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CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA 
Bienhoa Concrete Joint Stock Company 
 
Trụ sở chính: Đường 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai 
Số điện thoại: (061) 3836195 – 3836196. Số fax: (061) 3836323. 
Website: betongbienhoa.com.vn 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 3600448180 do Sở Kế hoạch Đầu tư 
tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 07.502001, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 22.4.2013. 
Ngành nghề kinh doanh: 
� Sản xuất bê tông trộn sẵn 
� Sản xuất bê tông đúc sẵn (cọc ống, cột điện, cọc vuông..) 
� Gia công các cấu kiện kim loại 
� Xây dựng công nghiệp và dân dụng 
� Sản xuất phụ gia dùng cho bê tông 
� Mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu và MMTB ngành xây dựng. 
 
 
 ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

 CÔNG TY TNHH MTV AN HÒA – BCC 
 An Hoa Limited Liability Company BCC 
 

� Trụ sở: Ấp 5, Khu Công Nghiệp Nhựt Chánh 
� xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 
� Số điện thoại: (072) 3655428 
� Số fax: (072) 3655128 
� Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số: 

1100803122 do Sở Kế hoạch Đầu tư Long An 
cấp lần đầu ngày 04.12.2007, đăng ký thay đổi 
lần thứ 2 ngày 08.5.2012. 
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LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY. 

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa là 
đơn vị chuyên sản xuất các loại sản 
phẩm bê tông công nghiệp có chất 
lượng cao với hơn 40 năm kinh nghiệm 
trong ngành bê tông, đã tham gia và 
cung cấp sản phẩm cho nhiều công 
trình cấp quốc gia như nhà máy thủy 
điện Trị An, thủy điện thác Mơ và các 
dự án lớn như KTX Đại học quốc gia 
TP HCM, Nhiệt điện Phú Mỹ 2, bệnh 
viện Đa khoa Cần Thơ, cầu Đông Nai, 
cầu Rạch Chiếc… 

Là doanh nghiệp Nhà nước từ năm 
1975 đến năm 1999, trực thuộc Tổng 
Công ty xây dựng số 1 – Bộ Xây dựng. 
Từ 01.01.2000 chuyển đổi thành công 
ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh 
nghiệp theo quyết định số 1.047/QĐ-
TTg ngày 18.11.1998 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

1. Quá trình phát tri ển. 

– Công ty tiếp tục thực hiện ngành 
nghề kinh doanh truyền thống với sản 
phẩm chính là sản xuất các loại sản 
phẩm bê tông công nghiệp, với sản 
phẩm chủ lực là bê tông ly tâm ứng 
suất trước như cọc ống, cột điện các 
loại và bê tông trộn sẵn. Đồng thời, mở 
rộng thêm lĩnh vực kinh doanh khác 
như thi công hạ tầng, kinh doanh vật 
liệu xây dựng để nâng cao năng lực 
cạnh tranh, đáp ứng được yêu cầu 
cung cấp sản phẩm đến chân công 
trình theo yêu cầu của khách hàng.  

– Hiện nay, công ty đang tập trung các 
biện pháp tích cực để hỗ trợ, đẩy mạnh 
hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công 
ty TNHH một thành viên An Hòa – BCC 
(công ty con), được đầu tư và đi vào 
hoạt động từ năm 2009, nhằm nâng 
cao năng lực cạnh tranh, đa dạng hóa 
sản phẩm và mở rộng thị trường đến 
vành đai khu vực thành phố Hồ Chí 
Minh và phía Tây Nam bộ, nơi đang có 
nhu cầu rất lớn về phát triển hạ tầng. 

 

 2. Định hướng phát tri ển. 

Định hướng phát triển lâu dài là xây 
dựng công ty trở thành đơn vị hoạt 
động đa ngành nghề, là một trong 
những đơn vị hàng đầu về sản xuất bê 
tông công nghiệp. 

2.1-  Triển vọng và kế hoạch sắp tới  

Dự kiến đến cuối năm 2014, nền kinh 
tế sẽ dần phục hồi và có nhiều thuận 
lợi, các dự án xây dựng và cơ sở hạ 
tầng tiếp tục phát triển, thị trường bê 
tông mở rộng bằng những dự án cấp 
quốc gia đang triển khai tại các trục 
giao thông chính của khu tam giác kinh 
tế Đồng nai – TP. Hồ Chí Minh – Bà 
Rịa Vũng tàu và các khu vực nội ô 
thành phố Biên Hòa, đặc biệt là dự án 
sân bay quốc tế Long Thành. Hiện nay, 
UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục triển khai 
thực hiện dự án chuyển đổi công năng 
Khu công nghiệp Biên hòa 1 nên nhu 
cầu về sản phẩm bê tông đúc sẵn, bê 
tông trộn sẵn phục vụ cho việc xây 
dựng hạ tầng là rất lớn.  

