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BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 

2016 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH (SXKD) NĂM 2017 

Ban Tổng giám đốc (“BTGĐ”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD 

Group (“Công ty”) hoặc (“AMD”), xin được trình bày báo cáo tổng kết tình hình sản 

xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016 và phương án SXKD năm 2017 như sau: 

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH CHUNG 

Năm 2016, Việt Nam được nhận định là năm có nền kinh tế vĩ mô ổn định với tốc 

độ tăng trưởng GDP đạt 6,21%. Giá cả ổn định, lạm phát nằm trong ngưỡng kiểm soát 

và thanh khoản tín dụng ngân hàng dồi dào là yếu tố chính hỗ trợ thị trường bất động 

sản phát triển. Đây cũng là tín hiệu rất khả quan đối với các công ty khai thác chế biến 

đá xây dựng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group khẳng định vị thế 

trong thị trường đá tự nhiên với việc khánh thành và đưa nhà máy sản xuất, chế biến đá 

tại Núi Loáng, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa vào hoạt động sau 45 

ngày đêm thần tốc, cùng với đó là việc hoàn thành xin cấp phép thăm dò, khai thác hai 

mỏ đá tự nhiên lớn tại núi Bền, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc và núi Ác Sơn, huyện 

Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2016 

1. Kết quả về hoạt động kinh doanh 

Bằng ưu thế về dây chuyền sản xuất hiện đại được đầu tư đồng bộ, bài bản, đội 

ngũ kinh doanh năng động, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra năm 2016 

với Doanh thu bán hàng và Lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 1.445 tỷ đồng và 58,3 tỷ 

đồng. Doanh thu tăng 115,5% và Lợi nhuận đạt 83% so với kế hoạch năm 2016.  

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016. Cụ thể là: 

Chỉ tiêu 

(1) 

Kế hoạch 

(VNĐ) 

(2) 

Thực hiện 

(VNĐ) 

(3) 

Tỷ lệ hoàn thành 

(4) = (3)/(2) 

Doanh thu bán hàng 

và cung cấp dịch vụ 
1.250.150.000.000 1.445.628.914.014 115,5% 

Lợi nhuận trước thuế 70.536.500.000 58.342.764.674 83% 



2. Về các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu 

2.1 Phát triển dự án đầu tư 

Trong năm 2016, Công ty đã tiến hành việc chuẩn bị, hợp tác và đưa một số dự án 

lớn vào triển khai: 

Dự án Mỏ đá xây dựng tại Thanh Hóa 

Vào cuối năm 2016, đầu năm 2017, AMD đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng Nhà 

máy khai thác và sản xuất các sản phẩm từ đá tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh 

Thanh Hóa và đang tập trung đẩy mạnh đầu tư xây dựng 2 nhà máy còn lại tại huyện 

Vĩnh Lộc và huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Dự kiến Quý 2 năm 2017, sẽ hoàn thành 

việc đầu tư xây dựng nhà máy thứ 2 tại Núi Bền, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc. Sau 

khi nhà máy đi vào hoạt động, dự kiến tổng công suất sản xuất đạt khoảng 1 triệu 

m2/năm.  

Dự án Tổ hợp Ươm tạo Công nghệ và Đào tạo Nguồn nhân lực chất lượng cao 

Dự án Tổ hợp Ươm tạo Công nghệ và Đào tạo Nguồn nhân lực chất lượng cao tại 

Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm có diện tích 2,2 ha nằm trên ba mặt đường 

trong đó đường Trần Hữu Dực là trục đường chính của quận Nam Từ Liêm, kết nối các 

khu đô thị, trung tâm thương mại và hành chính của quận sẽ được sử dụng để xây dựng 

một Trung tâm ươm tạo công nghệ đẳng cấp khu vực. Đây là dự án trọng điểm của AMD 

GROUP trong những năm tiếp theo, với tổng mức đầu tư khoảng hơn 500 tỉ đồng, đòi 

hỏi phải tập trung và ưu tiên nguồn lực để thực hiện thành công dự án này.  

