, phù họp với thị hiếu của khách hàng, xu hướng phát triển bền vững của 
ngành. Viglacera đã cho ra đời nhũng sản phẩm vật liệu xây dụng tiết kiệm tài nguyên, nhiên liệu, 
thân thiện môi trường, có hiệu năng sử dụng cao. Các sản phcấm bát động sản của Viglacera, dù thiết 
kế dành cho người thu nhập thấp, vẫn đáp úng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về kỹ thuật và công 
năng. Chất lượng là yếu tố cấu thành quan trọng nhất, tạo nên thương hiệu và danh tiếng của 
Viglacera trong mọi lĩnh vực hoạt động, ở mọi giai đoạn phát triển.
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3) Vigỉacera- Trách nhiệm xã hội
Viglacera là đơn vị tiên phong trong việc phát triển các vật liệu “xanh”, thân thiện môi trường, 

giúp tiết kiệm tài nguyên, nhicn liệu và năng lượng trong quá trình sản xuất và sử dụng. Viglacera 
luôn đề cao ý thức phục vụ xã hội, thổ hiện cụ thê thành các mục tiêu kinh doanh như chiên lược 
phát triển bất dộng sản hướng vê người thu nhập thâp, đâu tư vào những công nghệ đi tăt đón đâu, 
giúp tối ưu hóa sản xuất và thân thiện môi trường.

5.5. Các rủi ro và quản ỉỷ rủi ro
Các rủi ro có thổ ảnh hưởng đến hoạt dộng sản xuất kinh doanh của Tổng công ty như sau:

1) Rủi ro cạnh tranh
Xu hướng cạnh tranh ngày càng gia tăng đối với hai lĩnh vục hoạt động cốt lõi của Tồng công 

ty là vật liệu xây dựng và bât dộng sản, hong cả thị trường nội địa và xuât khâu. Đánh giá các ycu 
tối rủi ro chủ yếu về thị trường trong cả 2 lĩnh vục hoạt động của Tổng công ty như sau:

- Lĩnh vực vật liệu: Luôn có mức độ cạnh tranh cao, đặc biệt khi Việt Nam hội nhập sâu theo 
các Hiệp định, Diễn đàn họp tác thương mại khu vực và thế giới; trong đó chủ yếu là các yếu tố về 
giá cả, chât lượng, hàm lượng công nghệ, tiện ích sử dụng và mâu mã; Mặt khác, các sản phâm mới 
(kính tiết kiệm năng lượng, siêu trắng, bô tông khí...) trong giai đoạn đâu của chu kỳ sản phâm, sẽ 
có nhũng rủi ro, khó khăn vc thị trường từ yêu tô thói quen tiêu dùng, cạnh tranh từ hàng nhập khâu;

- Đối với lĩnh vục bất động sản: Rủi ro vồ thị trường dẫn đến hàng tồn kho tăng, dòng tiền ứ 
đọng; Đặc biệt là sự cạnh tranh vồ chất lượng dịch vụ và tiện ích...

Như vậy những rủi ro cạnh tranh từ hai lĩnh vực ncu trên là nguy cơ dẫn đến mất khách hàng 
quan trọng, các đối tác chiến lược trong lĩnh vực hoạt dộng.

Giải pháp:
- Thực hiện các giải pháp quản trị đồng bộ đã và đang được triển khai đó là: nám bắt kịp thời xu 

hướng thị trường -  sản phẩm mới - nâng cao chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm - giá cả họp lý - 
chất lượng dịch vụ.

- Tiếp tục kiện toàn hệ thống phân phối của Viglacera, đảm bảo phủ khắp thị trường nội địa và 
có hệ thống đại diện phân phối tại thị trường xuất khẩu; Phát triển mô hình chuyên môn hóa theo 
nhóm sản phẩm, bộ sản phẩm đồng bộ đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp, chât lượng dịch vụ 
sau bán hàng.

- Nâng cao chất lượng, mức dộ kiểm soát, đánh giá từ xác định mục tiêu, công tác lập và triến 
khai ké hoạch một cách thường xuycn, nâng cao tính liên kết giữa kế hoạch ngắn hạn và chiến lược 
trung và dài hạn; thực hiện cơ cấu lại bộ máy tổ chức phòng, ban chuyên trách theo tùng lĩnh vực, 
nhóm sản phẩm và phân công trách nhiệm cụ thổ cho tùng bộ phận, cá nhân.

- Nắm bắt cơ hội của sự tăng trưởng của nhu cầu thị trường về vật liệu xây dụng; đặc biệt đối 
với các vật liệu mới, công nghệ mới để triển khai nhanh các dự án đầu tư sản phẩm mới trong lĩnh 
vực kính, sứ vệ sinh và gạch ốp lát, cũng như phát triển các sản phẩm mới, chế biên nguyên liệu đâu 
vào cho công nghiệp vật liệu... Qua đó, nâng cao năng lực và khả năng cạnh hanh với các đôi thủ 
Long nước cũng như sản phẩm nhập khẩu, mở rộng thị trường xuất khấu.

- Nắm bắt cơ hội của sự tăng trưởng về thu hút đàu tư nước ngoài tại Việt Nam và nhu câu thị 
trường nhà ở cho cán bộ công nhân; định hướng tập trung đầu tư và kinh doanh vào các sản phấm 
bất động sản hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ khu công nghiệp, phát triển phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở 
công nhân tại các khu công nghiệp và bất động sản nghi dưỡng, cao cấp. Qua đó, nâng cao hiệu quả 
kinh doanh, ổn định và bền vũng, hạn chế ảnh hưởng từ các rủi ro nêu trôn.

2) Rủi ro về chính sách quản lý
Chính sách quản lý của Nhà nước cũng là một trong các yếu tố ảnh hưởng, xuất hiện các rủi ro 

đối với hoạt dộng của doanh nghiệp, tù' các vấn đề Lọng tâm như sau:
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- “Độ trễ” của chính sách pháp lý liên quan (ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn...) sẽ có ảnh hưởng 
khó khăn cho công tác phát triên thị trường, trong định hướng tiêu thụ khi triển khai các dự án đầu 
tư, phát triên các sản phâiĩi mới... Đồng thời, sự điều chỉnh của khuôn khổ luật pháp trong và ngoài 
nước sẽ đem đen rủi ro vê pháp luật có tính hệ thống, có khả năng gây ảnh hưởng đến ngành và 
toàn nên kinh tê; cũng như trong việc triển khai các hoạt động SXKD trong mục tiêu kế hoạch hàng 
năm/ngắn hạn như trong quản lý quy hoạch, đất đai, sử dụng tài nguyên...

- Đông thời, chính sách quản lý về kinh tế vĩ mô được điều chỉnh, vận hành thông qua hai công 
cụ chủ yêu là lạm phát và lãi suât. Trong đó, lạm phát cơ bản ổn định có mặt tích cực là ổn định 
được mặt bâng giá cả, tuy nhiên nêu ở mức tháp sẽ ảnh hưởng đến yếu tố thúc đẩy tâng trưởng, là 
yêu tô rủi ro rào cản phát triên và khai thác hiệu quả của ngành. Đông thời yếu tố lãi suất và cơ cấu 
tín dụng cũng là yêu tô rủi ro ảnh hưởng đến khả năng bố trí, giải ngân vốn và chi phí vốn cho đầu 
tư phát triển, hoạt dộng SXKD.

- Chính sách quốc gia trong quan hệ quốc tế ảnh hưởng đến khả năng quản lý, mở rộng các khu 
vực thị trường xuất khẩu.

Giải pháp:

- Thường xuyên bám sát, cộp nhật cũng như có các đánh giá dự báo về chính sách quản lý nhà 
nước, đặc biệt liên quan đối với các lĩnh vực hoạt động của Tống công ty.

- Triển khai chương trình đầu tư phát triển với các dự án đầu tư các sản phẩm mới, sản phẩm có 
giá trị gia tăng cao như đã nêu trên; đảm bảo khai thác nhanh hiệu quả vốn đầu tư, nâng cao năng 
lực cạnh tranh; hạn chế các yếu tố rủi ro về lạm phát, lãi suất... và tận dụng cơ hội, điều kiện thuận 
lợi của chính sách quản lý nhà nước về khuyến khích phát triển các sản phẩm mới, sản phẩm công 
nghệ cao, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường; các dự án trong lĩnh vực bất động sản về phát 
triển KCN và nhà ở cho CBCNV, đáp ứng phát triển kinh té công nghiệp, phục vụ an sinh xã hội.

3) Rủi ro công nghệ và quản trị

- Rủi ro vê công nghệ: Chủ yếu trong lĩnh vực vật liệu, với sự phát triển của khoa học công 
nghệ sản xuất, yếu tố rủi ro mang đến lcà khả Iicăng lạc hậu về công nghệ, nhân lực chất lượng cao, 
suy giảm năng lực cạnh tranh trong quản trị chất lượng, mẫu mã sản phẩm, chi phí...

- Rủi ro trong quản trị: Năng lực và chất lượng của hoạt động quản trị có những rủi ro tiềm ẩn, 
có thể ảnh hưởng lớn đến sự phát triển lâu dài và bền vững của một doanh nghiệp; Tuy nhiên, thực 
tế khó nhận biết và dự báo trước được những rủi ro này. Trong những năm gần đây, quản trị rủi ro 
ngày càng gắn liền với các hoạt động của doanh nghiệp.

Giải pháp:

- Đầu tư cho nghiên cứu phát triển kết hợp với di tắt đón dầu về công nghệ gốc trên cơ sở đầu 
mối là Viện nghiên cứu và phát triền Viglacera, Trường Cao dcẳng Viglacera kết họp với họp tác với 
các đối tác nước ngoài có kinh nghiệm, uy tín trong các lĩnh vực hoạt động dế đối mới công nghệ, 
phát triển sản phẩm đáp ứng Ke hoạch phát triển trung và dài hạn; phù họp với tầm nhìn, sứ mệnh, 
định hướng kinh doanh và cam kết với xã hội, cộng đồng đã đặt ra.

- Đánh giá đúng vai trò của quản trị công ty và quan tâm đến quản trị công ty từ những vấn đề 
cơ bản nhất là giải pháp hữu hiệu để phòng ngừa rủi ro. Trong đó, dành một phần nguồn lực tập 
trung đầu tư thiết lập và nâng cao quản trị rủi ro đủ mạnh; đặc biệt đầu tư cho hệ thông ERP (đưa 
công nghệ thông tin ứng dụng trong hệ thống quản trị) đảm bảo mục đích: Chuẩn hóa các quy hình 
kinh doanh; kiểm soát các bộ phận, phòng ban, các công ty thành viên theo một hệ thông thông tin 
thống nhất; tăng độ chính xác và kịp thời của các thông tin; kiểm soát rủi ro; tiết kiệm chi phí; tăng 
hiệu quả SXKD.

4) Rủi ro chính trị quốc gia
Môi hường kinh tế với những nhân tố cơ bản như tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ số lạm phát, 

lãi suất, tỷ giá hôi đoái... là yêu tô khách quan nhưng tác dộng trực tiêp đến sự phát triển của mọi
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ngành sản xuất, dịch vụ cũng như mọi doanh nghiệp. I loạt dộng sản xuất kinh doanh của Tổng 
Công ty chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nhũng biến dộng vĩ mô nói trên của nền kinh tê, đặc biệt là kinh 
tế thế giới do Tổng công ty nhập khẩu công nghẹ, thiết bị, vật tư và nguycn vật liệu từ các nước như 
Mỹ, Ý, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc và xuất khẩu sản phẩm chủ yếu sang Đài Loan, Cuba, Ân Độ, 
Nga, Thái Lan, Malaysia, Philipine, Campuchia, Pháp, úc, Ý, Bangladesh, Myanmar...

Rủi ro này ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển thị trường và kế hoạch xuất khấu của Viglacera 
trong chiến lược phát triển, liên quan đến sự bất ồn chính trị, chỉnh sách tại quốc gia, khu vực của thị 
trường xuất khẩu.

Năm 2019 và đầu năm 2020 cũng đã chúng kiến một số sự kiện lớn có tác động tiêu cực đến 
nền kinh tố thế giới gây ra lo ngại về các quan hệ họp tác nội khối trong tương lai, đặc biệt là các 
vấn đồ cạnh tranh thương mại, những xung đột và bất đồng giữa các nước có nền kinh tế lớn, các 
hiệp định thương mại, những bất ồn an ninh và nguy cơ dịch bệnh ưên phạm vi toàn cầu gây thiệt 
hại cho hoạt động thương mại quốc tế; đặc biệt tại các khu vực thị trường nhập khẩu và xuất khẩu, 
các dự án đầu tư có mục tiêu xuất khẩu của Tống công ly. Viglacera sẽ tiếp tục thục hiện các giải 
pháp phòng ngừa dó là kiểm soát và giám sát chặt chẽ thường xuyên các ảnh hưởng; chú trọng phân 
tích môi trường đầu tư, chính trị khi triển khai phát triển thị trường mới.
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II. t ì n h  h ì n h  h o ạ t  đ ộ n g  t r o n g  n ả m  2019 
CỦA TỐ N G  CỒNG TỸ VIG LA CERA -CTCP

1. rống quan tinh hình hoạt động và kết quá kinh (loanh năm 2019

1.1. Kết quả hoạt dộng SXKD trong năm

Năm 2019 tiếp tục có những khó khăn và ảnh hưởng bất lợi, tình hình cạnh tranh trong lĩnh vực 
VLXD ngày càng gia tăng, đặc biệt với các nhóm sản phẩm chủ đạo của Tống công ty như kính 
xây dựng, sứ vệ sinh, gcạch ôp lát. Theo đó, gia tăng vê nguôn cung từ các nhà sản xuất trong nước 
và từ nguôn nhập khẩu đặc biệt là Trung Quôc, làm giá bán sản phẩm giảm sâu cùng với biên động 
tăng của các yếu tố đầu vào chủ yếu (dầu FO, CNG, than, điện, tiền lương cơ bản...), ảnh hưởng 
trực tiêp đên khả năng tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận của các nhóm sản phâm đông thời làm gia 
tăng tôn kho, dư nợ. Bám sát các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm Kê hoạch năm 2019 được 
ĐI ĨĐCĐ thông qua, Tổng công ty Viglacera-CTCP đã triển khai linh hoạt, quyết liệt các giải pháp 
điêu hành trong SXKD và đâu tư nhằm tiếp tục duy trì sự ôn định, cân đối toàn diện trong các hoạt 
động, đảm bảo mục tiêu hiệu quả, hoàn thành lợi nhuận của Công ty Mẹ.

Lọi nhuận trước thuế: Lợi nhuận hợp nhất Tồng công ty Viglacera-CTCP đạt 970 tỷ đồng đạt 
102% KH ĐHĐCĐ giao, trong đó Công ty Mẹ đạt 719 tỷ đồng vượt 11% KH được ĐHĐCĐ giao, 
tăng 111 tỷ đồng so với thực hiện năm 2018. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến lcà 11%, cao hơn 0,5% theo 
cam kết với Đại hội đồng cổ đông;

Doanh thu: Doanh thu họp nhất Tổng công ty Viglacera-CTCP đạt 10.145 tỷ đồng đạt 109% 
KH ĐHĐCĐ giao; Công ty Mẹ đcạt 4.235 tỷ đồng đạt 121% KH ĐHĐCĐ.

Tống công ty đã chủ động giảm sản lượng các sản phẩm giá trị thấp, giá bán thấp, thay Vcào đó 
là tập trung sản xuât các sản phấm mẫu mã mới, chất lượng cao, giá bán cao (đặc biệt là nhóm sản 
phẩm sứ vệ sinh, gạch ốp lát), giải phcáp thực hiện đầu tư tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản 
phẩm nhằm duy trì tỷ suất lợi nhuận/doanh thu và kiếm soát tồn kho; Tập Lung đầu tư và kinh 
doanh khai thác hiệu quả lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ KCN, nhà ở xã hội trong lĩnh vực bất 
động sản, khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có.

Tinh hình quản lý, sử dụng vốn:

Tại 31/12/2019, Tổng tài Scản của Công ty mẹ đạt 15.559 tỷ đồng, tăng 2.774 tỷ đồng so với 
31/12/2018; vốn  chủ sở hữu đạt 6.154 tỷ đồng và tiếp tục gia tăng tiếp nối các năm trước, với hệ số 
bảo toàn vốn là 1,02 lần.

