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Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị
Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Kính thưa quý vị cổ đông,

Hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, Công ty CP xi măng Hà Tiên 1 hiện là đơn vị chủ lực của

Tổng Công ty Công Nghiệp Xi Măng Việt Nam tại miền Nam nói riêng và cả nước nói chung, Công

ty đã cung cấp cho thị trường các loại xi măng và sản phẩm sau xi măng với chất lượng cao và ổn
định, phục vụ nhiều công trình trọng điểm quốc gia, các công trình xây dựng công nghiệp và dân

dụng. Vị thế của Cty cùng thương hiệu “ViCem - Hà Tiên” đã không ngừng phát triển, luôn gắn với
biểu tượng “Con Kỳ Lân xanh” cùng sứ mệnh “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”.
Năm 2015 diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu có nhiều bất ổn, kinh tế thế giới đối mặt với
nhiều rủi ro lớn và khó lường. Thương mại toàn cầu sụt giảm; Chỉ số sản xuất của nhiều nước chưa
lấy lại được đà tăng trưởng và phục hồi chậm. Giá dầu thô giảm mạnh dẫn đến giá cả hàng hóa có xu
hướng giảm nhanh, ảnh hưởng đến các nước xuất khẩu.

Ở trong nước, giá dầu giảm gây áp lực đến cân đối ngân sách Nhà nước, tuy nhiên lại là yếu tố thuận
lợi cho việc giảm chi phí đầu vào, phát triển sản xuất và kích thích tiêu dùng. Trước bối cảnh đó, Chính
phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, nhằm tiếp tục ổn định vĩ mô, tháo gỡ khó khăn và cải thiện
môi trường kinh doanh, tạo đà tăng trưởng, bảo đảm công tác an sinh xã hội, nhờ vậy kinh tế Việt
Nam năm 2015 đã có bước khởi sắc, GDP tăng khoảng 6,68%, cao hơn so với mục tiêu đề ra.

Đối với Hà Tiên 1, ứng phó với những biến động kể trên, công tác sản xuất - kinh doanh luôn được

chú trọng; quản lý và điều hành linh hoạt, nên đã giữ vững được khả năng cạnh tranh góp phần làm
cho doanh thu và lợi nhuận của Công ty vượt xa mục tiêu đề ra trong năm 2015.

Năm 2016, mục tiêu hành động của HĐQT Công ty là tiếp tục chỉ đạo đổi mới, phát huy lợi thế về thị
trường và tiềm năng xuất khẩu, nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động của mình, nâng cao chất
lượng hàng hóa, đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh, phát triển thương hiệu, giữ vững khả năng cạnh
tranh trên thị trường, tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận, nhằm mang lại lợi ích nhiều hơn cho Quý cổ
đông Công ty.

Sự phát triển của Công ty cho đến nay, đều nhờ vào sự tin tưởng, ủng hộ, hợp tác của các Quý cổ

đông, của các khách hàng và sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ công nhân viên Cty, Hội đồng
quản trị chúng tôi luôn mong muốn điều này sẽ được tiếp tục phát huy tốt hơn nữa trong nhiều năm
tiếp theo.

Thay mặt Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 tôi xin có lời cảm ơn sâu sắc và kính chúc mọi người
luôn thành đạt trong công việc, thành công trong cuộc sống và tiếp tục gắn bó với VICEM HÀ TIÊN
trong tương lai.

Trân trọng kính chào.
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