Dự án Khu nhà nghỉ, nhà hàng sinh thái và kinh doanh thương mại 

Dự án do Công ty Cổ phần DECO HOUSE là một đơn vị thành viên của AMD 

GROUP triển khai để xây dựng Khu nhà nghỉ sinh thái, nhà hàng sinh thái và kinh doanh 

thương mại tại trung tâm của huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án là sự kết hợp giữa 

các hoạt động thương mại, kết hợp với các hoạt động nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, là 

một bước chuyển đổi trong việc phát triển, hình thành một tổ hợp thương mại dịch vụ 

quảng bá các sản phẩm nông sản đến người tiêu dùng. Với quy mô 7.200 m2, tổng mức 

đầu tư 25 tỷ đồng, dự án sẽ là một không gian giao lưu văn hóa, một điểm vui chơi giải 

trí, nghỉ dưỡng tiện lợi, hiện đại nhất tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Dự án Trạm kinh doanh xăng dầu, cửa hàng VLXD và trạm dừng nghỉ  

Dự án nằm trên tuyến đường tỉnh lộ 287 tại xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 

Ninh do Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Đông Sơn – Công ty con của AMD 

GROUP làm chủ đầu tư. Tuyến đường tỉnh lộ 287 là tuyến giao thông huyết mạch của 

tỉnh Bắc Ninh với lưu lượng các phương tiện qua lại rất lớn, dự án Bãi đỗ xe, dịch vụ 

VLXD, kết hợp du lịch sinh thái với quy mô 20.000 m2, tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng sẽ 

đáp ứng tối đa nhu cầu thiết yếu về nhiên vật liệu cho người dân tại địa phương và Hà 



Nội. Hiện nay, dự án đã được UBND tỉnh Bắc Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư kinh doanh trạm xăng dầu, cửa hàng bán VLXD và trạm dừng nghỉ tại xã Việt Đoàn, 

huyện Tiên Du và đang thực hiện các bước tiếp theo. 

Dự án Trung tâm thể thao Pháp Việt  

Với việc định hướng cho Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Đông Sơn đầu 

tư vào Công ty cổ phần Dịch vụ Pháp Việt - đơn vị đang sở hữu dự án Khu trung tâm 

thể thao Pháp Việt có diện tích 2,2ha tại Phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà 

Nội nên hiện nay AMD GROUP đang gián tiếp điều phối triển khai dự án này. Dự án 

đã được UBND thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư và đang trong giai đoạn 

đền bù giải phóng mặt bằng.  

2.2 Tư vấn, đào tạo, nghiên cứu 

AMD GROUP sở hữu Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI) là đơn vị hàng 

đầu trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và tư vấn về quản lý và phát triển. Năm 2016 

AMDI đã giải ngân và triển khai những dự án lớn đồng thời đẩy mạnh việc phát triển 

các dự án, hợp đồng mới.  

Cụ thể, Viện AMDI đạt doanh thu 30,4 tỷ đồng đạt 83,5% so với năm 2015 và lợi 

nhuận 1,802 tỷ đồng tăng 19% so với năm 2015. Có được những kết quả trên trên là sự 

nỗ lực của toàn bộ cán bộ nhân viên (CBNV) của Viện AMDI qua việc triển khai thành 

công các dự án đã trúng thầu các dự án lớn như: Dự án EU-Mutrap, Dự án ESRT (EU-

du lịch), Dự án SPS Lào và SPS Việt Nam, Dự án EU-Health, Dự án thích ứng và giảm 

nhẹ tác động của biến đổi khí hậu vùng sông Mê Kông (Mekong ARCC), Dự án VN-

Haz/WB5, Dự án GIZ về thích ứng với lũ lụt tại Đồng Tháp.  

Bên cạnh đó là nỗ lực của Ban lãnh đạo, Hội đồng thành viên trong việc kiện toàn 

bộ máy tổ chức, nâng cao vai trò kiểm soát, quản trị rủi ro và tối đa hóa các lợi thế cạnh 

tranh của đơn vị nhằm giảm tối đa chi phí hoạt động để tăng lợi nhuận.  

Hiện nay, AMD GROUP được ghi nhận là một trong những tổ chức tư vấn nội 

hàng đầu Việt Nam, với kiến thức sâu rộng về thị trường và đã có bề dày kinh nghiệm 

thực hiện hàng trăm dự án trên toàn quốc. AMD GROUP cũng tự hào là một trong các 

tổ chức tư vấn Việt Nam tiên phong trong việc mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ tư 

vấn sang các nước trong khu vực như Đông Nam Á như: Lào, Campuchia, Myanmar…. 