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu bình quân Công ty mẹ năm 2019 là 11,79%; Tỷ 
suất Lợi nhuận trước thué/Doanh thư Công ty mẹ đạt 16,98%, đảm bảo lợi ích của cổ đông với tỷ lệ 
chia cồ tức dự kiến là 11%, tăng 0,5% so với cam kết tại Đại hội đồng cổ đông;

Tống sô vôn đâu tư tại các công ty con, công ty liên kết và các khoản đầu tư khác tại thời điếm 
31/12/2019 đạt 1.882,9 tỷ dồng tăng 154,3 tỷ đồng so với 31/12/2018 chủ yếu góp vốn thành lập 
các công ty thuộc cả 2 lĩnh vực vật liệu xây dụng và bất động sản (gồm: Công ty CP phát triển Khu 
CN Viglacera Yên Mỹ, Hung Yên và Công ty ViMariel, Liên doanh Sangvig tại Cuba) để triển 
khai các dự án đầu tư trọng điếm. Các khoản đầu tư của Tổng Công ty đảm bảo hiệu quả sinh lời, 
nguồn thu cố tức từ  các công ty con vả công ty liên kết đcảm bảo ổn định; trong năm 2019, lợi nhuận 
ứiu được từ cổ tức đạt 107,43 tỷ đồng và tỷ suất cổ tức diu được/vốn đầu tư đạt 5,7%; Tổng công ty 
không đầu tư ra ngoài ngành cũng như vào những ngành có rủi ro cao.
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DOANH THU THUẦN VẢ LỢI NHUẬN TRƯỚC THUÉ (tỷ đồng)

DTT (Họp nhất) LNTT (Họp nhất) DTT (Công ty Mẹ) LNTT (Công ty Mẹ)

TỎNG TÀI SẢN VÀ VỐN CHỦ SỎ HỮU (tỷ dồng)

19.887,75

16.533,19

B Nám 2018 iNăm 2019

15.559,14

Tổng tà i sàn  (C óng  tỵ  M ẹ) V ốn Chù sờ liừ u  (Công ty  Mẹ)Vốn C hủ sờ  hữ u  (H ọp  nhất)

1.2. Nhũng kết quả và thành tựu nồi bật dã (tụt được trong năm 2019

Năm 2019 được ghi nhận là một năm hoạt động thành công của Tồng công ty Viglacera -  
CTCP với nhiều thành tựu nổi bật, giúp Viglacera tiếp tục giữ vững vị trí là doanh nghiệp tiên 
phong trong ngành vật liệu xây dựng và đầu tu kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.

a. Các danh hiệu và giải thưởng thương hiệu uy tín Tổng Công ty đã đạt được năm 2019:
- Lần đầu tiên đuợc vinh danh giải “World Class” -  Giải nhất giải tliuửng Chất luợng quốc tế 

Châu Á  -  Thái Bình Duơng GPEA 2019;

- Lần thứ 2 đuực vinh danh Giải vàng Chất lượng Quốc gia 2019;

- Lần thứ 11 liên tiếp được vinh danh Thương hiệu Mạnh 2019;

- Top 50 thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam 2019 (Brand Finance).
b. 10 sự  kiện nỗi bột năm 2019

1) VIGLACERyị - Chặng đường 45 năm phát triển
Ngày 25/7/2019 là dấu ấn quan trọng khi Tổng công ty Viglacera tròn 45 năm phát triển. 

Chặng dường đã qua đã ghi dâu của các thê hệ lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên, nhũng 
người đã xác lập nên móng cho sự phát triển của Viglacera ngày hôm nay. Dấu ấn 45 năm là sự đồi 
thay lớn của Viglacera khi bước sang dấu mốc mới. Viglaccra hôm nay đã trở thành Nhà sản xuất 
Vật liệu xây dụng và Bât dộng sản hàng đầu tại Việt Nam, hoạt dộng trên mọi miền đất nước và 
vươn rộng ra thị trường quốc tế. Nhân dịp này Tổng công ty Viglacera vinh dự đón nhận Huân 
chương lao dộng hạng I lần thứ hai
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2) Dấu mốc thay Itồi vói việc thoái vốn chủ sở  hữu nhà nước xuống 38,58%

Năm 2019 là năm đánh dấu bước ngoặt chuyển đồi của Tổng công ty, khi cơ cấu vốn chủ sở 
hữu của Nhà nước đã giảm xuống còn 38,58%; Tồng công ty Viglacera hoạt động theo mô hình 
hoạt động mới, mở ra nhiệm kỳ mới 2019-2024.

Việc chuyển đổi mô hình hocỊt động, điều hành quản lý Tồng công ty đã được thực hiện theo 
mô hình công ty đại chúng thông qua các quy chế quản trị tiệm cận với các doanh nghiệp có trình 
độ công nghệ sản xuât và quản trị htàng đâu trong nước và quôc tê. Hội dông qucản trị và Ban kiểm 
S0cát mới của Tông công ty đã được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, mở ra nhiệm 
kỳ mới 2019 - 2024 với những bước ngoặt lớn

3) Tồng công ty Viglacera chính thức niêm yết cồ phiếu VGCtrên IỈOSE

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, ngày 29/5/2019 mã chúng khocán VGC của Tổng 
công ty Viglacera-CTCP đcã chính thức niêm yết 448.350.000 cổ phiếu trên HoSE. Đây là là cơ hội 
tốt cho việc huy động vốn, tạo nguồn lực cho việc phát triển ổn định, bền vũng của Tổng công ty 
nhưng cũng là một yêu cầu cao đối với công tác quản trị về tính minh bạch, công khai, tuan thủ cao 
hơn về chuẩn mực của công ty niêm yết. Điểm mạnh của Viglacera theo đánh giá của giới đầu tir là 
sở hữu năng lực sản xuất lớn đặc biệt về vật liệu Xcây dựng và bất dộng sản, sở hữu nhiều tài sản gicá 
trị và cấu trúc tài chính lành mạnh. Tồng công ty Viglacera -  CTCP đã dược Chương trình đánh giá 
năng lực hoạt động Doanh nghiệp xếp hạng nằm trong Top 100 Doanh nghiệp đạt chỉ số năng lực 
quản trị tài chính tốt nhất trên sàn chứng khoán Việt nam

4) Kết quả hoạt động SXKD 2019 toàn Tỏng công ty hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận 
nãnt 2019 đã thông qua tại Đại hội (tồng cổ đồng

Thị trường Bất động sản và Vật liệu xây dụng tại Việt Nam năm 2019 tiếp tục gặp nhiều khó 
khăn, sức cạnh tranh cao từ  các Scản phẩm trong và ngoài nước. Chủ động trước nlũmg diễn biến dó, 
Tồng công ty Viglacera luôn có nhũng giải pháp tối ưu hóa năng lực nội tại, mở ra nhũng hướng 
phát triến mới nâng cao năng lực cạnh tranh và khang định vị thế tiên phong. Ket quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh 2019 đã hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông, đặc biệt Công ty Mẹ đã 
thể hiện vai trò đầu tàu với mức lợi nhuận ước đạt 719 tỷ dồng, vượt 11% kế hoạch năm 2019. Lợi 
nhuận họp nhất Tổng công ty Viglacera -  CTCP đạt 970 tỷ đồng, đcỊt 102% kế hoạch đã thông qua 
tại ĐITĐCĐ, bên cạnh đó chỉ số khác bám sát kế hoạch mục tiêu năm 2019.

5) Lần đầu tiên được vinh danh gidi ‘W orld Class” -  Gidi nhất Giải thưởng Chất lượng 
quốc tế Châu Ả  -  Thái Rình Dương GTE A 2019

Tổng công ty Viglacera -  CTCP một lần nữa khẳng định sự nỗ lực từng bước vươn mình ra 
biển lớn với nhiều hạng mục đầu tư  trên phạm vi quốc tế, xây dụng và khẳng định thương hiệu trên 
thị trường trong nước và quốc tế.

Năm 2019 Viglacera đã đạt được một số Giải thưởng uy tín khác: Lần thứ 2 được vinh danh 
Giải vàng Chất lượng Quốc gia 2019, Lần thứ 1 ĩ liên tiếp được vinh danh Thương hiệu Mạnh 
2019, Top 50 thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam 2019 (Brand Finance). Với định hướng xây 
dụng và thực thi chiến lược tăng trưởng bền vững, Viglacera đã và đang không ngừng nỗ lực cải 
tiến chất lượng sản phẩm, cáp dụng công nghệ cao, công nghệ thông minh để nghiên cứu và phát 
triển các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường. Hiện thương hiệu Viglacera không chỉ có vị trí 
vững vàng tại thị trường trong nước mà còn từng bước chinh phục các thị trường trong khu vực và 
trôn thế giới.

6) Thành lập các khoa chuyên ngành dầu tiên ở  Việt Nam: Khoa kính xây dựng - Khoa 
gạch ốp lát -  Khoa sử  xây dụng - Khoa gốm xây dựng tại Trường Cao dắng Vigỉacera, dào tạo 
chuyên sâu phát triển nguồn nhãn lực

Chìa khóa cho sự thành công chính lcà biết đầu tư vào yếu tố con người, phát triển nguồn nhân 
lực chất lượng cao, nguồn động lực mang tính quyết định đối với sự phát triển của Tồng công ty 
trong giai đoạn hội nhập. Do vậy, dể đáp ứng các nhu cầu về nguồn nhân lực trong giai đoạn tới,
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Trường cao đẳng Viglaccra đã kiện toàn lại mồ hình tổ chức để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ 
đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty và cung cấp nguồn nhân lực cho ngành công 
nghiệp VLXD tại Việt Nam. Viglacera chính thức ra mắt 04 Khoa chuycn ngành đào tạo về vật liệu 
xây dụng: Khoa kính xây dụng -  Khoa gạch ốp lát -  Khoa sứ xây dựng -  Khoa gốm xây dựng.

7) Khánh thành Nhờ máy sản xuất gạch Bê tông khí chung (ỉp Viglacera - đề tài Khoa học 
công nghệ cấp Nhà nước và ra mắt sản phẩm  công nghệ xanh cho xây dụng hiện đại

Dây chuyền sản xuất gạch bê tông khí chung áp AAC và tấm panel ALC công suất 200.000 
mVnăm là Dự án thuộc đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước: “Nghiên cứu chế tạo dây chuyền 
thiết bị và công nghệ sản xuất gạch bc tông khí chung áp, công suất 200.000 nVVnăm” do Bộ Xây 
dựng và Bộ Khoa học & Công nghệ chủ trì. Đe tài đã được nghiệm thu và đi vào sản xuất.

Phát triển vật liệu xanh, công trình xanh đang là xu thế tất yếu và có ý nghĩa hết sức thiết thực. 
Việc úng dụng, phát triển dự án tại Nhà máy bc tông kill Viglacera là giải pháp cấp thiết, là định 
hướng phát triển công nghệ sản xuất Vật liệu xây dựng Xanh của Viglaccra. Với kỳ vọng chung tay 
xây dụng một thị trường “bất động sản xanh”.

8) Phát triển sản phắm  Gạch ốp lát thế hệ mói, tăng cường m ở rộng hệ thong showroom 
Viglacera Pro và cúc Center trên toàn quốc

Viglacera đã đi trước đón đầu trong việc phát triển sản phẩm mới đầu tiên ừên thị trường: gạch 
Viglaccra platinum 20mm và gạch xuong màu color body. Bôn cạnh đó việc phát triển các hệ thống 
showroom Viglaccra Pro và Eurotile Center trên toàn quốc đã là kênh giới thiệu sản phẩm kết nối 
tới khách hàng;

Sự phát triển vưọt bậc của ngành công nghiệp sản xuất gạch ốp lát đã khiến công nghệ double 
charge đang dần bị thay thế bàng công nghệ in kỹ thuật số và in men đáp úng nhu cầu da dạng của 
khách hảng. Viglacera đã ticn phong trong sản xuất gạch xương màu Color body.

Nối trội trong nhóm Gạch ốp lát là dòng sản phẩm mới Viglacera Platinum 20mm. Lấy cảm 
hứng từ đá tự nhiên, Viglaccra tiên phong cho ra đời bộ sun tập gạch ốp lát Porcelain cao cấp 
PLATINUM dày 20mm. Đây chính là bước dột phá trong công nghệ sản xuất vật liệu xây dụng cao 
cấp: bôn nhất, chịu lực tốt nhất, chống chọi tốt với thời tiết khắc nghiệt, chống thấm nước, chống 
trơn trượt... an toàn cho người sử dụng và thân thiện vói môi trường. PLATINUM 20mm còn sở 
hữu tính thâm mỹ hoàn hảo. Với màu săc trung tính và đường vân tinh xảo, PLATINUM 20mm 
mang đên sự đông bộ thiết kế nội ngoại thất và không gian sống đẳng cấp, sang trọng trường tồn 
theo thời gian

9) Công ty cô phân SANVIG đã khỏi động dây chuyển sản xuất ra gạch ceramic và sứ  vệ 
sình cao cap tại Cuba

Sau hon 1 năm đi vào hoạt động, nhũng viên gạch ceramic ra lò dầu tiên tại nhà máy Santa Cruz 
của SanVig đạt chât lượng cao với mẫu mã đa dạng nhờ sử dụng công nghệ tráng men kỹ thuật số - 
công nghệ tiên tiên lân đâu được áp dụng trong sản xuất gạch ceramic tại Cuba, lò sấy 5 tầng Sacmi, 
lò nung thanh lăn hiện đại Sacmi,.. .Cùng với sản phẩm sứ vệ sinh, gạch ceramic mang thương hiệu 
SANVIG đã được đóng gói ngay để đưa ra thị trường và được vinh dự sử dụng tại các công trình 
chào mùng 500 năm thủ đô La Havana - Cuba.

10) Khánh thành nhà mảy gia công kính tiết kiệm năng hrợng tại Khu công nghiệp Yên 
Phong -  Bắc Ninh

Ngày 6/12/2019, Tổng công ty đã tồ chức Lễ khánh thành Nhà máy gia công kính tiết kiệm 
năng lượng Viglaccra. Với dự án này, công nghẹ gia công kính của Viglacera sẽ đáp úng hoàn toàn 
nhu câu cao câp trong lĩnh vực xây dụng các công trình xanh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện 
môi trường. Trên thực tê, kính tiêt kiệm năng lượng (TKNL) được sử dụng khá phổ biến trôn thế 
giới và đang được quan tâm sử dụng ở Việt Nam. Kính TKNL khi đưa vào sử dụng trong các công 
trình phải qua công đoạn gia công: tôi kính, dán kính, vào hộp ....
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Hiện tại ở Việt Nam có rất ít nhà máy gia công có thể gia công được kính TKNL, đặc biệt là 
kín Low-e phủ mêm hai hoặc ba lớp bạc. I liêu được tâm quan trọng này, Viglacera dã đầu tư Nhà 
máy gia công Kính TKNL tại KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Nhà máy gồm Dây chuyền gia 
công Kính tôi nhiệt đôi lưu toàn phân và Dây chuyên gia công kính hộp có mức độ tự dộng hóa cao; 
cho phép Viglacera cung Ccâp sản phẩm dòng bộ từ sản xuất Kính phủ lo\v-E và gia công kính tiết 
kiệm năng lượng.

Năm 2019 của Tồng công ty Vìglacem đã khép lụi vói két quà nổi bật là Công ty Mẹ (tã hoàn 
thành vượt mức các chỉ tiêu chính kế hoạch được Dại hội đồng cồ đỏng giao, (tặc biệt trong lĩnh 
vực bât (lộng sản; Khăng (tịnh hưởng (ti đúng (lãn của Viglacera khi chuyên (tôi mô hình sang 
công ty cô phần và là cơ  sở  (tể Viglacera tiếp tục kiên (tịnh vói định hướng phát triển ôn (tịnh, 
bền vững, không ngừng cái thiện công nghệ sản xuất, nũng cao chất lượng sản phẩm, khẳng 
(tịnh vị trí tiên phong tại Việt Nam; tạo nguồn lực cần thiết (tế đầu tư  m ở rộng, (tam báo tốc độ 
tăng trưởng và phát triển bền vũng trong các năm tiếp theo

2. Tổ chức nhân sự

2.1. Danh sách Ban (tiều hành cua Tổng Công  ty
J jo  tên Chức vụ

1. Ống Nguyễn Anh Tuấn
2. Ông Trần Ngọc Anh
3. Ông 1 Ioàng Kim Bồng
4. Ông Nguyễn Anh Tuấn

Thành viên I ĨĐQT, Tổng giám dốc 
Thành viên HĐQT, Phó tồng giám đốc 

Phó rồng giám dốc
________ 1410 Tồng giám dốc________

2.2. Nhũng thay (tối trong Ban điều hành của Tồng công ty

Ông Nguyễn Minh Tuấn Phó Tỏng giám đốc Tỏng công ty nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 
01/02/2020.

2.3. Số lượng CBCNVtoàn Tổng Công ty
Tổng số cán bộ CNV bình quân tOcàn Tổng cồng ty năm 2019 là 8.405 người

2.4. Tóm tắt chỉnh sách và thay đoi chỉnh sách (toi vói người lao (lộng
Tại Viglacera, nguồn lực con người luôn được xem là yếu tố trọng tâm, công tác phát triển nguồn nhân 

lực thông qua các chính sách lương thưởng và đãi ngộ; tuyển dting, đào tạo và phát triển đang tùng bước 
được hoàn thiện, đảm bảo mức thu nhcập cho người lao dộng yên tâm công tác.