2.2-  Mục tiêu giai đoạn 2014 – 2015 

a)  Tiếp tục đặt mục tiêu lợi nhuận là 
hàng đầu để xây dựng và thực hiện kế 
hoạch sản xuất hàng năm một cách 
hiệu quả, hợp lý. Giảm thiểu, khắc phục 
nhanh nhất những tồn tại trong kết quả 
sản xuất kinh doanh của năm 2011, 
2012 và năm 2013.  

b)  Xây dựng công ty trở thành một 
trong những đơn vị hàng đầu về sản 
xuất sản phẩm bê tông công nghiệp và 
thi công hạ tầng cho các tỉnh phía Nam. 

c)  Tiếp tục phát triển thêm các loại sản 
phẩm có sức cạnh tranh để nâng cao 
lợi nhuận hàng năm. Đầu tư nâng cao 
năng lực sản xuất để đáp ứng được 
các dự án, công trình có khối lượng 
lớn, tiến độ nhanh nhằm nâng cao và 
khẳng định thương hiệu, uy tín của 
công ty trên thị trường. 

d)  Đảm bảo tốc độ phát triển hợp lý, 
bền vững và ổn định. 
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2.3- Chiến lược phát triển trung và dài hạn. 

a) Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị, 
tiếp tục mở rộng sản xuất tại phần đất 
còn lại tại Công ty TNHH 01 thành viên 
An Hòa BCC để nâng mức doanh thu 
đạt công suất tối đa. 

b) Nghiên cứu đầu tư phát triển xây 
dựng hạ tầng (thi công cầu cảng, xây 
dựng công trình công nghiệp, san lấp 
mặt bằng …) đáp ứng nhu cầu thị 
trường xây dựng và đa dạng ngành 
nghề của công ty. 

c) Tiếp tục đầu tư thiết bị, tổ chức đơn 
vị thi công cọc bê tông để chủ động 
trong việc cung cấp sản phẩm và thi 
công nhằm giảm được chi phí trung 
gian và chủ động về tiến độ. 

d) Đầu tư thêm thiết bị sản xuất cọc cừ 
bê tông cốt thép, bê tông ly tâm ứng 
suất trước để nhận những đơn hàng 
với khối lượng lớn, đáp ứng nhu cầu thị 
trường về sản phẩm bê tông công 
nghiệp hiện đại. 

e) Thành lập công ty con về kinh doanh 
thương mại, dịch vụ và kinh doanh vật 
liệu xây dựng để tăng doanh thu và    
lợi nhuận. 

g) Lập phương án chuẩn bị cho việc di 
dời nhà máy bê tông tại Biên hòa theo 
chủ trương chuyển đổi công năng Khu 
Công nghiệp Biên Hòa 1 của UBND 
tỉnh Đồng Nai, kế hoạch thực hiện giai 
đoạn 2 từ năm 2013 – 2017. 
 

 
 
 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
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BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC. 

I.  KẾT QUẢ SXKD NĂM 2013  

1.  Đánh giá chung 

a)  Những thuận lợi  

− Là đơn vị có bề dày truyền thống về 
sản xuất bê tông từ năm 1968, các 
sản phẩm của công ty đã cung cấp 
rộng rãi trên thị trường. Công ty xây 
dựng được mối liên kết với các 
công ty cùng hiệp hội, ngành nghề, 
các đơn vị thi công, ép cọc và khách 
hàng truyền thống nên được sự 
chia sẻ về công nghệ, công việc 
cũng như kinh nghiệm sản xuất.  

− Vị trí của Công ty nằm trong vùng 
kinh tế trọng điểm, giáp ranh giữa 3 
khu vực phát triển năng động nhất 
cả nước là Đồng Nai, Bình Dương, 
thành phố Hồ Chí Minh. Địa điểm 
hoạt động cạnh trục giao thông 
quốc lộ và gần cầu cảng, có lợi thế 
về vận chuyển đường thủy và 
đường bộ. 