2.3 Đào tạo mầm non 

Năm 2015 trường mầm non Pink house từ chỗ có 3 cơ sở với 376 học sinh, đến 

nay đã tăng lên 4 cơ sở lên và số lượng học sinh tăng gần 500 học sinh. Trường đã áp 

duṇg phương pháp và chương trình giáo duc̣ mới Montessori là chương trình giáo dục 

mới nhất đã áp dụng trên thế giới. Giáo viên đươc̣ hướng dâñ, đào taọ các ky ̃năng tổ 

chức các hoaṭ đôṇg, kỹ năng hướng dâñ và các ky ̃năng giảng daỵ khác. Nôị dung hoc̣ 



đươc̣ thảo luâṇ hàng tuần giữa chuyên gia và các giáo viên. Cơ sở vật chất ngày càng 

đươc̣ nâng cao, không gian được gắn liền với thiên nhiên, trang thiết bi ̣ đồ dùng hoc̣ tâp̣ 

hiêṇ đaị. Giáo viên đươc̣ tuyển choṇ và đánh giá kết quả thưc̣ hiêṇ công viêc̣ ky ̃càng, 

đảm bảo tiêu chí về đaọ đức, tâm huyết và ky ̃năng giảng daỵ tốt. 

2.4 Kinh doanh thương mại, thiết bị và vật liệu xây dựng 

Năm 2016 ngoài hoạt động phân phối các mặt hàng điện tử điện máy, kinh doanh 

bán lẻ siêu thị… Công ty đã đẩy mạnh kinh doanh vật liệu xây dựng, sắt thép, điều hòa 

và các sản phẩm công nghệ cao như thiết bị khoa học công nghệ, thiết bị y tế, thiết bị 

dạy học dạy nghề và thiết bị phòng thí nghiệm khác. 

Việc duy trì quan hệ tốt với các đối tác và nhà cung cấp, cùng với việc chủ động 

nguồn lực tài chính là những yếu tố cơ bản tạo nên thành tựu trên của AMD GROUP 

trong điều kiện thị trường kinh doanh điện máy, bán lẻ siêu thị và vật liệu xây dựng và 

đặc biệt là mặt hàng Đá xây dựng bắt đầu khởi sắc. Bên cạnh những khách hàng truyền 

thống, năm 2016 AMD GROUP đã ký thêm được những hợp đồng cung cấp vật tư, thiết 

bị…với những đối tác tiềm năng khác. Những lợi thế trên sẽ tiếp tục được phát triển 

trong những năm tới. 

2.5 Tình hình tài chính  

Với định hướng  lấy ngành khai thác và chế tác đá tự nhiên làm mũi nhọn để xây 

dựng một thương hiệu Đá tự nhiên được tin dùng trong nước và từng bước vươn ra thị 

trường quốc tế. Năm 2016, AMD GROUP đã dần khẳng định được sự lớn mạnh về tiềm 

lực kinh tế với tổng tài sản Hợp nhất tại ngày 31/12/2016 là 1.305 tỷ đồng. Với các chỉ 

số tài chính lành mạnh như chỉ số khả năng thanh toán, chỉ tiêu về cơ cấu vốn, khả năng 

sinh lời đều tốt và được các Ngân hàng lớn xếp hạng tín dụng A. Tất cả những chỉ số đó 

đều phản ánh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của AMD GROUP đang rất ổn 

định và ngày càng phát triển. 

Kết luận: 

Mặc dù điều kiện môi trường kinh doanh năm 2016 chưa thực sự thuận lợi nhưng 

được sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị (HĐQT), BTGĐ đã tập trung bám sát các 

hoạt động điều hành đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty vượt qua khó khăn trên tinh thần 

chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành kế hoạch SXKD . Đối với các nhiệm vụ khác như 

đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cải cách hoạt động quản lý điều hành, đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực, truyền thông quảng bá thương hiệu và hợp tác quốc tế ... đều đã có những 

bước chuyển biến quan trọng, góp phần vào sự thành công của Công ty năm 2016. 

 

 



III. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017  

1. Đặc điểm tình hình: 

Năm 2017 được đánh giá là thuận lợi hơn nhờ bối cảnh hội nhập sâu rộng sẽ tạo đà 

thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn khi Việt Nam chính thức ký Hiệp 

định Thương mại Tự do Việt Nam – EU, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương 

(TTP), kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định sẽ có hàng loạt cơ hội được mở ra. Trong nước lạm 

phát được kiềm chế khá tốt, lãi suất đã và được dự báo là sẽ tiếp tục giảm, tỷ giá ổn  định. 