Tồng số lao động của Viglacera tính đến 31/12/2019 là 8.405 người, trong đó đội ngũ cán bộ có 
trình độ đại học và trên đại học chiếm tỉ trọng cao, hầu hết người lao động đều có kỹ thuật tay nghề 
giỏi đã qua đào tạo. Đội ngũ lãnh đạo có chuyên môn cao, kinh nghiệm và năng lực quản lý, gán bó 
trên 05 năm giúp Tổng công ty đảm bảo sự nhất quán trong điều hcành chiến lược và tính định 
hướng kê thừa với dội ngũ lao động trẻ tuổi. Ban lãnh đạo Viglacera luôn chú trọng tới việc phát 
triển nguồn nhân lực, coi đây là chìa khóa đem lại thành công và là nhân tố không thể thiếu góp 
phần Vcào phát triển bền vững của Viglacera trong tương lai.

1) Chính sách phát triển chất lượng nguồn nhân lực: Công tác đào tạo, phát triền nguồn nhân 
lực luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gan liền với mục tiêu phát triến ổn định, 
bền vững của Tổng công ty. Trong những năm gần đây, Công ly mẹ -  Tổng công ty nói chung và 
các đơn vị trong Tổng công ty nói riêng đã chú trọng tăng cường bổ sung nguồn chuyên gia cao 
cấp. Bên cạnh đó, Tồng công ty cũng đã thực hiện triển khai công tác phát triển nguồn nhân lực 
thông qua công tác quy hoạch cán bộ, đầu tư phát triển cho Trường Đào tạo, Viện nghiên cứu.

2) Chính sách lương, thưởng: Các chính sách lương, thưởng, trợ cấp,...cho người lao động 
luôn được xem xét và giải quyết thoả đáng, đảm bcảo mức thu nhập cho người lao động yên tâm 
công tác.

3) Chính sách đãi ngộ: Công ty đã áp dụng những chính sách đãi ngộ về cơ sở vật chất, môi 
trường lảm việc, đào tạo và phúc lợi tốt nhằm tạo gắn kết giữa nhân viên và Tồng công ty.
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4) Chính sách đào tạo: Tổng công ly thường xuycn liên kết với Trường Đại học xây dụng, Đại 
học Bách khoa mở các lóp đào lạo Thạc sĩ kinh tế, kỹ thuật chuyên ngành cho cán bộ Tổng công ty 
và các dơn vị. Họp tác với các trường trong vice tổ chức dào tạo, lựa chọn các sinh viên năm cuối 
với chuycn ngành phù họp với lĩnh vục hoạt động của Tổng công ty và ban hành cơ chế chính sách 
thu hút các sinh viên tốt nghiệp loại giỏi về công tác tại Tồng công ty.

5) Chính sách cổ tức: Chính sách cồ tức cụ thể qua từng năm sẽ do Đại hội dồng cổ đông quyết 
định, theo hướng hước tiên đảm bảo lợi ích của các cổ dông, cùng với sự phát trién bền vũng của 
'l ong công ty có găn liền hài hòa với quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động.

3. Tinh hình đầu tư , tình hình thực hiện các d ự  án

(ỉ. Đâu tư  phát tríến

Thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2019 của Công ty Mẹ đạt 2.374 tỷ đồng, đạt 101% KH 
năm dược ĐHĐCĐ giao. Trong dó, Lĩnh vục kinh doanh nhà đạt 344 tỷ đồng; Lĩnh vực đầu tư hạ 
tầng kỹ thuật và dịch vụ KCN đạt 1.965 tý đồng; Lĩnh vực vật liệu đạt 35 tỷ đồng; Lĩnh vực nghiên 
cứu phát triển và đào tạo đạt 30 tỷ đồng với các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực theo Ke hoạch 
đã được thông qua tại Đại hội dồng cồ đông.

b. Đầu tư tài chỉnh vào các công ty con, công ty tiên kết
Năm 2019, rống công ty đã thực hiện lộ trình tăng vốn, thoái vốn tại một số đon vị. Chi tiết các 

khoản đầu tư tăng/thoái vốn như sau:

TT Ten công ty Lĩnh vực hoạt động Số vốn đầu tư thêm 
(+)/ thoái vốn (-)

1 Công ty CP Phát triến KCN Yen Mỹ 
- 1 lung Yên

Đầu tư xây dụng, cho thuê cơ sở hạ tầng 
KCN

26.784 triệu đồng

2 Công ty ViMariel -C  rcp (tại Cuba) Kinh doanh hạ tầng KCN 108.999 triệu đồng
3 Công ty SanVig-CTCP (tại Cuba) s x  và KI) các san phẩm gốm sứ, vật 

liệu và các sản phẩm XD khác
18.554 triệu đồng

T ÌN IIIIÌN H  ĐÀU TU VÀO CÁC CÔNG TY CON TẠ I 31/12/2019
T T T ên  cô n g  ty  con N o i thành  

lập , hoạt 
đ ộn g

H o ạ t đ ộ n g  k inh  
d oanh  ch ính

V ố n  đ iều  
lệ  (triệu  
đ ong)

T ỷ  lệ  sỏ’ 
hừu

T ổ n g  T S  tại 
31/12/2019  
(triệu đồng)

D T T 2 0 1 9  
(triệu đồng)

1 C T C P  V ig lacera  T h ăn g  L ong V ĩnh
P húc

s x  v à  K D  gạch 
ốp  lát

69 .898 51 ,07% 367.592 588.731

2 C T C P  V ig lacera  T iên  Son B ắc  N inh s x  v à  K D  gạch 
ốp  lát

195.000 51 ,00% 990.987 1.473.354

3 C T C P  V ig lacera  H à  N ội H à  N ội s x  v à  K D  gạch 
ốp  lát

56 .000 51 ,00% 420.168 569.113

4 C T C P  B ao bì v à  M á phanh  
V ig lacera

H à  N ội S X v a K D  bao 
bì, m á  phanh

9 .900 51 ,00% 78.384 85.081

5 C T C P  K in h  d oanh  G ạch  Ố p  
lát V ig lacera

H à  N ội K inh doanh  gạch 
ố p  lát

30 .000 51 ,02% 454.688 3.083.739

6 C T C P  V iệ t T rì V ig lacera P hú  T họ s x  v à  K D  sứ  vệ  
sinh

26 .2 5 0 92 ,82% 96.881 248.905

7 C T C P  S ứ  V ig lacera  T hanh  
Trì

H à  N ội s x  v à  K D  sứ  vệ  
sinh

63 .000 59 ,96% 154.203 231.091

8 C T C P  T h ư ơ n g  m ại V ig laccra H à  N ộ i K D  v ậ t liệu xây  
d ụ n g

28 .469 79 ,83% 310.367 1.351.654

9 C T C P  B ô tông  kh í V iglaccra B ắc N inh s x  gạch ch ịu  áp 65 .000 96 ,19% 138.946 82.288
10 C T C P  K ính  V ig laccra  Đ áp 

C ầu
B ắ c  N in h s x  v à  K I)  kính 300 .000 86 ,41% 240.497 10.792

11 C T C P  V ig lacera  V ân  H ải Q uảng
N in h

K hai thác  v à  K D  
cát, du  lịch

165.000 9 2 ,48% 193.903 54.556

12 C T C P  K hoáng  sản  V ig laccra Y en  Bái K hai thác  v à  K D  
khoáng  sản

12.500 51 ,00% 44.322 110.149
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T T T ên  cô n g  ty  con N o i thành  
lập , hoạt 

đ ộng

H o ạ t (lộng  kinh  
d oanh  ch ính

V ố n  điều  
lộ (triệu  
đong)

T ỷ  lệ s ở  
hữu

T ổ n g  T S  tại 
31/12/2019  
(triệu  đung)

D T T 2 0 1 9  
(triệu đồng)

13 C ông  ty  T N H H  M T V  lắp 
dụ n g  K ính  V iglacera

B ắc N in h K D  lắp  dụ n g  
kính xây d u n g

20.000 86 ,41% 89.141 59.036

14 C T C P  V ig lacera  H ạ  L ong Q uảng
N inh

sx  và K D  gạch 250.000 50 ,48% 973.104 1.073.952

15 C T C P  B á  H iến V ĩnh  Phúc sx  v à  K D  gạch 9 .720 52 ,64% 25.502 27.360

16 C T C P  V ig lacera  T ừ  L iêm H à N ội sx  v à  K D  gạch 15.625 55 ,92% 47.416 29.838

17 C T C P  V ig lacera  Đ ô n g  A nh H à  N ội sx  v à  K D  gạch 10.050 51 ,00% 27.576 52.265

18 C T C P  V ig lacera  H ữ u  H u n g H à  N ội sx  v à  K D  gạch 7.500 51 ,00% 29.539 52.482

19 C T C P  gạch C lin k er V ig lacera Q u ản g
N in h

S X v à K D g ạ c h 180.000 50 ,43% 442.992 343.304

2 0 C ông ty T N H H  M T V  T hưong 
mại V iglacera H ạ L ong

Q uảng
N in h

K D  V ậ t liệu xây 
dụ n g

10.000 50 ,48% 63.492 1.941.100

21 C T C P  'I u  v ấn  V ig lace ra H à  N ộ i L ập  d ự  án, thiết 
kế  các  công  trình

3 .000 76 ,89% 14.695 19.103

2 2 C T C P  P hát triển  K C N  Y ên 
M ỹ  - H u n g  Y ên

H u n g
Y ên

Đ ầu  tư  x ây  dụng, 
cho  th u ê  C S H T  

K C N

50.000 6 0 ,00% 480.166

23 C ô n g  ty  V iM arie l - C T C P C u b a K inh doanh  hạ  
tầng  K C N

5.000.000
(U S D )

9 9 ,90% 182.801 -

2 4 C T C P  C H A O  V iglacera H à  N ội D ịch v ụ  du lịch, 
n h à  hàng

3.146 51 ,00% 3.689 -

Ngày 10/1/2020, Tổng công ty đã hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ 184.668 cổ phần 
của Tổng công ty tại Công ty c ố  phần Vinafacade theo chủ trương tại Nghị quyết số 02/TCT- 
NQĐHCĐ ngcày 26/6/2019 của Đại hội đồng cố đông thường niên năm 2019. Như vậy, từ ngày 
10/1/2020, Công ty c ổ  phần Vinafacade không còn là công ty con của Tống công ty; Do đó, Bảng 
tổng họp thông tin về công ty con của Tổng công ty nêu trcn kỉiông trình bảy thông tin về Công ty 
Cố phần Vinafacade.

T ÌN II H ÌN II ĐẦU T Ư  VÀO CÁC CÔNG TY LIÊN  DOANH, LIÊN K ÉT TẠI
31/1 2/2019

T T T ên  cô n g  ty  liên  kết N o i thành  
lập , hoạt 

đ ộng

H o ạ t đ ộ n g  K D  
chính

V ố n  điều  
lệ (triệu  
đong)

T ỷ  lệ sỏ’ 
h ữ u

T ổ n g  T S  tại 
31/12/2019  
(triệu  đồng)

D T T 2 0 1 9  
(triệu đồng)

1 C ô n g  ty  T N H H  K ín h  nổi 
V iệ t N am

B ắc N inh S X v à K D K ín h 512.042 3 0 ,00% i . 105.220 847.710

2 C ô n g  tỵ  T N I IH K ính  N ổi 
S iêu trắ n ẹ  P h ú  M ỹ

V ũ n g  T àu S X v à K D K ín h 886.000 3 5 ,00% 2.405.021 -

3 C T C P  Đ âu  tư  v à  X u ấ t n hập  
khẩu  V ig lacera

H à  N ộ i K D  xu ấ t n hập  khẩu 20.000 2 5 ,00% 69.435 143.946

4 C T C P  V ig lacera  T ừ  Son B ắc N inh sx  và K D  gạch 20.002 2 4 ,93% 52.435 30.800

5 C T C P  V ig lacera  H ạ  L o n g  I Q uảng
N in h

S X v à  K D g ạ c h 10.000 2 6 ,00% 47.896 51.114

6 C T C P  V ậ t liệu  ch ịu  lửa 
V ig lacera  c ầ u  Đ u ống

H à  N ội sx  v à  K D G ạ c h  
ch ịu  lửa

5.000 2 5 ,00% 51.022 40.429

7 C T C P  V ig lace ra  H ạ  L o n g  II Q uảng
N in h

sx  và K D  gạch 55.000 2 0 ,19% 79.704 109.539

8 C ô n g  ty  cổ  p hần  V ig lacera  
Đ ô n g  T riều

Q uảng
N in h

sx  v à  K D  gạch 100.000 2 0 ,19% 365.888 310.821

9 C ông  ty  S anV ig  - C T C P C u b a sx  v à  K D  các  sản 
phẩm  gốm  sứ , vậ t 

liệu v à  cá c  sản  
phẩm  X D  khác

39.859.960
(USD )

716.555 34.738

4. Tinh hình tài chính
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C h ỉ tiêu
C ôn g  ty  I11C H ọ p  nhất

N ă m  2019 N ă m  2018 N ă m  2019 N ă m  2018

I. T ìn h  h ình  tài ch ính
T ổ n g  g iá  trị tà i sản 15.559.344.073.085 12.785.662.291.749 19.887.754.159.501 16.533.191.747.045

D oanh th u  thuần 4 .235 .358.679.248 3.134.932.376.595 10.145.641.675.447 8.812.095.573.753

L ợ i nhuận từ  H Đ K D 702.522.916.193 586.317.059.182 989.404.731.167 848.041.922.475

L ọi nhuận  khác 16.565.614.664 21 .290.009.308 (19 .264.529.979) (1.193 537.691)

Lọi nhuận trước th u ế 719.088.530.857 607.607.068.490 970.140.201.188 846.848.384.784

Lọi nhuận  sau  thuế 595.861.887.947 504.081.001.112 759.369.932.796 667.212.840.167

%  L ọi nhuận  chi trả  cổ  tú c 82,7% 93 ,4%

II. C ác ch ỉ t i ê u  ch ủ  y ế u

1. K h ả  n ă n g  th a n h  to á n

+ 1 lệ  số  khả  n ăng  thanh  toán  
tổng  quát:

1,65 1,90 1,55 1,71

+  H ộ số  khả n ăng  th an h  toán  
ngắn hạn:

1,47 1,72 1,20 1,33

2 . C ư  c ấ u  vo n

+  H ệ  số  N ợ /T ổ n g  tà i sản 0,60 0,53 0,65 0,58

+  HỘ số N ợ /V C S H 1,53 1,11 1,82 1,41
3 . N ũ n g  lự c  h o ạ t đ ộ n g

+  V òng  q uay  H T K 1,69 1,34 2,45 2,28

+  D T  thuần/T ổng tà i sản 0,30 0,25 0,56 0,54

+  V òng  q uay  các  khoản  phải thu 7,82 4,47 7,57 6,26

4. K h ả  n ă n g  s in h  lò i

+  H ệ số  L N S T /D T T 14,1% 16,1% 7,5% 7,6%
+  H ệ  số  L N S T /V C S H 9,8% 8,3% 10,9% 9,8%

+  H ệ  số  L N S T /T ổ n g  T S 4,2% 4,0% 4,2% 4,1%

+  H ệ  số  L ợi nhuận từ  
H Đ K D /D oanh  thu  thuần

16,6% 18,7% 9,8% 9,6%

5. Co’ cấu cố đông và thay đối vốn đầu tư  của chủ sỏ’ hữu

a. Cổ phần:
Vốn điều lệ 4.483.500.000.000 đồng
Mệnh giá 1 cổ phiếu 10.000 đồng
Số lượng cố phiếu đang lưu hành 448.350.000 CP
Số lượng cổ phiếu do Nhà nước nắm giữ tại 31/12/2019 172.985.262 CP
Cố phiêu quỹ 0C P

b. Cơ cấu cồ đông tại ngày 2/1/2020:
Cỗ đông Số Iuọng cổ đông Số cổ phần nắm giữ Tổng giá trị (đồng) Tỷ lệ (%)

I. Trong nu'0'c:
1. Bộ Xây dụng: 1 172.985.262 1.729.852.620.000 38,58%
2. Tổ chức trong nước khác: 43 157.477.020 1.574.770.200.000 35,12%
3. Cá nhân trong nước 2.819 57.847.556 578.475.560.000 12,90%
II. Nuóc ngoài:
1. Tổ chức nước ngoài: 43 59.700.504 597.005.040.000 13,32%
2. Cá nhân nước ngoài: 58 339.658 3.396.580.000 0,08%

Tổng cộng: 448.350.000 4.483.500.000.000 100%
c. Tình Itìnlt thay đổi vón đầu tư của chủ sở  hữu:

Năm 2019, 1 ổng Công ty Viglacera - CTCP không có sự thay đổi vốn điều lệ.
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III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỎNG GIÁM ĐÓC

1. Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD năm  2019

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 cua Công ty M ẹ (Theo kết quả đã được kiểm toán 
hỏi Công ty TNHH Hãng Kiếm toán AASC)