− Công ty cổ phần bê tông Biên hoà là 
thành viên liên kết của Tông Công 
ty Xây dựng số 1- TNHH MTV, đơn 
vị có tiềm lực và uy tín trên thị 
trường xây dựng nên được sự chia 
sẻ về công việc với Tổng Công ty 
cũng như các Công ty thành viên. 

b) Khó khăn 

− Các dự án đầu tư, các công trình 
xây dựng, đặc biệt lĩnh vực bất 
động sản và xây dựng hạ tầng 
ngưng hoạt động hoặc giãn tiến độ 
do thiếu vốn, thị trường bị thu hẹp 
nên trong năm 2013 Công ty gặp 
khó khăn rất lớn về sản xuất, các 
dự án, hợp đồng tiếp thị được ít, 
sản xuất cầm chừng, chủ yếu chỉ 
sản xuất sản phẩm bê tông ly tâm. 
Công ty con An Hoà mới hoạt động 
lại từ tháng 6/2013 dù đã có công 
việc nhưng khối lượng chưa nhiều, 
chưa đạt được điểm hòa vốn. 

 
− Giá nguyên, nhiên liệu luôn biến động 

và tăng cao trong khi giá bán sản 
phẩm lại tăng chậm, một số mặt hàng 
phải giảm giá bán do cạnh tranh gay 
gắt nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến 
hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

− Lãi suất ngân hàng tuy đã giảm 
nhưng vẫn ở mức cao cộng với 
chính sách thắt chặt tín dụng làm 
ảnh hưởng đến nguốn vốn sản xuất 
kinh doanh. Mặt khác do tình hình 
tài chính khó khăn, khách hàng 
chiếm dụng vốn, chậm thanh toán 
nên công ty thiếu vốn để sản xuất. 

− Công tác chất lượng chưa ổn định, 
một số sản phẩm còn sai sót, 
khuyết tật, mẫu mã chưa đạt nên 
phát sinh chi phí khắc phục, ảnh 
hưởng đến uy tín và lợi thế cạnh 
tranh của công ty. 

− Do đặc thù ngành nghề thuộc lao 
động nặng nên việc tuyển dụng rất 
khó khăn. Công nhân hiện nay có xu 
hướng nhảy việc gây trở ngại cho 
công tác tuyển dụng và đào tạo. Mặt 
khác do công việc không ổn định, vật 
tư thiếu làm gián đoạn sản xuất nên 
năng suất thấp, ảnh hưởng đến thu 
nhập của người lao động. 

− Công tác tiếp thị kinh doanh chưa 
có tính dự báo thị trường, chưa 
lường hết được những khó khăn, 
chậm điều chỉnh phương án sản 
xuất kinh doanh cho phù hợp nên 
các chỉ tiêu kế hoạch hàng tháng, 
quý đạt thấp. 

− Trong năm 2013, công ty tiến hành 
cải tổ cơ cấu tổ chức và thay đổi 
nhân sự từ Hội đồng quản trị, Ban 
Điều hành, các phòng ban, xưởng 
sản xuất của công ty mẹ đến Hội 
đồng thành viên, Ban điều hành 
công ty con. Việc tiếp nhận bàn 
giao, sắp xếp bộ máy, lựa chọn 
nhân sự cũng ảnh hưởng không 
nhỏ đến công tác điều hành hoạt 
động sản xuất kinh doanh. 
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2-  Thực hi ện các ch ỉ tiêu SXKD n ăm 2013 
 

− Giá trị sản lượng : 85,9 tỷ đồng , đạt 38,52% so với kế hoạch năm (223 tỷ đồng) 
và bằng 65,21% so với cùng kỳ năm ngoái (131,7 tỷ đồng).  

� Bê tông trộn sẵn : 17,634 tỷ đồng. 
� Bê tông ly tâm : 55,434 tỷ đồng. 
� Bê tông đúc sẵn : 11,777 tỷ đồng. 
� Kinh doanh khác : 1,057 tỷ đồng. 

− Giá trị doanh thu : 79,8 tỷ đồng , đạt 39,3% kế hoạch năm (203 tỷ đồng) và 
bằng 62,3% so với cùng kỳ năm ngoái (128 tỷ đồng).  

� Bê tông trộn sẵn : 15,896 tỷ đồng. 
� Bê tông ly tâm : 50,893 tỷ đồng. 
� Bê tông đúc sẵn : 11,320 tỷ đồng. 
� Kinh doanh khác : 1,688 tỷ đồng. 