2. Kế hoạch SXKD năm 2017: 

2.1  Các mục tiêu cơ bản 

- Đẩy nhanh quá trình đầu tư xây dựng các mỏ và hoàn thiện lắp đặt dây chuyền sản 

xuất đá tự nhiên tại Thanh Hóa nhằm tăng công suất khai thác, sản xuất và đầu tư 

và phát triển hệ thống phân phối đá tự nhiên AMDStone thị trường trong nước 

cũng như thị trường xuất khẩu. 

- Phát triển và bảo vệ thương hiệu AMDStone, hoạch định chiến lược phù hợp nhu 

cầu thị trường và chiến lược cạnh tranh hiệu quả. 

- Xây dựng thêm nhà máy chế tác đá ở Khu công nghiệp Hoàng Long. 

- Xây dựng kho và đầu tư các showroom, cửa hàng bán đá tại Hà Nội và các tỉnh, 

thành phố lân cận. 

- Đầu tư dự án Tổ hợp Ươm tạo công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực và dự án 

Trung tâm thể thao Pháp Việt tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà 

Nội; dự án Trạm xăng dầu và cửa hàng kinh doanh VLXD tại Tiên Bu, Bắc Ninh. 

- Phát huy tối đa các lợi thế của các hoạt động kinh doanh hiện tại, tập trung nguồn 

lực đẩy mạnh các dự án đang triển khai. 

- Tập trung công tác quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn 

thiện các quy chế quy định phù hợp với luật pháp hiện hành. 

- Tổ chức huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường tốc độ luân 

chuyển các dòng vốn, tăng hiệu suất sử dụng vốn.  

Dự kiến mục tiêu doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của AMD năm 2017 như sau: 

Chỉ tiêu Thực hiện năm 

2016 (VNĐ) 

Kế hoạch 2017 

(VNĐ) 

Tăng 

trưởng 

Doanh thu hợp nhất 1.445.628.914.014 1.500.000.000.000 3,63% 

Lợi nhuận trước thuế 58.342.764.674 70.000.000.000 0,77% 

 



3. Các giải pháp thực hiện 

- Phát huy tối đa các lợi thế của các hoạt động kinh doanh hiện tại, tập trung nguồn 

lực đẩy mạnh các dự án đang triển khai, tăng tiến độ giải ngân của các dự án đã ký 

kết nhằm mang lại dòng tiền và doanh thu ổn định. 

- Chủ động, tích cực tìm kiếm các thị trường mới, phát huy tối đa mọi nguồn lực để 

đầu tư phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận và xây dựng thương hiệu cho 

Công ty; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tham gia thực hiện 

tốt các chính sách xã hội.  

- Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, bộ máy Công ty, đặc biệt chú trọng hơn nữa việc tuyển 

dụng nhân sự có chất lượng cao, có trình độ chuyên môn phù hợp để triển khai các 

dự án mới. 

- Tập trung công tác quản trị các nguồn lực Công ty, quản trị các rủi ro trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy chế quy định phù hợp với luật pháp 

hiện hành. 

- Xây dựng nhà máy sản xuất đá xây dựng đồng bộ, hiện đại mang lại hiệu quả kinh 

tế cao nhất. 

- Để phục vụ cho kế hoạch trên, năm 2017 sẽ phải tổ chức việc huy động và sử dụng 

hiệu quả các nguồn lực, tăng cường tốc độ luân chuyển các dòng vốn, tăng hiệu 

suất sử dụng vốn. Nâng cao hiệu quả tiếp cận thị trường vốn trong nước, đặc biệt 

là thông qua thị trường chứng khoán phục vụ nhu cầu đầu tư kinh doanh.  

- Xây dựng hệ thống thông tin giữa Công ty và các cổ đông, các nhà đầu tư, các 

Công ty Chứng khoán nhằm tạo mối liên hệ gắn bó, tạo điều kiện cho các nhà đầu 

tư hiểu rõ hơn nữa về thực lực và tiềm năng của Công ty. 

Những định hướng nêu trên được kỳ vọng sẽ tạo ra nền tảng để từ năm 2017, Ban 

Tổng Giám đốc tin rằng với sự tin tưởng của cổ đông, các đối tác và những nỗ lực vượt 

bậc, định hướng phát triển rõ ràng, Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản AMD Group sẽ 

tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đạt được các kết quả ấn tượng trong năm 2017. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 
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