Chí tiêu Don vị 
tính

KHĐHCĐ 
năm 2019

Thực hiện 
năm 2019

%  KH 
ĐHCĐ

1. Lọi nhuận trước thuế
+ Tổng công ty - CTCP (họp nhất) tr.dồng 950.000 970.140 102%
+ Công ty Mẹ tr.dông 650.000 719.088 111%
2. Tổng doanh thu
+ Tống công ty - CTCP (họp nhất) tr.đồng 9.300.000 10.145.642 109%
+ Công ty Mẹ tr.đông 3.500.000 4.235.358 121%
3. Thực hiện đầu tư  công ty Mẹ tr.đồng 2.350.000 2.374.000 101%
+ Lĩnh vực kinh doanh nhà - 615.000 344.000 56%
+ Lĩnh vục dầu tư hạ tầng kỳ thuật và dịch vụ KCN - 1.645.000 1.965.000 119%
+ Lĩnh vực vật liệu - 60.000 35.000 58%
+ Lĩnh vực nghiên cứu phát triển và đào tạo - 30.000 30.000 100%
4 Tỷ lệ chia cổ tức (vốn điều lệ là 4.483,5 tỷ đồng) % 10,5 11,0 105%

Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt 719 tỷ’ dồng, đạt 111% so với KĨ IĐ Ĩ ĨĐCĐ giao, tăng lãi 
111 tỷ đông so với thực hiện năm 2018. Lợi nhuận trước thuế họp nhất đạt 970 tỷ dồng, (Lạt 102% 
KH được ĐHCĐ giao;

Trong năm 2019, lĩnh vực vật liệu xây dụng của Tồng công ty như kính xây dụng, sứ vệ sinh, 
gạch ốp lát, gạch ngói đất sét nung có sự cạnh tranh gay gắt; cung -  cầu thị trường mất cân đối theo 
xu hướng gia tăng nguôn cung từ các nhà sản xuất Long nước và nguồn nhập khẩu. Do đó giá bán 
sản phâm vật liệu xây dụng giảm sâu, tôn kho và công nợ có xu hướng tăng. Trước những khó khăn 
bât lợi đó, Tông công ty đã chỉ đạo các đon vị không sản xuất theo sản lượng mà tập trung vào việc 
sản xuât các sản phâm có giá trị cao, bù đăp được chi phí sản xuât, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh 
doanh (kính tiêt kiệm năng lượng; Bệt liền khối và chậu cao cấp; Gạch ốp lát phong cách Châu Ấu 
mang thương hiệu mới như Eurtile, Platinum; Sản phẩm ngói lọp, tấm ốp mỏng đất sét nung...)

Đối với lĩnh vực bất động sản, là lĩnh vực do Công ty Mẹ trực tiếp đầu tư, quản lý điều hành, 
với hướng đi đúng trong phát triển, mở rộng quỹ đất KCN, tập trung hoàn thiện hạ tàng kỹ thuật và 
cho thuê KCN, góp phân mang lại hiệu quả, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bất động sản năm 
2019 tăng 49% so với ứụrc hiện năm 2018. Lĩnh vực Bất động sản thuộc Công ty Mẹ đã thể hiện tốt 
vai trò dân dăt, đi đâu trong việc duy trì hiệu quả SXKD, góp phần quan trọng cho Công ty Mẹ 
hoàn thcành kế hoạch ncăm đã được ĐITĐCĐ thông qua.

Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu Công ty mẹ đạt 16,98%; đảm bảo mục tiêu lợi nhuận 
và tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 là 11%, cao hơn 0,5% ứieo cam kết với Đại hội đồng cổ đông;

Tình hình tài chính của Công ty Mẹ luôn được cân đối, lành mạnh; sử dụng và bảo toàn vốn 
hiệu quả. Tại 31/12/2019, tông tài sản của Công ty mẹ đạt 15.559 tỷ đồng, tăng 2.774 tỷ dồng so với 
31/12/2018; Vôn chủ sở hữu đạt 6.154 tỷ đông, tiếp tục duy trì tăng vốn với hệ số bảo toàn vốn là 
1,02 lân; Hệ sô nợ/Vôn chủ sở hữu của Công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2019 đạt 1,53 lần, đảm bảo 
mức độ an toàn tài chính cao.

1.2. Kết quả hoạt động các tĩnh vực của Tổng công ty 
1.2.1. Lĩnh vực vật liệu

Năm 2019, tình hình cạnh tranh trong lĩnh vực VLXD tiếp tục gay gắt, giá bán giảm sâu cùng 
với biến động tăng của yếu tố đầu vào (như dầu FO, CNG, than, điện, đơn giá tiền lương cơ bản...) 
ảnh hưởng trực tiêp tới doanh thu, lợi nhuận của các nhóm sản phẩm. Với chiến lược điều hành, tập 
trung vào các sản phẩm có hiệu quả tốt, chủ dộng cắt giảm sản lượng, doanh thu đối với các sản
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phâm không hiệu quả (trong lĩnh vực gạch ốp lát, gạch ngói). Đồng thời, quyết liệt thực hiện các 
giải pháp đầu tư chiều sâu cùng với triển khai đồng bộ tái cơ cấu mô hình quản trị, bán hàng, nhân 
sự; Lĩnh vục vât liệu đả đạt được những kết quả khả quan, cơ bản đã kiểm soát tốt lượng tồn kho, 
hầu hết các nhóm sản phẩm chính như kính, sứ vộ sinh, gạch ốp lát có lợi nhuận năm 2019.

Kết quả năm 2019, Lĩnh vực vật liệu lãi trước thuế đạt 442 tỷ đồng, đạt 82% KH\ Doanh thu 
đạt 7.797 tỷ dồng, đạt 96% KH. Trong đó:

a. Nhóm kính: Lãi hước thuế đạt 80 tỷ đồng, đạt 68% KH năm; Doanh thu đạt 2.286 tỷ đồng, 
đạt 100% KH năm.

Năm 2019, so với kế hoạch, riêng yếu tố giá bán kính xây dựng giảm gần 8% làm giảm lợi 
nhuận 57 tỷ đồng. Công ty Kính nổi Viglacera đã thực hiện các giải pháp để duy ưì mục tiêu chất 
lượng, ôn định sản xuất, kiếm soát chất lượng kết hợp với đầu tư chiều sâu nâng cao mức độ tự 
động hóa, giảm tiêu hao (bồ sung robot bốc xếp sản phẩm, chuyển đổi nhiên liệu dốt từ FO sang 
CNG góp phần giảm chi phí nhiên liệu khoảng 7,7 tỷ đồng ...), hạn chế các ảnh hưởng bất lợi của 
thị trường, chi phí đầu vào.

b. Nhóm Sứ vệ sinh-sen vòi-thưong mại: Lãi trước thuế đạt 45,1 tỷ đồng, đạt 44% KTI; Doanh 
thu đạt 2.380 tỷ đồng, đạt 88% KI I.

Do mức độ cạnh tranh sản phẩm sứ vệ sinh tăng đột biến, trong năm có một số nhà máy mới đi 
vào hoạt dộng với lượng cung sản phẩm lớn, dồng thời hàng nhập khẩu với số lượng rất lớn từ 
Trung Quốc đã làm giá bán các loại sản phẩm thông thường giảm sâu (tù- 30-50%) đã ảnh hưởng 
lớn tới kết quả hoạt động của nhóm. Trước sức ép cạnh tranh đột biến đó, Tổng công ty tập trung 
cân đối, sắp xếp lại tổng thể tại các đơn vị sản xuất, tập trung sản xuất các sản phẩm mẫu mã mói, 
giá trị cao đổ tăng khả năng cạnh tranh; Tổ chức lại thị trường phân phối tại các vùng thị trường, đưa 
ra thị trường các bộ sản phẩm nhãn hiệu mới như Sanfi, Platinum

c. Nhỏm Gạch ốp lát-kinh doanh: Lãi trước thuế đạt 134,7 tỷ đồng, đạt 95% KH; Doanh thu 
đạt 5.882 tỷ đồng, đạt 98% KI I.

Mặc dù sức cp cạnh tranh là rất lớn, nhung nhóm gạch ốp lát cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm 
vụ và mục tiêu kế hoạch đặt ra. Theo dó, sản xuất đưa ra thị trường các sản phẩm mới mang thương 
hiệu Eurotilc, Platinum, chiếm lĩnh được thị trường trong nước, được nhiều công trình của các Tập 
đoàn lớn trong nước sử dụng; chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn Châu Âu và bước đầu đã xuất 
khẩu sản phẩm sang các thị trường Mỹ, Châu Âu (Đức, A nh...), qua đó tạo tiền đề tốt cho việc đầu 
tư mở rộng trong lĩnh vực gạch ốp lát granite. Hệ thống tiêu thụ sản phẩm qua các kênh mới như 
các tổ chức tư vấn, các kiến trúc sư, các chủ đầu tư đã phát huy hiệu quả.

d. Nhóm gạch ngói đắt sẻt nung: Lãi trước thuế đạt 107,5 tỷ đồng, đạt 72% KH; Doanh thu đạt 
3.683 tỷ đồng, đạt 97% KH.

Công ty CP Hạ Long vẫn là đơn vị dẫn đầu về lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận/doanh thu, đồng 
thời cũng là đơn vị duy nhất trong nhóm đạt được các mục tiêu kế hoạch. Sức ép cạnh tranh của thị 
trường ngày càng gia tăng; đặc biột dối với các đơn vị có tỷ trọng gạch xây cao, làm giảm sâu lợi 
nhuận của một số đơn vị và phát sinh lỗ trong năm. Đây cũng là nhóm mà Tổng công ty tập hưng 
thoái vốn tại một số đơn vị hoạt động không hiệu quả.
1.2.2. Lĩnh vục bất dộng sản: Lãi trước thuế 623 tỷ đồng, đạt 106% KII; Doanh thu đạt 3.834 tỷ 
đồng, đạt 81% KH.

Năm 2019, Tỏng công ty đã triển khai thực hiện bồi thường GPMB 387 ha; Đầu tư hạ tầng kỹ 
thuật 406 ha; Cho thuê được 166ha (tại KCN Yên Phong MR, KCN Đông Mai, KCN Tiền Hải, 
KCN Phú Hà, KCN Đồng Văn IV); Tổng diện tích đất công nghiệp đã đầu tư hạ tầng chưa cho thuê 
khoảng 236 ha (trong đó đất công nghiệp sẵn sàng cho thuê 123 ha, đất công nghiệp đang đâu tư hạ 
tâng dở dang 113ha). Tính đến nay, Viglaccra đã phát triển 11 KCN và 01 Đặc khu kinh té 
ViMariel - Cuba, với tổng diện tích lên tới 4.038 ha, thu hút đầu tư gần 12 tỷ USD tại các KCN 
trong nước.
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1.2.3. Hoạt động quản lý điều hành của Công ty M ẹ - Tồng cồng ty Vigíacera - CTCP
a. Công tác tải cơ cấu và tài chính

- Hoàn thành việc thoái vốn Nhà nước tại TCT về 38,58% trong tháng 3/2019;.

- Hoàn thành chuyền sàn chúng khoán từ HNX sang HOSE, chính thức niêm yết cồ phiếu 
VGC trên sàn HOSE kể từ ngày 29/5/2019;

- Tồng công ty đã lập hồ sơ phương án thoái toàn bộ vốn của TCT tại CP Từ Liêm, CP Bá 
Hiến và giảm tỷ lệ vốn chủ sở hữu của TCT về 51% tại CP Tư vấn, trình Bộ Xây dựng phê duyệt. 
Đông thời, triên khai thoái toàn bộ vốn tại Công ty CP Vinafacade, hoàn thành ngày 10/1/2020;

- Thực hiện các bước thủ tục tăng vốn điều lệ của Công ty CP Viglacera Vân hải từ 165 tỷ đồng 
lên 300 tỷ đồng being hình thức phát hành cho cồ đông hiện hữu.

- Hoàn thành công tác kiểm toán Nhà nước quyết toán giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm 
cồ phần hóa trong năm 2019 và hiện dang trình Bộ Xay dụng xem xét.

- Làm việc với các ngân hàng và tố chức tín dụng để đảm bảo nguồn vốn cho các dự án trọng 
điểm của rồng Công ty. Đồng thời, tiếp tục tập trung lành mạnh hóa tài chính tại Công ty Mẹ và 
các đơn vị trên cơ sở xây dựng lộ trình và kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho, dư I1Ợ phải thu thông 
qua công tác thực hiện kiểm kê hảng quý, đối chiếu công nợ thường xuyên và định kỳ đề phòng 
ngừa thất thoát có thể xảy ra;

- Làm việc với các đoàn thanh kiểm tra, kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lặp và công ty định 
giá liên quan đến việc quyết toán tài chính năm 2018; thoái vốn tại các công ty con; định giá cồ 
phiếu Tổng Công ty cũng như quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời diém chính thức chuyển 
thành công ty cồ phần làm cơ sở thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty;

b. Công tác quản trị sản xuất, quản lý chắt lượng và nghiên cứu phát triển

- Xây dựng, giao Ke hoạch SXKD và đầu tư năm 2019 của Tống công ty, các đơn vị thành 
viên đế Công ty Mẹ và các đơn vị chủ động xác định rồ mục tiêu và đưa ra các giải pháp trọng tâm 
trong điều hành Ke hoạch SXKD ngày từ những tháng đầu, quý đầu, bám sát Ke hoạch được giao 
và bám sát với mục tiêu đã cam kết với ĐLICĐ;

- Kiện toàn công tác điều hành quản lý l  ong công ty theo mô hình Công ty dại chúng thông 
qua việc ban hành các Quy chế quản trị tiệm cận với các doanh nghiệp có trình dộ công nghệ sản 
xuất và quản trị hàng đầu trong nước và phù họp với tliồng lệ quốc tế;

- Tập trung nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên 
nhiên liệu và phát trién sản phcim mới theo mục tiêu, kế hoạch năm 2019 đã đặt ra thông qua các 
giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cơ giới hóa và tự động 
hóa trong đầu tư chiều sâu, đầu tư mới trong lĩnh vực vật liệu. Đây là các giải pháp tối ưu để giảm 
chi phí sản xuất bù dắp yếu tố giá đầu vào biến động tăng (như dầu FO, CNG, than, điện, dơn giá 
tiền lương cơ bản...);

- Tập trung các nguồn lực cho công tác phát triển thị trường, định vị thương hiệu Viglacera tại 
thị trường trong nước và xuất khẩu. Đầy mạnh công tác thiết kế mẫu mới, kiểm soát chất lượng để 
nâng cao năng lực cạnh tranh;

- Tiếp tực duy trì công tác kiếm tra đánh giá chất lượng sản phẩm, nguyên liệu đầu vào của 
Viện Nghiên cứu và Phát triền Viglacera với tất cả các lĩnh vực sản phẩm, có so sánh với TCVN, 
TCCS và các đôi thủ đe kịp thời có giải pháp khắc phục những tồn tại. Duy trì hoạt động của phòng 
thí nghiệm VILAS 582 theo tiêu chuẩn ISO/ÍEC 17025:2005 của Bộ Khoa học Công nghệ và 
phòng thí nghiệm LAS-XD 1446 theo quy định của Bộ Xây dựng.

c. Công tác đầu tư

(i) Lĩnh vực vật liệu và nghiên cứu phát triển:

Triển khai các dự án và hoạt động đầu tư theo kế hoạch đặt ra, gồm:
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- Dự án Nhà máy kính nổi siêu trắng Phú Mỹ công suất 600 tấn/ngảy, dự kiến di vào hoạt dộng 
chính thức quý II1/2020;

- Dự án Đầu tư  Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại KCN Yên Phong -  Công ty 
CP Kính Đáp c ầ u  đã đi vào hoạt động từ ngày 06/12/2019 đúng tiến độ;

- Dự án K11CN dây chuyền BTK công suất 200.000 m3/năm đã đưa vào hoạt động dicing 
6/2019 đúng tiến độ;

- Dự án Xí nghiệp khai thác chế biến nguyên liệu (Công ty CP Sứ Thanh trì): Hiện tại đang 
triển khai công tác đấu thầu MMTB, thiết kế nhà xưởng.

- Đầu tư nước ngoại tại Cuba (Dự án liên doanh SanVig với đối tác Công ty Prodimat thuộc 
Tập đoàn Geicon -  Bộ Xây dựng Cuba): Đã thực hiện giai đoạn 1 của dự án, đâu tư cải tạo sửa 
chữa 2 nhà máy gạch Santacruz và Nhà máy Sứ San Jose. Theo đó, rông công ty tô chức đưa cán 
bộ, chuyên gia của Tổng công ty sang thành lập bộ máy, tô chức mua săm tliiêt bị, vật tư và tô chức 
thi công cải tạo sửa chữa, hoàn thành và đưa 2 nhà máy vào hoạt động trong quý 111/2019 theo đúng 
tiến độ; sản phẩm của 2 nhà máy hiện đã được tiêu thụ tại thị trường Cuba, được người khách hàng 
đánh giá cao, bước đầu đã có lợi nhuận.