− Khối lượng SP : 26.085m3, đạt 36,23% kế hoạch năm (72.000m3) và bằng 
55,8% so với cùng kỳ năm ngoái (46.743m3). 

� Bê tông trộn sẵn : 16.008m3. 
� Bê tông ly tâm : 7.742m3. 
� Bê tông đúc sẵn : 2.335m3. 

− Lợi nhuận trước thuế : -18,736 tỷ đồng. 

− Lợi nhuận sau thuế : -16,205 tỷ đồng. 

− Giá trị khấu haoTSCĐ : 2,17 tỷ đồng.  

− Tổng quỹ  lương : 12,61 tỷ đồng.  

− Thu nhập bình quân : 5.601.000 đồng /người/tháng. 

− Hạn mức VV ngắn hạn : 25 tỷ đồng.  

− Giá trị thu hồi vốn : 91,79 tỷ đồng . 

− Nợ phải thu khách hàng : 45,84 tỷ đồng.  

− Nợ phải trả : 147,05 tỷ đồng.  

− Nộp Ngân sách : 2,19 tỷ đồng  

 

 

 

 

CƠ CẤU SẢN LƯỢNG 2013

Bê tông trộn sẵn
21%

Bê tông ly tâm
64%

Bê tông đúc sẵn
14%

Sản phẩm khác
1%

CƠ CẤU DOANH THU 2013

Bê tông trộn sẵn
20%

Bê tông ly tâm
64%

Bê tông đúc sẵn
14%

Sản phẩm khác
2%

CƠ CẤU KHỐI LƯỢNG SP 2013

Bê tông trộn sẵn
61%

Bê tông ly tâm
30%

Bê tông đúc sẵn
9%
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2-  Thực hi ện các ch ỉ tiêu tài chính 

 

a) Khả năng sinh lời: 
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu  : -23,48%. 
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn góp chủ sở hữu : -36,01%. 
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản :  -11,10 %. 

 

b) Khả năng thanh toán: 
+ Hệ số thanh toán hiện hành : 0,47 lần. 
+ Hệ số thanh toán nhanh  : 0,32 lần. 

 

c) Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản: 
+ Tài sản dài hạn / Tổng tài sản  : 59,78% 
+ Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản : 40,22% 

 

d) Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: 
+ Vòng quay hàng tồn kho  : 3,5 vòng.  
+ Doanh thu thuần / Tổng tài sản  : 0,54 

 

e) Giá trị số sách tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2013  : -1,07 tỷ đồng. 
 

f) Tổng số cổ phiếu của công ty đang lưu hành  : 4.500.000 cổ phiếu. 
+ Cổ phiếu thông thường : 4.500.000. 
+ Cổ phiếu ưu đãi  : 0 
+ Cổ phiếu quỹ  : 0 
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3-  Đánh giá các m ặt hoạt động sản xuất kinh doanh n ăm 2013 

3.1- Công tác điều hành sản xuất 

− Công tác tổ chức và điều hành sản xuất đã được quan tâm bằng việc 
kiểm soát chặt chẽ thời gian lao động, đồng thời các đơn vị sản xuất 
phải báo cáo tình hình, tiến độ hàng ngày để có phương án điều chỉnh 
kế hoạch cho phù hợp với năng lực thiết bị, năng lực tài chính trong lúc 
nguốn vốn cho sản xuất còn eo hẹp, khó khăn.  

− Các đơn vị, phòng ban chưa bố trí hết nguồn lực hợp lý để đạt năng 
suất cao trong công việc, thời gian hữu ích còn thấp. Tính chủ động, 
phối hợp giữa các đơn vị trong việc triển khai nhiệm vụ chưa được phát 
huy triệt để, còn thụ động. 

− Đã xắp xếp lại mô hình sản xuất theo hướng gọn nhẹ, sát nhập 2 
xưởng Bê tông đúc sẵn và Bê tông ly tâm để tập trung điều hành sản 
xuất, thay 2 quản đốc xưởng bê tông trộn sẵn và xưởng Cơ điện, bố trí 
lại các vị trí chủ chốt của các xưởng (kỹ thuật, tổ trưởng). Bước đầu đã 
có sự chuyển biến về năng suất và chất lượng sản phẩm.  