(ii) Lĩnh vực đầu tư kinh doanh nhà:
- Tổ chức triển khai đầu tư NOXH tại Kim Chung -  Đông Anh (Họp tác đầu tư với Tổng công 

ty dầu tư và phát triển nhà I là Nội) theo tiên độ. Triên khai các thủ tục trình câp có thâm quycn giao 
làm chủ đầu tư Dự án NOXH Tiên Dương -  Đông Anh (39 ha) theo hình thức họp tác đâu tư;

-T ổ  chức triển khai các dự án nhà ở công nhân và nhà ở thương mại tại Yên Phong - Bắc Ninh 
gồm Nhà ở công nhân (9,8ha), Nhà ở thương mại (9,6ha), các dự án chuyền tiếp tại KĐT Yên 
Phong - Bắc Ninh (51 ha); Các dự án nhà ở cho CBCN V tại các KCN Đông Văn - Hà Nam, Phú 
Hà - Phú Thọ, Hải Yen và Đông Mai - Quảng Ninh ... theo tiến độ dự án;

- Dang tiến hành các thủ tục để tham gia đấu thầu dự án Nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu vực 
miền Nam phục vụ nhu cầu về nhà ở cho CBCNV của các nhà máy: Kính nôi, Kính Lovv-e, Sứ 
Bình Dương, Sứ Mỹ Xuân, ốp lát Mỹ Đức và N/m kính siêu trắng Phú Mỹ;

- Đang làm việc với các cơ quan quản lý Tỉnh Bắc Ninh và các Bộ, Ban ngành về trình tự và 
thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và giao chủ đầu tư dự án khu nhà ở tại Nhà máy Kính Đáp 
cầu (phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh) trcn khu đất diện tích 12,5ha hiện có của (Công ty CP 
Viglacera Đáp cầu).

(iii) Lĩnh vực đâu tư hạ tâng kỹ thuật và dịch vụ KCN:
- Đã triển khai đầu tư KCN Yên Mỹ (280 ha) từ tháng 3/2019. Đang hoàn thiện các thủ tục 

cuối cùng đổ khởi công KCN Yên phong IIC - Bắc Ninh (221 ha) vào Quý 1/2020;
- Đang triển khai bước giao lập quy hoạch KCN Đồng văn 4 mở rộng và KCN Thuận Thành;
- Tổ chức triển khai đầu tư đồng bộ kỹ thuật /dịch vụ tại các KCN đang triển khai là Đồng Vãn 

4 -  Hà Nam, Yên Phong mở rộng -  Bắc Ninh, Tiền Hải -  Thái Bình, Hải Yên và Đông Mai -  
Quảng Ninh, Phú Hà- Phú Thọ, Phong Điền -  Huế theo kế hoạch tiến độ.

- Đầu tư ra nước ngoài tại Cuba (Dự án đầu tư KCN ViMariel): Có quy mô 156,24 ha tại Đặc 
khu phát triển kinh tế Maricl, tỉnh Oriente (Cuba), theo đó giai đoạn 1 là 86,09ha. Dự án được triển 
khai trên cơ sở thành lập Công ty ViMariel-CTCP với vốn điều lộ là 10 triệu USD (Giấy chúng 
nhận đầu tư ra nước ngoài điều chỉnh ngày 18/3/2020 của Bộ Ke hoạch đầu tư cấp), được khởi công 
giai đoạn 1 tháng 11/2018. Tồng công ty đã khẩn trương kiện toàn bộ máy hoạt động của Công ty, 
cử cán bộ công nhân và đầu tư máy móc thiết bị tổ chức thi công hạ tang KCN;

Đen hết năm 2019, đã thực hiện đàu tư với diện tích khoảng 70ha, trong đó diện tích đất đủ 
điều kiện kinh doanh là 15,82 ha và dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ 
thuật giai đoạn 1. Song song với tiến dộ thực hiện đầu tư, dã tích cực triển khai công tác xúc tiến đầu 
tư; bước đầu đã ký được 03 Hợp đồng cho thuê đất với các nhà dầu tư đến từ  Bồ Đào Nha, Tây Ban
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Nha với thời hạn thuê đất trên 25 năm, tiếp tục thương thảo đảm phán với 05 nhà đầu tư thuê đất và 
nhà kho; đồng thời đã tiếp xúc với rất nhiều khách hàng quan tâm và có nhu cầu đầu tư; Tiếp tục tổ 
chức cho thuê đất dã đầu tư hạ tầng để lấy nguồn tiền đầu tư toàn bộ dự án.

d  Công tác thị trường
- Cập nhật thông tin thị trường về các đối thủ cạnh tranh trong ngành VLXD như gcạch ốp lcát, 

sứ vệ sinh và sen vòi, gạch ngói đất sét nung, kính xây dựng. Khảo sát thị trường sứ vệ sinh tại khu 
vực miền Nam nhằm đánh giá chất lượng sản phẩm, hệ thống phân phối, chính sách bán hàng;

- Phối hợp thường xuyên các đơn vị thương mại trong các hoạt dộng nghiên cứu và phát triên 
sản phẩm mới: colorbody, gạch dầy 20mm, kính lowe, tấm panel, gạch bê tông khí; Triển khai kê 
hoạch PR cho các dòng sản phâm mới của Tông công ty năm 2019 thông qua các hoạt động truyên 
thông online và các tạp chí Heritage, Heritage Japan, Kiến trúc... và tham dự các hội chợ trong 
nước (Vietbuild), nước ngOcài (Mỹ);

- Xây dimg và triển khai kế hoạch truyền thông quốc tế và tham gia hỗ trợ xúc tiến thương mại, 
trong đó tập trung vào các thị trường tiêm năng như: Mỹ, Canada, Philipine, Thái lan, Hàn quốc, 
Nhật bản, Myanma, Campuchia, Indonesia...

- Duy trì công tác rà soát việc bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài, bám sát tiến độ câp giây chửng 
nhận đăng ký bảo hộ tại các nước; Phối họp các đơn vị, các cơ quan chức Iicãng tìm và ngăn chặn 
hàng giả, hàng nhái thương hiệu Viglacera.

e. Công tác đào tạo, phát triến ngnồn nhân lực

- Tổ chức tuyển sinh, đcào tạo được 220 học viên hệ cao đẳng, 5.451 lượt học viên bồi dưỡng 
ngán hạn; Đào tạo và đánh giá tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc tế cho 43 khóa với 1.056 lượt người;

- Triển khai các lóp thạc sỹ chuyên ngành VLXD (Họp tác đào tạo liên kết); Tố chức hội thảo 
định hướng nghề nghiệp, chương trình thực tập công nhân, thực tập cán bộ cho các sinh viên năm 3, 
năm 4 tại các đơn vị sản xuất trong Tồng công ty ...

- Rà soát và hoàn chỉnh tài liệu giảng dcạy cấp bậc CNKT cho 05 nghề sản xuất VLXD;

- Kiện toàn mô hình tổ chức của 04 khoa đào tạo chuyên ngành vật liệu xây dimg lả các khoa 
Kính, Sứ, gạch ốp lát và gốm xây dựng; Rcà soát và hoàn thiện bộ giáo trình, xây dụng chương trình 
giảng dạy, nghiên cứu khoa học ứng dụng... phù họp với sự phát triển của Tống công ty và của Nhà 
trường ữong giai đoạn mới, đáp ứng nhu cầu dào tạo nghề của các doanh nghiệp trong và ngoài 
Tổng công ty.

2. Kế hoạch SX K D năin  2020

2.1. Các chỉ tiêu clìínlỉ K ế hoạch năm 2020 cùa Tống công ty Vigacera-CTCP
Chí tiêu ĐVT TH năm 

2019
KH năm 2020

Giá trị %  T H  2019

1. Lọi nhuận trước thuế
+ Tổng công ty-CTCP (họp nhất) tr.đồng 970.140 750.000 77%
+ Công ty Mẹ tr.đồng 719.088 600.000 83%
2. Doanh thu
+ Tổng công ty-CTCP (họp nhất) tr.đông 10.145.642 8.300.000 82%
+ Công ty Mẹ (đã trừ doanh thu nội bộ) tr.đồng 4.235.358 3.600.000 85%
3. Thực hiện đầu tư tr. đồng 2.374.000 2.600.000 110%
+ Lĩnh vực đầu tư kinh doanh nhà - 344.000 472000 137%
+ Lĩnh vực đầu tư HTKT, dịch vụ KCN - 1.965.000 1.921.000 98%
+ Lĩnh vực vật liệu - 35.000 122.000 349%
+ Lữih vực nghiên cứu phát triển và đào tạo - 30.000 85.000 283%
4. Tỷ lệ chia cổ tức (Vốn điều lệ: 4.483,5 tỷ đồng) % 11% 10,5% 95%
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Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, trong năm Tồng cồng ty dự kiến sõ thực hiện thoái toàn 
bộ vốn nhà nước tại Công ty Mẹ theo phô duyệt của Thủ tướng Chính Phủ, Tổng công ty sẽ thay 
đổi toàn diện vồ sở hữu vốn và trở thành doanh nghiệp tư nhân.

Tuy nhiên những diễn biến phức tạp về tình hình kinh té, chính trị của Thế giới, đặc biệt những 
nguy cơ bệnh dịch toàn cầu (như dịch viêm dường hô hấp cấp xảy ra đầu năm) chăc chăn sẽ có 
nhũng ảnh hưởng bất lợi đến các lĩnh vực hoạt dộng SXKD của Tổng công ty. Do đó kế hoạch 
2020 các chỉ tiêu chính về doanh thu, lợi nhuận đặt ra bằng với kế hoạch 2019; tuy nhiên quá trình 
thực hiện Tổng công ty sẽ tập tiling các giải pháp nhàm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu một cách 
cao nhất.

2.2. Các nhiệm vụ và gun pháp trọng tàm trong năm 2020
2.2.1. Các nhiệm vụ trọng lãm

1) Tập trung triển khai công tác tái cơ cấu tại các dơn vị trực thuộc Tồng công ty và thoái vôn 
Nhà nước tại Tổng công ty theo các Quyết định của Bộ Xây dụng và Thủ tướng Chính phủ; Tập 
trung thoái vốn tại các đơn vị trong nhóm gạch ngói dất sét nung có hiệu quả kem.

2) Tập trung công tác phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu. Tổ chức xây dựng mới 
chính sách phát triển thị trường, mô hình tổ chức, quy chế bán hàng, đào tạo, tuyển dụng đội ngũ 
bán hàng phù hợp với từng lĩnh vực sản phẩm của Tổng công ty.

3) Thay đồi mạnh mẽ công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty mẹ và các 
dơn vị thành viên phù hợp với cơ cấu sở hữu vốn của Tổng công ty.

4) Tập trung nghicn cứu lựa chọn các mẫu mã sản phẩm mới, sản phẩm giá trị cao cho tất cả 
các nhóm sản phẩm VLXD trong Tổng cồng ty như Kính siêu trắng, các sản phấm sau kính, sản 
phẩm sen vòi -  sứ vộ sinh, các sản phẩm gạch ốp lát, sản phẩm ngói đất sét nung.

5) Tập trung công tác phát triển nguồn nhân lục, đáp ứng yêu cầu đầu tư sản xuất các sản phẩm 
vật liệu mới, giá trị cao của Tổng công ty và định hướng phát triển lâu dài của Tồng công ty.

6) Triển khai các bước, từng giai đoạn ứng dụng ERP vào quản lý điều hành hoạt động của 
các dơn vị phụ thuộc,công ty Mẹ và của toàn Tống công ty.

7) Triển khai dúng kế hoạch đàu tư phát triển của Tồng công ty, đảm bảo mục tiêu năm 2020 
và định hướng phát triển lâu dài, bền vũng của Tổng công ty với các dự án trọng diêm sau:

a. Lĩnh vực vật liệu

Các dự án chuyên tiêp
- Dự án Nhà máy kính nổi siêu trắng Phú Mỹ (Giai doạn 1), công suất 600 tấn/ngày (Công ty 

TNHI I Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ); dự kiến hoàn thành và đưa nhà máy vào vận hành trong quý 
111/2020;

- Dự án Xí nghiệp khai thác ché biến nguyên liệu của Công ty CP Thanh Trì: Dự kiến hoàn 
thành trong quý 111/2020.

- Triển khai ké hoạch đau tư chiều sâu tại các đon vị thành viên trong lĩnh vực sứ vệ sinh-sen 
vòi, gạch ốp lát về giải pháp công nghệ, kỹ thuật, dây chuyền thiết bị nâng cao mức độ tự động hóa, 
tỷ lệ thu hôi, tiết giảm chi phí. Đầu tư phát triển khuôn, mẫu mã sản phẩm mới, gia tăng năng lực 
cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ.

- Dự án Nhà máy kính cán siêu trắng công suất 650 tấn/ngày tại KCN Yen Phong-Bắc Ninh: 
Ticp tục khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng về thị trường, các yéu tố đầu vào, công nghệ - thiết bị và các 
điêu kiện liên quan, đảm bảo tính khả thi để triên khai tại thời điểm thích họp.

Chuẩn bị đầu tư và đầu tư các dự ủn:
- Các dự án mới:

+ Nghiên cứu việc đầu tư sản xuất tấm Pin năng lượng mặt trời;
+ Tiếp tục nghicn CÚ11 đầu tư GD2 Nhà máy kính sicu trắng Phú Mỹ, công suất 900 tấn/ngày;
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+ Đầu tư mở rộng và đầu tư mới các mỏ nguycn liệu phục vụ cho công nghiệp sản xuât vật 
liệu xây dựng;

+ Nghiên cứu triển khai đầu dây chuyền gạch ốp công suất 3 triệu m2/nãm tại Công ty c ố  
phần Viglacera Thăng Long;

+ Nghiên cứu việc mua lại nhà máy sản xuất gạch ốp lát có tiềm năng, lợi thế về thiết bị, công 
nghệ, thị trường để đầu tư nâng cấp, nâng cao sản lượng sản xuất và nâng lực cạnh tranh;

+ Nghicn cứu, khảo sát tìm kiếm địa điểm mới để đầu tư phát triển các sản phẩm dất sét nung 
theo công nghệ mới của Công ty c ổ  phần Viglacera Hạ Long.

- Tiếp tục nghiên cứu triển khai các dự án đcã được thông qua chủ trương đầu tư tại Đại hội 
đồng cổ đông năm 2019

+ M ở rộng nhà máy granite Mỹ Đức (Vũng Tàu), tăng công suất thêm khoảng 6 triệu 
m2/năm, sản xuất sản phẩm granite kích thước lớn, cao cấp (Công ty CP Viglacera Tiên Sơn);

+ Khảo sát, nghiên cứu đầu tư 02 nhà máy sản xuất Panel và gcạeh bê tông khí tại khu vực 
miền Nam và miền Trung theo hình thức đầu tư mới hoặc mua lại các nhà máy hiện có;

+ Khảo sát, nghiên cứu đầu tư 01 nhà máy sứ vệ sinh cao cấp công suất 750.000 SP/năm dự 
kiến tại KCN Phú H à - Phú 3'họ (Công ty CP Sứ Việt Trì Viglacera làm chủ đầu tư);

+ Khảo sát, nghiên cứu triển khai đầu tư 01 nhà máy sản xuất bồn tám và phụ kiện sứ vệ sinh, 
gạch giả gỗ (Công ty CP Bao bì và Má phanh Viglacera làm chủ đầu tư);

+ Nghiên cứu đầu tư 01 nhà máy sản xuất tấm trần thạch cao GDI công suất 15 triệu m2/năm 
(thành lập Công ty cồ phần mới, tỷ lệ vốn của Tổng công ty Viglacera-CTCP là 30%).

b. Lĩnh vực b ấ t động Scản

Khu công nghiệp:

- Các dự án đang triển khai đã được thông qua tại Đại hội dòng cổ đông năm 2019:
+ Tiêp tục đcâu tư đông bộ hạ tằng kỹ thuật/dịch vụ tại các dự án KCN của Tồng công ty 

Viglacera đang triển khai như Hài Yên và Đông Mai - Ọiitảng Ninh, Phú Hà - Phú Thọ, Yên Phong 
II-C và Yên Phong mở rộng - Bắc Ninh, Đồng Văn 4 - Hà Nam, Tiền Hải - Thái Bình, Phong Điền- 
Huế; Yên Mỹ - Hung Yên.

+ Thực hiện đầu tư các dự án thành phần tại các KCN: Đầu tư nhà xưởng cho thuê; Các Nhà 
máy cấp nước sạch, nhà máy xử lý nước thải.

- Tham gia đấu thầu làm chủ đầu tư và triển khai các bước chuẩn bị đầu tư các dự án mới:
+ Các KCN mới như: Thuận Thành - Bắc Ninh (250ha), Phú Bài - Huế (400 ha), Đồng Vcăn 4 

mở rộng - Hà Nam (300 ha), Tiền Hải mở rộng - Thái Bình (200 ha), Đông Mai mở rộng - Quảng 
Ninh (145 ha), Phú Hà giai đoạn 2 -  Phú Thọ (100 ha), Mộc Bài - Tây Ninh (115ha);

+ Xúc tiến các bước khảo sát và mở rộng quỹ đất mới, phát triển các KCN mới tại các tỉnh 
thành có tiềm năng.

+ Họp tác đầu tư các dự án bất động sản tại Long Sơn - Vũng Tàu.
Nhà ở  và bất động sản nẹhỉ dưỡng:
- Nhà ở xã hội, nhà ở công nhân:

+ Tiếp tục đầu tư các dự án đang triển khai gồm: Nhcà ở xã hội tại Kim Chung -  Đông Anh 
(Họp tác đầu tư với Tồng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội) và Tiên Dương -  Đông Anh 
(Họp tác đâu tư); Nhà ở công nhân tại các KCN Đồng Văn IV, Phú Hà; Khu nhà ở xã hội 9,8ha 
Yên Phong -Bắc Ninh. . . ;

+ Triển khai chuẩn bị đầu tư  các dự án nhà ở công nhân tại các KCN Đông Mai, Tiền Hải;
+ Tham gia đấu thầu làm chủ đầu tư các dự cán nhà ở công nhân tại phía Nam (Bình Dương, 

Vũng Tàu).
- Nhà ở thương mại và khu du lịch nghỉ dưỡng:
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+ Dự án khu sinh thái Vân Hải GĐl-35ha (Công ty CP Viglacera Vân Hải): Tiếp tục triển 
khai đâu tư, dự kiên hoàn thiện khu biệt thự nghỉ dưỡng, khu khách sạn trong năm 2020 và chuẩn bị 
dâu tư GĐ2-40ha. Tricn khai các thủ tục chuyển đổi khu mỏ (diện tích 121 ha) công ty dang quản 
lý, đã khai thác săp hết nguyên liệu sang đầu tư dự án sinh thái Vân Hải;

+ Tiếp tục triển khai các dự án nhà ở thành phần tại các khu đô thị hiện có, chuyển tiếp tù' năm 
2019 (Nhà ở thương mại 9,6ha tại Yen Phong, nhà ở thấp tầng tại KĐT Xuân Phương).

+ Tiêp tục triển khai các bước chuẩn bị đầu tư Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất hiện 
có sang thực hiện đâu tư khu nhà ở tại Nhà máy Kính Đáp cầu  (phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh) 
trên khu đất diện tích 12,5ha (Công ty CP Viglacera Đáp cầu).

c. Đầu tư tại nước ngoài
Tiêp tục trien khai các dự án đầu tư của Tồng Công ty theo tiến độ trong các lĩnh vục vật liệu, 

và đẩu tư hạ tầng khu công nghiệp tại Cuba:

- Dự án VLXD Sanvig: Khai thác vận hành có hiệu quả 2 nhà máy gạch và sứ vệ sinh, tích lũy 
lợi nhuận để triển khai các giai đoạn tiếp theo (nghicn cứu đầu tư 02 nhà máy mới).

- Dự án KCN Vimariel: Tồ chức triển khai thi công hạ tầng KCN, hoàn thành giai đoạn 1 
(86,09 ha), thực hiện đầu tư dồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp theo tùng phân 
đoạn cụ thể, đảm bảo đủ quỹ dất kinh doanh, cho thuê, đáp úng dòng tiền để đầu tư toàn bộ dự án; 
Triền khai các dự án đầu tư nhà xưởng cho thuê tại KCN.

- Triến khai nghiên cứu dầu tư các dự án tổ hợp bất dộng sản nghỉ dưỡng tại Cuba: sân golf, 
khu resort, biệt thự để bán (quy mô dự kiến khoảng 300ha).

d. Lĩnh vực nghiên cứu phát triển, đào tạo
- Đâu tư các đề tài nghiên cúu khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cho 

các sản phấm VLXD của l ong công ty; I lọp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước 
phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới; Triển khai các chuyên đề tư vấn các dự án đầu tư sản xuất 
vật liệu xây dụng;

- Nghiên cứu đầu tư hệ thống băng dổ rót áp lực cao tại Công ty Sứ Viglacera Mỹ Xuân;
- Nghicn cứu đầu tư Tiling tâm thiết kc mẫu gạch ốp lát, mẫu sứ vệ sinh tại Viện NCPT 

Viglaccra.
- Tiếp tục đầu tư cho công tác đào tạo nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Viện 

nghiên cúu phát triển Viglaccra, Trường Cao đẳng Viglaccra, hệ thống phòng thí nghiệm Long các 
nhóm/lĩnh vực sản phẩm

2.2.2. Các giải pháp thực hiện

a. Công tác tải cơ cầu
- Thực hiện lộ trình tái cơ cấu vốn tại các đơn vị bám sát theo kế hoạch Đe án tái cơ cấu của 

Tổng công ty; Trong đó:
+ Thực hiện tăng vốn điều lộ Công ty cổ phần Viglacera Vân Hải, Công ty ViMariel-CTCP;
+ Triển khai các thủ tục để thoái vốn bộ vốp góp của Tổng công ty - CTCP ữong năm 2020 

tại các đơn vị sản xuất gạch đất sét nung là Công ty CP Bá Hiến, Công ty CP Viglacera Từ Sơn, 
Công ty CP Viglacera Hạ Long 1, Công ty CP Viglacera Họp Thịnh, Công ty CP Viglacera Từ 
Liêm;

+ Xây dụng, tố chức triển khai thực hiện phương án thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty 
xuông 0%.

+ Triển khai các thủ tục chuẩn bị tăng vốn điều lệ của Công ty c ổ  phần Viglacera Tiên Sơn từ 
195 tỷ đông lên 500 tỷ đông theo hình thức phát hành cho cổ dông hiện hữu, tỷ lệ sở hữu vốn của 
Tông công ty Viglacera-CTCP sau phát hành tối thiểu là 51%. Mục đích: Đầu tư mở rộng sản xuất.

+ Thành lập Công ty TNHH tại Mỹ (thuộc Công ty c ổ  phần Kinh doanh gạch ốp lát đề tiêu
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thụ sản phẩm vật liệu xây dụng Viglacera tại thị trường Mỹ và khu vực Bắc Mỹ, châu Mỹ la tinh.
+ Chuyển nhượng Nhà máy Hải Dương (thuộc Công ty CP Viglacera Từ Sơn -  Tồng công ty 

Viglacera-CTCP hiện giữ 25% vốn điều lệ) tại phường cắm  Thượng, TP Hải Dương. Nhà máy 
đang sản xuất gạch đất sét nung thuộc diện phải di dời ra khỏi TP I lải Dương trong năm 2020.

- Tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh các quy chế quản trị nội bộ mới phù hợp với quy định hiện 
hành và cơ cấu sở hữu vốn.

b. Công tác điều hành

- Xây dụng và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, đảm bảo mục tiêu lợi 
nhuận của Công ty M ẹ và chia cổ tức năm  2020 đạt 11 %.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của các công ty con, công ty liên kết trong quý 
1/2020 và Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty-CTCP vào đầu quý 11/2020.

- Chuẩn bị các điều kiện vả thực hiện đầu tư chiều sâu đảm  bảo sớm phát huy hiệu quả sau 
đầu tư, nâng cao năng suất, chất lượng sán phẩm và giá trị gia tăng của sản phẩm. Chỉ đạo và 
đôn đốc thực hiện nghiêm túc công tác An toàn lao động, PCCN, VSCN tại tất cả các đơn vị.

- Rà soát, phê duyệt bố sung hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, các quy chế khoán quản, 
tinh giản bộ máy lao động gián tiếp để tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí trong giá thành 
sản phẩm; nâng cao năng suất lao động thông qua các giải pháp úng dụng tiến bộ khoa học 
cồng nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cơ giới hóa và tự  động hóa.

- Tập trung triển khai kế hoạch đầu tư  phát triển với các dự án trọng điếm năm 2020.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, tồn kho 
và dư nợ, cơ câu các khoản vay để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư  phát 
triển trong kể hoạch năm  2020;

- Tăng cường trách nhiệm  và vai trò của các cấp kiểm soát tại các đon vị và Tống công ty. 
Thực hiện việc quản lý, kiểm  soát chặt chẽ vật tư đầu vảo, việc thực hiện các định mức kinh tế 
kỹ thuật trong hoạt động sản xuất.

c. Công tác phát triển thị trường

- Xây dụng chiến lược kinh doanh mới phù họp đối với tùng lĩnh vực sản phẩm vật liệu, 
hoàn thảnh vào cuối Quý 1/2020;

- Phát triến các chương trình thương mại năm 2020: Đấy m anh các chương trình truyền 
thông, tập trung quảng bá hình ảnh thương hiệu, nghiên cứu phát triển các m ẫu mã sản phẩm 
mới có giá trị cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường; sáp xếp lại các sản bộ Scản phẩm sứ vệ sinh, 
sen vòi và gạch ốp lát theo nhãn hiệu mới Eurotile và Platinum.

- Đẩy mạnh công tác xuất khẩu:

+ Tập trung đầu tư  các nguồn lực tương xúng cho công tác xuất khẩu; Thảnh lập Quỹ 
xuất khẩu hỗ trợ công tác phát triển thị trường, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích, 
hiệu quả cao trong công tác xuất khẩu

+ Khảo sát đánh giá lại các thị trường, tìm kiếm các đối tác mới, m ở thị trường xuất khẩu 
tại các nước tham gia hiệp định thương mại chưng, đặc biệt thị trường Mỹ; Họp tác với đối tác 
cung cấp khuôn mẫu, bài phối liệu, trợ giúp công nghệ... cho các đon vị sản xuất để đáp úng 
tiêu chuẩn và các yêu cầu của thị trường xuất khấu.

d. Công tác nghiên cứu phát triển

- Rà soát và đâu tư  bô sung thiết bị thí nghiệm, thành lập các phòng thí nghiệm tại từng đơn 
vù trong các lĩnh vực Kính, sứ, gạch ôp lát, gạch ngói ĐSN. Xây dụng quy trình, phương pháp 
kiêm tra, đánh giá chất lượng nguyên liệu, chất lượng sản phẩm  theo quy chế kiểm soát chất 
lượng của Tông công ty;
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- Tập trung triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng KTICN nhằm nâng cao 
năng suất, chất lượng cho các sản phẩm VLXD của Tổng công ty;

- 1 lợp tác với các tố chức và cá nhân trong và ngoài nước phát triển công nghệ mới, sản 
phàm mới; triển khai các chuycn đề tư vấn các dự án đầu tư  sản xuất vật liệu xây dụng

e. Công tác đào tạo và phát triển nguôn nhân lực
- Kiện toàn mô hình tổ chức của Trường Cao đẳng Viglacera; Xây dựng Ke hoạch phát triển 

của Trường giai đoạn 2020-2025. Tổ chức tuyển sinh và dào tạo theo kế hoạch, đảm bảo các 
chương trình đào tạo chuycn ngành s x  VLXD theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc tế đã dược xây 
dụng và ban hành, phù họp với sự phát triền công nghệ tại các don vị trong Tổng công ty;

- Rà soát, đánh giá và sắp xếp lại nguồn nhân lực; Tuyển dụng chuyên gia nước ngoài trong các 
lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty, bù dap sự thiếu hụt nguồn lực trong nước, đáp úng nhu câu 
nhân lực chất lượng cao cho các dự án, các nhà máy đă và đang đầu tư;

- Xây dụng và triển khai kế hoạch đào tạo nguồn lực phục vụ cồng tác đau tư mở rộng và đầu 
tư mới của rống công ty giai doạn 5 năm 2020-2024.
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IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ 
VÈ HOẠT ĐỘNG CỦA TONG CÔNG TY CTCP

1. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Tống công íy
Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã dược Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2019 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/TCT-NQĐHĐCĐ ngày 26/6/2019, Hội đồng quản 
trị và Ban Tống giám đốc điều hành của T'ổng công ty đã chủ động nắm bắt tình hình, xác định cụ 
thể các giải pháp điều hành trong 2 lĩnh vực hoạt động cốt lõi, trong đó lĩnh vực vật liệu, không sản 
xuất theo sản lượng mà tập trung sản xuất sản phẩm có hiệu quả tốt trên cơ sở đưa ra sản phẩm mới, 
mẫu mới, đa tính năng (sứ vệ sinh-sen vòi, gạch ốp lát, panel be tông khí...), kính tiết kiệm năng 
lượng, kính gia công chất lượng cao, sản phẩm mỏng đất sét nung (ngói các loại, tấm ốp tường, 
cotto); Lĩnh vực bât động sản tập trung đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ khu công 
nghiệp (khai thác quỹ đất hiện có và tiếp tục mở rộng quỹ đất mới), phát triển nhà ở xã hội và sản 
phâm bât dộng sản nghỉ dưỡng, cao cấp trong và ngoài nước. Bên cạnh dó, chủ dộng triển khai các 
giải pháp tái cơ cấu mô hình quản trị, bán hảng, nhân sự kết hợp dầu tư chiều sâu để tiết giảm chi 
phí.

Ket quả thực hiện năm 2019, Tồng công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu chính đã được Đại hội 
đồng cồ đông thông qua. Trong đó Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 102% kế hoạch, Lợi nhuận 
Công ty Mẹ đạt 111% kế hoạch; Doanh thu họp nhất đạt 109% ké hoạch và Doanh thu Công ty Mẹ 
đạt 121% kế hoạch. Toàn Tống công ty có 16 đơn vị liOtàn thành và hocàn thành vượt kế hocạch lợi 
nhuận năm 2019; Tuy nhiên còn một số đơn vị mới hoàn thành đầu tư  đưa vào hoạt động trong năm 
2019, các đơn vị đang thực hiện tái cơ cấu toàn diện và một số đơn vị trong lĩnh vực gạch ngói đất 
sét nung còn thua lỗ (cũng là các đơn vị đang được Tỏng công ty triển khai thoái toàn bộ vốn).

Ket quả khả quan đạt được của Tổng công ty Viglacera - CTCP thể hiện qua các chỉ tiêu hiệu 
quả và các công tác trọng tâm:

1.1. Ket quả lợi nhuận trước thuế:

- Tổng công ty - CTCP (họp nhất) đạt 970 tỷ dồng, đạt 102% KH được ĐHĐCD giao;

- Công ty Mẹ-TCT đạt 719 tỷ đồng, vượt 11% KIĨ được ĐI 1ĐCĐ giao, lãi tăng 111 tỷ dồng so 
với thực hiện năm 2018. Trong đó, liOcỊt động trong lĩnh vực Bất dộng sản của Công ty Mẹ thể hiện 
tôt vai trò dân dắt, đi đâu vê duy trì hiệu quả, góp phần quan trọng cho Công ty Mẹ hoàn thành chỉ 
tiêu kế hocạch lợi nhuận. Đây là kết quả nổi bật khảng định hướng đi đúng đắn của Tồng công ty khi 
chuyến đổi mô hình sang công ty cổ phần; tạo nguồn lực cần thiết để đầu tư mở rộng, đcảm bảo tốc 
dộ tăng trưởng và phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.

- Tỷ lệ chia cố tức dự kiến năm 2019 lcà 11%, cao hơn 0,5% đã cam kết với Đại hội dồng cổ 
đông.

1.2. Tình hình quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty Mẹ:

- Tại 31/12/2019, Tồng tài Scản của Công ty mẹ đạt 15.559 tỷ đồng, tăng 2.774 tỷ đồng so với 
31/12/2018; vốn  chủ sở hữu đạt 6.154 tỷ đồng, tiếp tục duy trì tăng trưởng vốn với hệ số bảo toàn 
vốn là 1,02 lần (trong đó, đã thực hiện chia cổ tức năm 2018 là 470,7 tỷ đòng tương ứng tý lệ chia 
cố tức lcà 10,5% Vốn điều lệ); Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ tại thời điếm 31/12/2019 
đạt 1,53 lần, đcảm bảo mức dộ an toàn tài chính cao;

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu bình quân Công ty mẹ năm 2019 là 11,79% Tỷ 
suất sinh lời/vốn chủ sở hữu (ROE) Công ty mẹ dạt 9,8% (tăng 1,4% so với năm 2018);

- Tổng số vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết và các khoản đầu tư khác tại thời điểm 
31/12/2019 đạt 1.882,9 tỷ đồng, tăng 154,3 tỷ dồng so với 31/12/2018; đầu tư  góp vốn thành lập các 
công ty thuộc cả 2 lĩnh vực: vật liệu xây dựng và bất dộng sản (gồm: Công ty CP phát triển Khu CN 
Viglacera Yên Mỹ, Hưng Yên và Công ty ViMariel, Liên doanh Sangvig tại Cuba) đế trién khai các
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dự án đầu tư trọng điểm trong lĩnh vực vật liệu và bất động sản. Các khoản đầu tư của Tồng Công 
ty đảm bảo hiệu quả sinh lời, nguồn thu cổ tức từ các công ty con và công ty liên kết ồn định; trong 
đó, tỷ suất cồ tức thu đuợc/vốn đầu tư bình quân năm 2019 là 5,7%.