− Hệ thống văn bản biểu mẫu thường xuyên được soát xét, cải tiến, hiệu 
chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế công việc để làm công cụ quản 
lý và chuẩn hoá phương pháp tác nghiệp. Tuy nhiên do thay đổi những 
nhân sự có ảnh hưởng đến chính sách chất lượng nên việc thực hiện 
các quy trình, biểu mẫu công việc vẫn chưa được nhuần nhuyễn và 
đồng bộ. 

 

3.2- Công tác tiếp thị kinh doanh 

− Do thị trường thu hẹp, các dự án lớn ngưng triển khai hoặc giãn tiến độ, 
các công trình thi công chậm do thiếu vốn nên công tác tiếp thị kinh doanh 
của công ty gặp rất nhiều khó khăn. Sự cạnh tranh của các đối thủ cùng 
ngành nghề ngày càng gay gắt, họ sẵn sàng giảm giá và chi hoa hồng cao 
để giành từng hợp đồng, dự án. Trong khi đó, công ty vẫn còn gặp những 
trở ngại, rào cản để xây dựng đối sách trong việc cạnh tranh nên việc làm 
không đều đặn, các hợp đồng bê tông trộn sẵn và cọc vuông BTĐS ký 
được ít và khối lượng không lớn. 

− Mặc dù công tác tiếp thị có khó khăn, trong năm 2013, Công ty đã ký kết 
được 123 hợp đồng, giá trị 78 tỷ đồng (so với năm 2012 nhiều hơn 31 hợp 
đồng nhưng giá trị ít hơn 45 tỷ đồng). 

+ Trụ điện : 71 hợp đồng, 10 tỷ đồng. 

+ Cọc BTLT : 16 hợp đồng, 47 tỷ đồng. 

+ Cọc BTĐS : 5 hợp đồng, 10 tỷ đồng. 

+ Bê tông trộn sẵn : 30 hợp đồng, 10 tỷ đồng. 

+ Thi công ép cọc : 1 hợp đồng, 1 tỷ đồng. 

+ Giá trị chuyển tiếp qua năm 2014 là 60 tỷ đồng (cọc BTLT: 40 tỷ đồng, trụ 
điện 10 tỷ đồng, BTTS: 10 tỷ đồng). 
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3.3- Công tác quản lý vật tư, sản phẩm 

− Công tác quản lý vật tư và sản phẩm đã thực hiện theo đúng quy trình 
của quản lý chất lượng, số lượng sản phẩm chênh lệch, thiếu hụt qua 
kiểm kê định kỳ không đáng kể, chất lượng vật tư đầu vào tương đối 
ổn định. 

− Thực hiện chính sách tiết kiệm và thường xuyên tổ chức kiểm tra chéo, 
công ty đã tận dụng tối đa các vật tư dư thừa trong sản xuất, không xảy 
ra mất mát hao hụt. 

−  Do nguồn vốn sản xuất hạn hẹp, việc cung cấp vật tư chậm trễ và 
không đồng bộ đã ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch sản xuất, khối lượng 
trong tháng đạt thấp, tiến độ cam kết với khách hàng bị chậm. 

− Công tác vận chuyển sản phẩm bê tông đúc sẵn còn lệ thuộc vào các 
nhà thầu phụ nên ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng, chất lượng sản 
phẩm. Chi phí vận chuyển cao cũng gây khó khăn trong công tác chào 
thầu, dự thầu. Chi phí sữa chữa máy móc thiết bị sản xuất, mua sắm 
công cụ giảm hơn so với các năm trước. 

 

3.4- Công tác tổ chức nhân sự, lao động 

− Cơ cấu lao động: Tổng số lao động toàn công ty 239 người, (công ty mẹ: 149 người, 
công ty con: 67 người), giảm 23 người so với năm 2012. Trong đó: khối văn phòng: 37 
người (17,13%), khối phục vụ sản xuất: 28 người (12,96%), khối trực tiếp sản xuất: 151 
người (69,91%).  

− Chất lượng lao động: Đại học và trên đại học: 33 người; Cao đẳng, Trung cấp: 27 người; 
Sơ cấp, nhân viên: 21 người; LĐPT: 88 người; Thợ bậc 3/7 trở lên: 47 người. 