1.3. Tình hình và khả năng thanh toán nợ:

- T ổng dư nợ phải thu khách hàng của Công ty Mẹ dén 31/12/2019 là 533,37 tỷ dồng, giảm 
16,48 tỷ đông so với đâu năm. Tỷ lệ vòng quay các khoản phải thu ngăn hạn là 7,82 lần tăng 3,35 
lân so với năm 2018, ở mức an toàn, do dó không có rủi ro cao trong việc bị chiếm dụng vốn. Hầu 
hêt các khoản 11Ợ khó đòi đã được cơ bản rà soát tông thể, trích lập dự phòng đây đủ và lập phương 
án xử lý, thu hồi dần trong các năm tới.

- Dư nợ vay ngân hàng và thuê tài chính dài hạn của Công ty mẹ tại 31/12/2019 là 208,35 tỷ 
đồng, chủ yếu là để đầu tư cho các dự án trọng điểm. Việc sử dụng một phần vốn vay thay vì sử 
dụng vôn tự có đế đầu tư giúp cho Công ty mẹ sử dụng hiệu quả hon các nguồn lực tài chính, tận 
dụng uu điểm đòn bẩy tài chính từ vốn vay và đa dạng các kcnh huy động vốn, đồng thời cơ cấu nợ 
trên Vôn chủ sở hữu thay đối theo hướng tích cực (vừa đảm bảo an toàn tài chính, vừa tăng hiệu quả 
sử dụng vốn), tiếp tục duy trì mức độ hợp lý cơ cấu nợ phải trả ngắn hạn/dài hạn.

1.4. Công tác tái cơ cấu

- IToàn thành việc thoái vốn Nhà nước tại TCT về 38,58% vào tháng 3/2019. Đồng ứiời, hoàn 
thành chuyển và đăng ký niêm yết cổ phiếu (VGC) tại Sở Giao dịch chúng khoán TP Hồ Chí Minh 
(HOSE) ngày 29/5/2019 từ Sở Giao dịch chúng khoán Hà Nội (HNX).

- Tiếp tục chỉ đạo các công ty con thực hiện lộ trình tăng vốn, thoái vốn theo lộ trình và phương 
án đã được Bộ Xây Dụng, cấp thẩm quyền phê duyệt:

+ Hoàn thành tăng vốn tăng vốn theo chương trình ESOP tại Công ty CP Viglacera Thanh Trì 
và Công ty CP Viglaccra Việt Trì; Triển khai các thủ tực đổ tăng vốn giai đoạn 2 của Công ty CP 
Viglaccra Vân Hải từ 165 tỷ len 300 tỷ đồng (đến tháng 2/2020 hoàn thành lấy ý kiến cổ đông bàng 
văn bản)

+ Đang triển khai các bước thoái 100% vốn tại các Công ty cổ phần Viglacera Từ Liêm, Bá 
Hiến và thoái/giảm tỷ lộ vốn của Tồng công ty về 51% tại CP Tư vấn Viglacera (đã lập hồ sơ trình 
Bộ Xây Dựng phê duyệt); Hoàn thành thoái vốn tại Công ty c ổ  phần Vinafacade;

- Hoàn thành công tác kiểm toán Nhà nước quyết toán giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm 
cố phần hóa (theo quyết định số 2254/QĐ-KTNN ngày 23/11/2018), hiện đang trình Bộ Xây dụng 
xem xét.

- Tiếp tục triển khai tái cơ cấu toàn diện Tổng công ty về mô hình tổ chức, về tài chính, về cơ 
cấu sản phẩm, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh...

1.5. Thực hiện Ke hoạch đầu tư phát triển

Thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2019 Công ty Mẹ đạt 2.374 tỷ đồng, đạt 101% KH năm 
được ĐHĐCĐ giao; Với các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực:

a. Lĩnh vực vật liệu và nghiên cứu phát triển:

- Dự án đầu tư Nhà máy kính nồi siêu trắng Phú Mỹ công suất 600 tấn/ngày;
- Dự án đầu tư Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại KCN Yen Phong: đã hoàn 

thành, đưa vào vận hành tháng 12/2019;

- Dự án KHCN dây chuyền BTK công suất 200.000 m3/năm: hoàn thành tháng 6/2019;

- Dự án Xí nghiệp khai thác chế biến nguycn liệu (Công ty CP Sứ Thanh trì);

- Đầu tư nước ngoài tại Cuba (Dự án liên doanh SanVig): Đã hoàn thành giai đoạn 1, đầu tư cải 
tạo sửa chữa 2 nhà máy gạch Santacruz và Nhà máy Sứ San Jose, đưa 2 nhà máy vào hoạt động 
trong quý II1/2019.
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b. Lĩnh vực đâu tư kỉnh doanh nhà:

- Triển khai đầu tư NOXH tại Kim Chung -  Đông Anh (Hợp tác đầu tư với Tổng công ty đầu 
tư và phát triển nhà H à Nội) theo tiến độ; Triển khai các thủ tục đầu tư Dự án NOXH Tiên Dương, 
Đông Anh (39 ha) theo hình thức họp tác đầu tư;

- Thực hiện các dự án nhà ở công nhân và nhà ở thương mại tại Yên Phong - Bắc Ninh: Nhà ở 
công nhân (9,8ha), Nhà ở thương mại (9,6ha), các dự án chuyền tiếp tại KĐT Yên Phong - Bắc 
Ninh (51 ha); Các dự cán nhà ở cho CBCNV tại các KCN Đồng Văn - Hà Nam, Phú Hà - Phú Thọ, 
Đông Mai - Quảng Ninh

- Tiến hành các thủ tục để tham gia đấu thầu làm chủ đầu tư các dự án Nhà ở xã hội, nhà ở công 
nhân khu vực miền Nam phục vụ nhu cầu về nhà ở cho CBCNV của các nhà máy: Kính nối, Kính 
Lovv-e, Sứ Bình Dương, Sứ Mỹ Xuân, ốp lát Mỹ Đức và N/m kính siêu trang Phú Mỹ;

- Tiếp tục triến khai thủ tục chuyển đối mục đích sử dụng đất và giao chủ đầu tư dự án khư nhà 
ở tại Nhà máy Kính Đáp cầu (phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh) trcn khu đất diện tích 12,5ha hiện có.

c. Lĩnh vực đầu tư  hạ tằng kỹ thuật và dịch vụ KCN:

- Triển khai đầu tư KCN Yên Mỹ (280 ha) từ thcáng 3/2019; Hoàn thiện các thủ tục để khởi 
công KCN Yên phong IIC - Bắc Ninh (221 ha) Vtào tháng 1/2020;

- Triến khai các thủ tục tham gia đấu thầu làm chủ đầu tư dự án KCN Đồng văn 4 mở rộng-Hà 
Nam, KCN Thuận Thành-Bắc Ninh (trước mắt được giao lập qưy hoạch);

- Tiếp tục đầu tư đồng bộ kỹ thuật /dịch vụ tại các KCN đang triển khai là Đồng Văn 4 -  Hà 
Nam, Yên Phong mở rộng -  Bắc Ninh, Tiền Hải -  Thái Bình, Hải Yên và Đông Mai -  Qucảng 
Ninh, Phú Hà- Phú Thọ, Phong Điền -  Huế theo kế hoạch.

- Đầu tư ra nước ngoài tại Cuba (Dự án đầu tư KCN ViMariel): Triển khai đầu tư giai đoạn 1 
86,09ha theo tiến độ (2018-2020), khởi công tháng 11/2018, theo đó đến hết năm 2019 triển khai 
được 70ha và có 15,82ha đủ điều kiện kinh doanh.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc:
2.1. Điều hành sản xuất kinh doanh:

Ban 'l ong giám đốc đã thường xuyên quyết liệt trong công tác điều hành mọi mặt về hoạt động 
Scản xuất kinh doanh của Tống công ty, tam  sát các mục tiêu chiến lược, nghị quyết của Hội đồng 
quản trị và nghị quyết đại hội đồng cố đông đã đề ra; Tống quan Ban Tổng giám đốc đã liOcàn thành 
nhiệm vụ do Hội đông quản trị đê ra; đặc biệt là chỉ tiêu hiệu quả.

Đã phân công cụ thể cho tùng cá nhân phụ trách từng lĩnh vực, đề cao tính tự chủ và phát huy 
thế mạnh của từng Phó tồng giám dốc, nâng cao trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực được phân 
công.

Ngoài việc bám sát các mục tiêu và Nghị quyết của Đại hội cồ đông, Hội đồng quản trị, Ban 
Tống giám đốc đã chấp hành tốt các chế độ chính sách của p tap  luật.

2.2. Phối họp hoạt động

Giữa Hội đồng quản trị và ban Tồng giám đốc thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong mọi hoạt 
động của Tông công ty, hàng tuân, tháng cùng họp trao đổi và kiểm điểm các công việc đã thực 
hiện và sẽ triển khai trong thời gian tiếp theo.

Tông giám đôc đã chủ động báo cáo chi tiết, cập nhật đầy đủ về tiến độ thực hiện cũng như các 
thuận lợi khó khăn, những vướng mắc và tồn tại trong việc điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh 
và các lĩnh vực khác đế cùng I IỘi đồng quản trị bàn và đưa ra các giải pháp cần thiết.
2.3. Công tác kiếm tra, giám sát:

- Hệ thông kiếm tra giám sát đcã được xây dựng từ công ty mẹ cho tới các đơn vị thành viên của 
Tổng công ty
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- Giám sát Tổng giám đốc thông qua các cuộc họp hàng quí hoặc đột xuất đánh giá kết quả sản 
xuất kinh doanh và các lĩnh vực hoạt động khác. Trao đổi thẳng thăn với Ban Tông giám đôc, 
nhũng việc đã đạt được và chưa dược theo mục tiêu, kế hoạch sản xuât kinh doanh.

- Phối họp với Ban kiểm soát Tổng công ty kiểm tra nắm bát tình hình hoạt động của Tổng 
công ty; Ban kiểm soát tham gia họp giao ban, cùng trao đồi mọi vấn đề của l  ông công ty, các ý 
kiến của Ban kiểm soát được tôn trọng, ghi nhận và là cơ sở đô đưa ra quyêt định, điêu hành của 
Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc. Tiếp nhận thông tin từ Phòng kiểm soát nội bộ, phân tích báo 
cáo hàng tháng, quí, đánh giá các rủi ro đê góp ý cho l  ông giám đôc trong công tác điêu hành.

- Ycu cầu Người đại diện quản lý vốn góp Tổng công ty, Người tham gia Ban kiểm soát tại các 
công ty phải báo cáo thường xuyên kêt quả sản xuât kinh doanh, nhũng khó khăn, tôn tại ở các đơn 
vị có vốn góp của Tồng công ty đế đưa ra công tác chỉ đạo kịp thời.

- Hệ thống kiểm soát bao gồm Ban kiểm soát rồng công ty, Phòng kiểm soát nội bộ 1 ong công 
ty, Ban kiểm soát các đơn vị có vốn góp Tổng công ty thường xuyên trao đôi và cập nhật thông tin 
để thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát.

3. Các định hưóng và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020
Đồng thuận với nhũng đánh giá nhận định về các khó khăn, ảnh hưởng cũng như các cơ hội, 

diều kiện thuận lợi trong năm 2020 của Ban Tổng giám đốc điêu hành. Trên cơ sở định hướng 
chiến lược phát triển Unng hạn đặt ra, Hội đòng quản trị và Ban Tổng giám đôc điêu hành thông 
nhất đặt ra các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của ke hoạch năm 2020 chủ yêu như sau:

3.1. Mục tiêu
1. Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, với mục tiêu của các chỉ tiêu chính:

- Lợi nhuận trước thuế: Tổng công ty Viglaccra - CTCP (họp nhất) đạt 750 tỳ đồng; Công ty 
Mẹ đạt 600 tỷ đồng;

- Doanh thu: Tổng công ty Viglacera-CTCP (hợp nhất) đạt 8.300 tỷ đồng; Công ty Mẹ đạt 
3.600 tỷ đồng;

- Giá trị thực hiện đầu tư phát triển Công ty mẹ đạt 2.600 tỷ đồng;

- Dự kiến chia cổ tức năm 2020 là 10,5%/năm.
2. Tiếp tục triển khai các thủ tục và các bước công việc để thoái vốn N hà nước tại lổ n g  công 

ty xuống còn 0%;
3. Điều hành quản lý Tổng công ty theo mô hình Công ty đại chúng thông qua các Quy chế 

quản trị tiệm cận với các doanh nghiệp có trình độ công nghệ sản xuât và quản trị hàng đâu trong 
nước và qưốc tế; đáp ứng và tận dụng tối đa cơ hội hội nhập kinh té quốc tế.

3.2. Nhiệm vụ trọng tâm
1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của các công ty con, công ty liên kêt trong quý 

1/2020 và Đại hội dồng cổ đông thường nicn của Tổng công ty-CTCP trong quý 11/2020, thông qua 
Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2020, các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện.

2. Tập trung triển khai công tác tái cơ cấu tại các đơn vị trực thuộc Tống công ty và thoái vôn 
Nhà nước tại Tồng công ty theo các Quyết định của Bộ Xây dụng và Thủ tướng Chính phủ; Tập 
trung thoái vốn tại các đơn vị trong nhóm gạch ngói đất sét nung có hiệu quả kém; Đồng thời, tiếp 
tục tăng vốn cho công ty thành viên, góp vốn thành lập các công ty cổ phần mới đề thực hiện các dự 
án đầu tư trong lĩnh vực vật liệu và bất động sản.

3. Tập trung phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu. Tổ chức xây dựng mới chính sách 
phát triển thị trường, mô hình tổ chức, quy chế bán hàng, đào tạo, tuyển dụng đội ngũ bán hàng phù 
họp với tùng lĩnh vực sản phẩm của Tồng công ty. Trong đó, xây dụng và triển khai chiến lược phát 
triến thị trường trung và dài hạn; Xây dụng chiến lược và các giải pháp cụ thể xuất khẩu các sản 
phấm của Tống công ty, tập trung cho các sản phẩm sứ vệ sinh-sen vòi và gạch ốp lát (mục tiêu tỷ
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trọng giá trị xuất khẩu chiếm 20% tổng doanh thu của nhóm sản phẩm này), kính tiết kiệm năng 
lượng, kính siêu trắng, các sản phẩm mới, sản phẩm công nghệ cao.

4. Thay đồi mạnh mẽ công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty mẹ và các 
đon vị thành viên phù họp với cơ cấu sở hữu vốn của Tổng công ty.

5. Tập trung nghiên cứu lựa chọn các mẫu mã sản phẩm mới, sản phấm giá trị cao cho tât cả 
các nhóm sản phẩm VLXD trong Tồng công ty như Kính siêu trắng, các sản phắrn sau kính, sản 
phẩm sen vòi -  sứ vệ sinh, các Scản phẩm gcạch ốp lát, sản phcẩm ngói đât sét nung, theo đó xây dụng 
kế hoạch phát triển mẫu mã sản phẩm dồng bộ, tập trung các sản phẩm cao cấp, giá trị cao.

6. Tập trung công tác phát triển nguồn nhân lực, dcáp ứng yêu cầu đầu tư sản xuất các sản phấm 
vật liệu mới, giá trị cao của Tống công ty, định hướng phát triển lâu dài của Tống công ty.

7. Triển khai các bước, từng giai đoạn ứng dụng ERP vào quản lý điều hành hoạt động của 
các đơn vị phụ thuộc,công ty Mẹ và của tOcàn Tồng công ty.

8. Triển khai đúng kế hoạch đầu tư phát triển Tồng công ty năm 2020 và định hướng phát triển 
lâu dài, bền vững của dong công ty. Trong đó:

a. Lĩnh vực vật liệu và nghiên cứu phát triển:

- Triển khai các dự án đang thực hiện và dự án mới theo danh mục kế hoạch đầu tư đảm bcảo 
đúng tiến độ, chất lượng và mục tiêu dặt ra. Đồng thời, tiếp tục đầu tư chiều sâu về giải pháp công 
nghệ, thiết b ị nâng cao mức độ tự dộng hóa, tỷ lệ thu hồi, tiết giảm chi phí, phát triển khuôn, mẫu 
mới; Đầu tư cho nghiên cứu phát triển và đào tạo, ứng dụng khoa học công nghệ đế gia tăng năng 
lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ theo kế hoạch.

- Nghiên cứu, khảo sát chuẩn bị đầu tư và thực hiện các dự án phát triền sản phấm mới (kính 
siêu trắng, pin năng lượng mặt trời); Đầu tư mới phát triển các sản phẩm giá trị cao (sứ vệ sinh cao 
cấp, gạch ốp lát kích thước lón, bồn tắm và phụ kiện sứ vệ sinh, sản pham panel và gạch bê tông 
khí...) trên cơ sở hình thức đầu tư mới và/hoặc mua lại và đầu tư nang cap nhà máy có tiềm năng, lợi 
thế về thiết bị, công nghệ, thị trường từ các đối thủ cạnh tranh.

- Đầu tư mở rộng và các đầu tư mới các mỏ nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp sản xuất vật 
liệu xây dựng;

b. Lĩnh vực bất động sản

- Tiếp tục phát triển dầu hr trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp và dịch vụ (nhà 
xưởng cho thuê, các nhà máy xử lý nước thải và nhà máy cấp nước...) trên cơ sở quỹ đất hiện có của 
các KCN đã và đang đầu tư, tham đấu thầu chủ đầu tư các KCN mới để mở rộng quỹ đất đồng thời 
đáp ứng cho phát triển dài hạn.

- Tiếp tục đầu tư vào phân khúc Nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân tại các KCN tập trung trên 
cơ sở quỹ đất hiện có và tham gia đấu thầu làm chủ đầu tư tại các địa bàn có tiềm năng trên cả nước; 
Đồng thời tiếp tục đầu tư và mở rộng phát triển sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp, sinh 
thái tại Vân Hải, các khu vực có tiêm năng và nước ngoài (Cuba) đe nâng cao hiệu quả và khang 
định thương hiệu Viglacera trong lĩnh vực bất động sản.

Kê hoạch và danh mục chi tiêt các dự  án đâu tư  trong các lĩnh vực như đã nêu trong Báo cảo 
của Ban Tong giảm đốc điều hành.

Như vậy, năm 2020, Tống công ty Viglacera - CTCP sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác tái 
cơ cấu, tiếp tục triển khai các bước để thoái toàn bộ vốn Nhà nước về 0%; Trong lĩnh vực vật liệu, 
Tồng công ty sẽ tập trung đâu tư các sản phẩm chất lượng cao, sản phẩm xanh, thân thiện với môi 
trường; Lĩnh vực Bất động sản, sẽ tập trung phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo chủ 
trương của Chính phủ và hạ tầng các KCN, Bất dộng sản nghỉ dưỡng để tối ưu hóa hiệu quả 
SXKD, phát triển Tống công ty Viglacera-CTCP ổn định, bền vững.
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V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đông quán trị
/ . / .  Thành viên, cơ cấu Hội đồng (Ịííán  tri:
TT Họ và tên Clníc danh 

trong HĐQT
Ghi chú

1 Ông Nguyễn Văn Tuấn Chủ tịch Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

2 Ông Luyện Công Minh Phó Chủ tịch Thành viên I lội đồng quản trị không điều hành

3 Ồng Nguyễn Anh Tuấn Thành viên Thành viên Hội đồng quản trị điều hành

4 Ông Trần Ngọc Anh Thành viên Thành viên Hội đồng quản trị điều hành

5 Bà Đỗ Thị Phương Lan Thành viên Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

1.2. Các tiếu han thuộc H ội đồng quản trị

a. Hội đồng Nghiên cửu và Phát triển Vigiacera

Hội đồng Nghiên cứu và Phát triển Viglacera có vai trò tư vấn xây dựng chiến lược phát triển 
chung toàn Tống công ty; Tư vấn khoa học kỹ thuật, công nghệ, quản lý cụ thể theo từng chuyên 
đề, lĩnh vực, đơn vị; Tư vấn các vấn đề khác khi có nhu cầu.

Thành viên H ội đong Nghiên cứu và Phát triển Vỉglacera gồm:

TT Họ và tên Chức vụ
1 Ông Nguyễn Trần Nam Chuyên gia cao cap

2 Ông Đinh Quang I Iuy Chuyên gia cao cấp

Trong năm 2019, ông Trần Đình Thể xin thôi là Thành viên I lội đồng Nghiên cứu và Phát triển 
Viglacera từ thcáng 07/2019

b. Ban Thư kỳ Tồng công ty

Ban Thư ký Tổng công ty có nhiệm vụ chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu các cuộc họp Hội đồng quản 
trị và Đại hội đồng cồ đông theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đòng quản trị; Lập biên bản các cuộc 
họp; Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; Tham dự các cuộc họp; Đảm bảo các nghị quyết của Hội 
đông quản trị phù họp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty; Cung cấp các thông tin 
tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng qiicản trị; nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Dại 
hội đồng cồ đông và các thông tin khác cho thành viên Hội dồng quản trị và phục vụ công tác công 
bố thông tin của rống công ty.

Thành viên Ban Thư kị’ Tống công ty gồm:

TT Họ và tên Chức vụ
Ban Thư ký

1 Ồng Nguyễn Anh Tuấn Phó TGĐ Tống công ty, Trưởng Ban Thư ký, Người phụ trách 
công bố thông tin của Tống công ty

2 Bà Cao Thị Nhung Trưởng phòng Tổ chức lao động TCT, Thành vicn

3 Ông Ngô Xuân Tháng Trưởng phòng Pháp ché Đối ngoại TCT, Thành viên
4 Ông Đỗ Xuân Quang Chuyên viên Phòng Đầu tư - Ban KHĐT TCT, Thành viên
5 Bà Đinh Thị Tình Thư ký TGĐ Tổng công ty GELEX, Thành viên

Tổ quan hệ cổ đông (Thuộc Ban Thư ký)
1 Ông Nguyễn Anh Tuấn Trưởng Ban Thư ký, Tổ trưởng
2 Ông Ngô Trọng Toán Kế toán trưởng TCT, Tổ phó
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1.3. Hoạt dộng cùa H ội đồng quản trị

Với việc thay đối về cơ cấu sở hữu vốn của Tống công ty (sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công 
ly còn 38,58%) từ tháng 3/2019, Hội đông quản trị Tông công ty được chuyển giao từ nhiệm kỳ 
2014-2019 sang nhiệm kỳ 2019-2024 (được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019). 
Theo đó, Hội đông quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp thu và kế thừa kinh nghiệm, kết quả điều 
hành của Hội đông quản trị nhiệm kỳ trước, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được 
thông qua tại Đại hội đông cô dông thường niên năm 2018 phê duyệt tại Nghị quyết số 90/TCT- 
NQĐHĐCĐ ngày 28/6/2018 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt tại Nghị 
quyết số 02/TCT-NQĐHCĐ ngày 26/06/2019.

Năm 2019, I lội dồng quản trị, đã họp, ban hành các nghị quyết và các quyết định, văn bản phê 
duyệt trên cơ sở tập trung vào các nhóm giải pháp, các đầu việc cần triền khai, với các nội dung 
trọng tâm gồm

1. Thông qua, giao Ke hoạch SXKD và đầu tư năm 2019 của Tổng công ty, các đơn vị thành 
viên và triển khai công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD bám sát mục tiêu, kế hoạch;

2. Triến khai việc xác định giá trị doanh nghiệp, định giá cổ phiếu và các công việc liên quan 
phục vụ công tác bàn giao, thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty. Trong đó:

- Hoàn thành việc thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty xuống 38,58% trong tháng 3/2019; Tổ 
chức Đại hội dông cố đông thường niên năm 2019 bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiếm soát 
nhiệm kỳ 2019-2024;

- Hoàn thành chuyển và đăng ký nicm yết cổ phiếu (VGC) tại Sở Giao dịch chúng khoán TP 
Hồ Chí Minh (HOSE) ngày 29/5/2019 từ Sở Giao dịch chứng khoán H à Nội (HNX).

3. Tiếp tục thực hiện các công tác quyết toán vốn Nhà nước tại Tổng công ty theo quyết định 
số 2254/QĐ-KTNN ngày 23/11/2018; Chỉ đạo triển khai và thực hiện công tác tăng/thoái vốn tại 
các Công ty cố phần, góp vốn thành lập các công ty cổ phần mới theo lộ trình và kế hoạch đã đặt ra; 
Trong đó, góp vốn thành lập Công ty CP phát triển Khu CN Viglacera Yên Mỹ, Hung Yên (thực 
hiện đầu tư KCN Yên Mỹ - Hưng Yên), Công ty ViMariel-CTCP (thực hiện đầu tư KCN ViMariel 
tại Cuba), Liên doanh SangVig (đàu tư dự án liên doanh sứ vộ sinh và gạch ốp lát tại Cuba).

4. Rà soát, sửa đối và hoàn thiện ban hành các Quy chế quản trị nội bộ của l  ong công ty, phù 
họp với thực tế hoạt động của Tổng công ty, cập nhật các quy định pháp luật hiện hành: Quy chế 
hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tài chính, Quy chế Người đại diện Tổng công ty tại các 
doanh nghiệp khác, Quy chế quản lý hoạt động đầu tư.

5. Thông qua và phê duyệt chủ trương đàu tư, kế hoạch chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư trong 
lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, lĩnh vực vật liệu của các đơn vị thành viên để triển khai theo kế 
hoạch; nội dung vay vốn của các dự án đàu tư....

Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ 
Tống công ty và pháp luật hiện hành; các biên bản, nghị quyết phê duyệt, thông qua các vấn đề 
thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân các thành viên Hội đồng quản trị trong 
các mặt hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP; dồu đạt được sự thống nhất cao, tổ chức 
triên khai thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật và Điêu lệ Tông công ty.
1.4. Iloạt dộng cửa các thành viên Hội dồng quản trị không điều hành

- Hàng tháng họp với Hội dồng quản trị, Ban Tồng giám đốc để nám bắt và hao đổi mọi hoạt 
dộng của Tông công ty. Đông thời, theo phạm vi được phân công trong Hội đông quản trị, tham gia 
các cuộc họp chuyên đề cùng với Ban Tổng giám dốc điều hành trong các lĩnh vực hoạt động để 
xem xét đưa ra các định hướng, giải pháp triển khai thực hiện nhằm đạt mục tiêu, hiệu quả.

- Phối hợp với Ban Idem soát, Phòng kiểm soát nội bộ, các phòng ban Tỏng công ty về trao đổi 
thông tin, phân tích báo cáo tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện chức năng kiểm tra 
kiếm soát của từng lĩnh vực.
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2. Ban kiếm soát
2.1. Tlíànli viên và cơ  cồn cửa 11(IỈÌ kiếm soát

Cơ cấu Ban kiểm socát bao gồm 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban kiểm soát và 02 thành viên 
ban kiểm soát, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Trong năm 2019, Ban kiểm soát được chuyển giao 
từ nhiệm kỷ 2014-2019 sang nhiệm kỷ 2019-2024 kể từ ngày 26/06/2019, cụ thể như sau:
TT Họ và tên Chức vu
I Từ ngày 01/01/2019 tói ngày 26/06/2019:
1 Bà Ngô Thùy Trang Trưởng Ban kiểm soát
2 Bà Nguyễn Thị cẩm  Vân Thành viên Ban Kiềm soát
3 Ồng Nguyễn Hải Long Thành viên Ban Kiểm soát
n Từ ngày 26/06/2019 tói ngày 31/12/2019:
1 Bà Phạm Ngọc Bích Trưởng Ban kiểm socát
2 Bà Nguyễn Thị c ẩm  Vân Thành viên Ban Kiểm soát
3 Bà Nguyễn Thị Thanh Yến Thành viên Ban Kiếm soát

2.2. Hoạt động của Ban kiêm soát

Hoạt động của Ban Kiểm soát luôn được duy trì với việc chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ; Theo 
đó, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp thu và kế thừa kinh nghiệm, kết quả hoạt động của BKS nhiệm 
kỳ trước, tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội dồng quản trị, Ban điều hành tại các cuộc giao ban 
hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và các cuộc họp dột xuất liên quan dến các hoạt động của Tổng 
công ty đế nắm bát tình hình SXKD thực tế, tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu 
kế hoạch được Đại hội dồng cổ đông phê duyệt.

Ngoài ra, BKS đã thực hiện cồng tác kiểm tra, giám sát cùng với các Phòng, Ban chức năng 
góp phần vào hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị của Tổng công ly, hoạt động 
chủ yếu gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐI-ĨDCĐ thường niên năm 2019 và năm 2018 
(chuyển sang). Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lộ Tống công ty, giám sát 
tình hình tíụrc hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Giám sát việc chấp hành thực hiện các quy chế, quy trình của Tồng công ty và các phòng ban 
chức năng, các đơn vị trực thuộc Tống công ty.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2019.

- Thẩm tra các bcáo cáo tài chính định kỳ trước khi đệ trình HĐQT và trao đồi với kiểm toán 
viên vê một sô vấn đề liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính.

- Chủ trì xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiềm soát trong nhiệm 
kỳ mới, rà sOcát và góp ý xây dựng các quy chế hoạt động của 1 ong công ty trong giai đocạn mới: 
Quy chê quản lý tài chính, Quy chế quản lý hoạt động đâu tư, Quy chế người đại diện.

- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và điều lệ của Tồng công ty.

Trong năm 2019, ngoài các cuộc họp thường kỳ, Ban kiểm socát cũng tổ chức các cuộc họp bất 
thường dể thống nhất một số nội dung hoạt động của BKS, các vấn dề phát sinh cũng như trao đổi 
công tác chuyên môn, ... Các cuộc họp thường kỳ của Ban kiểm soát trong năm 2019 cụ thể như 
sau:
Ngày tháng Số thành viên 

tham gia
Nội clung chính

12/01/2019 3/3 lo n g  kết hoạt động của BKS năm 2018
31/03/2019 3/3 Đánh giá hoạt động kiểm socát quý 1/2019, lập kế hoạch hoạt động

quý 2/2019
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Ngày tháng Số thành viên 
tham gia

Nội dung chính

26/06/2019 3/3 Phân công nhiệm vụ các thành vicn Ban kiểm soát
14/08/2019 3/3 Thẩm tra Báo cáo tài chính bán niên 2019 (đã kiểm toán); Thông 

qua Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và một số nội dung về 
công tác kiểm soát.

01/11/2019 3/3 Thẩm tra Báo cáo tài chính quý 3/2019; Đánh giá hoạt động kiểm 
soát quý 3/2019 và thống nhất ké hoạch hoạt động giai đoạn quý 
4/2019 và quý 1/2020.

3. Các giao dịch của Hội đồng quan trị, Ban Tống giám đốc và Ban kiếm soát
3.1. Lương, tltưởng, thù lao: Thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội dồng cổ đông thường niên 
số 02/TCT-NQĐHCĐ ngày 26/06/2019.

3.2. Giao (Ịịch cố phiếu của cổ dông nội hộ:

Trong năm 2019 cỏ phát sinh các giao die 1 mua bán cồ phiếu, cụ thổ như sau:
T  Mítiivvỉ fill!'/' l i i n n  r ' l i i n i  CA />Ẳ i i l i iA u  cA' CA /»A 1-vliíAii <TT Nguôi thục hiện 

giau dịch
Chức vụ ----777—X—7T*—;---So co phiêu sỏ' 

hữu đầu kỳ (tại 
01/01/2019)

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ (tại 

31/12/2019) ’

Lý do tăng, 
giảm (mua, 
bán, chuyển 

đổi, thưởng...)So cô 
phiếu

Tỷ lệ 
(%)

Sô cô 
phiếu

Tỷ lệ 
(%)

1 Nguyễn Minh Tuấn PhóTGĐ 708.000 0,16% 921.000 0,21% Mua 213.000
2 Ngô Trọng Toán Ke toán trưởng 172.000 0*04% 72.000 0,02% Bán 100.000

3.3. Họp dồng hoặc giao dịch vói cồ đông nội bộ : Không có

3.4. Việc thực hiện các quy dinh về quản trị công ty :

Tống Công ty luôn chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật và quy định, quy chế nội 
bộ của đon vị (Quy chế tài chính, Quy ché lương, Quy chế người đại diện, Quy chế công bố thông 
tin ,. . . .)
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VL BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán:
Ý kiến chấp nhận toàn phần.
Trong đó vấn đề cần nhấn mạnh là: “Tổng Công ty đã thực hiện điều chỉnh so sách kế toán và 

Báo cáo tài chính theo Báo cáo kiểm toán Quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điếm chính 
ứiức chuyển thành công ty cổ phần của Công ty mẹ tại Tổng Công ty Viglacera - CTCP của Kiêm 
toán Nhà nước ban hành ngày 28/02/2019. Hiện nay, Tồng Công ty đang trình Bộ Xây dựng xem 
xét phê duyệt quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cố phân”.

2. Báo cáo tài chính họp nhất và Báo cáo tài chính riêng đã đirọc kiếm toán:
Đã được công bố tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ủ y  ban Chứng khoán Nhà nước và 

trên website của Tồng Công ty tại địa chỉ: http://www.viglacera.com.vn.

TỐNG CỒNG TY VỈGLACERA - CTCP k y
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KT/TÓNG GIAM Đốc TỎNG CÒNG TY 
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