− Hợp đồng lao động: HĐLĐ không xác định thời hạn: 68 người; HĐLĐ từ trên 1 năm đến 3 
năm: 38 người; HĐLĐ trên 3 tháng đến 1 năm: 103 người; HĐLĐ mùa vụ và thử việc:   
07 người 

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 2013

Trụ điện
13%

Cọc BTLT
60%

Cọc BTĐS
13%

BTTS
13%

Ép cọc
1%
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− Công tác tuyển dụng, sử dụng lao động gặp nhiều khó khăn do việc làm không đều, mức 
thu nhập chưa cao nên chưa có sức thu hút lao động. Người lao động chưa an tâm, gắn 
bó nên khi vào làm một thời gian lại xin nghỉ việc, ảnh hưởng đến công tác đào tạo nghề 
và bố trí sản xuất.  

− Hiện nay, do cuộc sống khó khăn, người lao động làm việc lâu năm xin nghỉ việc để lãnh 
trợ cấp thôi việc măc dù gần đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí, thậm chí có trường hợp xin 
nghỉ để lãnh trợ cấp rồi xin làm lại. Việc này gây khó khăn rất lớn cho công ty vì nguồn 
tiền chi trả trợ cấp không nhỏ, trong khi tình hình tài chính không đáp ứng kịp cho chi phí 
sản xuất. 

 

3.5- Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng sản phẩm 

− Công tác lập hồ sơ kỹ thuật sản phẩm đôi lúc còn chậm dẫn đến việc 
thanh quyết toán kéo dài, gây khó khăn, chậm trễ cho công tác thu hồi 
nợ, vòng quay vốn chậm nên nguồn vốn cho sản xuất luôn thiếu hụt. Mặt 
khác, khách hàng thường viện cớ vì lý do chất lượng để kéo dài thời gian 
thanh toán nên công tác lập hồ sơ vừa phức tạp vừa tốn chi phí. 

− Công tác nghiệm thu chất lượng sản phẩm đã được cải thiện nhưng 
chưa thực hiện triệt để, việc cải tiến nâng cao chất lượng, mẫu mã sản 
phẩm chưa theo kịp yêu cầu ngày càng chuyên nghiệp của bê tông 
công nghiệp hiện đại. Việc nghiệm thu chất lượng vật liệu đầu vào và 
nghiệm thu bán thành phẩm thực hiện không đều cũng phần nào ảnh 
hưởng đến chất lượng sản phẩm.  

3.6- Công tác quản lý thiết bị máy móc (tài sản) 

− Phương tiện, thiết bị sản xuất của công ty mẹ phần nhiều đã cũ, thường 
xuyên hư hỏng, giá trị khấu hao đã hết do sử dụng qua nhiều năm (giá trị 
tài sản còn lại 3 tỷ đồng). Trong năm 2013, chi phí sửa chữa máy móc thiết 
bị có giảm so với năm trước (một phần do hoạt động sản xuất ít hơn).  

− Hiệu suất sử dụng và công suất hoạt động của thiết bị máy móc, phương 
tiện vận chuyển chưa sử dụng hết do sản lượng thấp. Việc sửa chữa, bảo 
dưỡng máy móc thiết bị đã được quan tâm kịp thời, giảm thiểu việc thuê 
ngoài để tiết kiệm chi phí đồng thời nhanh chóng đáp ứng được yêu cầu 
sản xuất. 

CƠ CẤU LAO ĐỘNG

Văn phòng
17%

Trực tiếp SX
70%

Phục vụ SX
13%

CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG

Đại học
15%

Cao đẳng, TC
13%

Sơ cấp, NV
10%

Bậc 3/7 trở 
lên
40%

LĐPT
22%

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Kh. Thời hạn
31%

>1 - 3 năm
18%

>3 tháng - 1 
năm
48%

Mùa vụ, thử 
việc
3%
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3.7- Công tác tài chính và thu hồi vốn 

− Do ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế và các chính sách thắt chặt tín dụng dẫn đến 
trình trạng khó khăn trong công tác thu hồi công nợ, không thực hiện được chỉ tiêu kế 
hoạch đề ra. Mặt khác, nợ xấu phát sinh nhiều do thiếu tìm hiểu năng lực tài chính, khả 
năng thanh toán của khách hàng nên việc thu nợ gặp không ít khó khăn. 

− Gánh nặng chi phí tài chính của các năm trước đã làm cho hoạt động tài chính trong năm 
2013 gặp nhiều trở ngại, nguồn vốn có lúc cạn kiệt do vừa phải hoàn trả các khoản nợ cũ 
vừa phải đảm bảo cho các mặt hoạt động. Việc thu hồi vốn chậm đã dẫn đến trình trạng 
thiếu vốn lưu động, chậm thanh toán cho nhà cung ứng nên gặp nhiều áp lực, gây khó 
khăn cho công tác điều tiết dòng tiền mua sắm, nhập vật tư, nguyên liệu phục vụ sản 
xuất kinh doanh. 

 

3.8- Chính sách đối với người lao động 

− Người lao động trong công ty hưởng lương khoán theo sản phẩm và theo năng suất lao 
động; Trường hợp thu nhập thấp hơn mức lương tối thiểu hoặc không có đơn hàng, 
công ty giải quyết bù lương để đảm bảo cuộc sống cho NLĐ.  

− Người lao động được công ty đóng tất cả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn con người; được khám sức khỏe định kỳ… Theo chế 
độ chính sách của nhà nước. Kết quả khám sức khỏe định kỳ năm 2013: 
� Sức khỏe loại 1 : 01 người; tỷ lệ 0,86% (Nam: 01 người; Nữ: 0 người). 
� Sức khỏe loại 2 : 49 người; tỷ lệ 42,2% (Nam: 44 người; Nữ: 05 người). 
� Sức khỏe loại 3 : 55 người; tỷ lệ 47,4% (Nam: 45 người; Nữ: 10 người). 
� Sức khỏe loại 4 : 11 người; tỷ lệ 09,5% (Nam: 10 người; Nữ: 01 người). 

− Người lao động được hưởng phụ cấp tiền cơm giữa ca. Công nhân sản xuất ca đêm 
được bồi dưỡng bằng hiện vật. 

− Người lao động được cấp phát, trang bị BHLĐ (công nhân), đồng phục (văn phòng)   

− Người lao động được thưởng hàng năm, thường trong dịp lễ Tết và thưởng thành tích 
đột xuất.  

− Người lao động được cử đi học các khóa đào tạo trong và ngoài nước, được bồi dưỡng 
tay nghề, thi nâng bậc nâng lương; được tham quan nghỉ mát… 
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II.  GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KI ỂM TOÁN  

1.  Đơn v ị kiểm toán 

− Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài 
chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt – AASCN. 

2.  Báo cáo tài chính 

− Ý kiến của kiểm toán độc lập và các nhận xét (phụ lục kèm theo) 

− Bản báo cáo tài chính tóm tắt hợp nhất đã được kiểm toán (phụ 
lục kèm theo). 

III.  CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 

Công ty TNHH 01 thành viên An Hòa – BCC thành lập 
tháng 12/2007, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh (lần đầu) tháng 1/ 2008, thay đổi lần thứ 2 ngày 
08.5.2012; vốn điều lệ 25 tỷ đồng do Công ty cổ phần bê 
tông Biên Hòa đầu tư 100% vốn. 

– Công ty bắt đầu đi vào sản xuất từ tháng 05 năm 2009 
cho sản phẩm bê tông trộn sẵn, từ cuối năm 2009 và 
đầu năm 2010 sản xuất các loại sản phẩm bê tông ly 
tâm, bê tông đúc sẵn. 

IV. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Cơ cấu tổ chức của công ty (công ty m ẹ).  
– Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát. 
– Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.  
– Các phòng ban chức năng (5 phòng). 
– Các xưởng sản xuất (3 xưởng) 

2. Cơ cấu tổ chức công ty con (An Hòa – BCC) 
– Hội đồng thành viên; Kiểm soát viên 
– Tổng Giám đốc 
– Phụ trách phòng kế toán.  
– Các phòng chức năng, bộ phận nghiệp vụ (2 phòng). 
– Các xưởng sản xuất (2 xưởng) 
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V. BAN ĐIỀU HÀNH 

1. Thay đổi nhân s ự Ban Điều hành và K ế toán tr ưởng trong n ăm. 

Trong năm 2013, nhân sự Ban Điều hành công ty có sự thay đổi như sau: 

− Ông Vũ Xuân Hải được Hội đồng quản trị bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc công ty từ ngày 
08.3.2013, thay cho ông Hồ Đình Thuần xin từ nhiệm. 

− Ông Trần Chí Hiếu được bổ nhiệm làm phó Tổng Giám đốc công ty từ ngày 01.4.2013. 

− Ông Nguyễn Thanh Hoàn được tái bổ nhiệm phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 25.4.2013. 

− Ông Trần Văn Ngân thôi giữ chức phó Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 25.4.2013. Lý 
do: hết nhiệm kỳ. 

− Ông Nguyễn Trọng Kim thôi giữ chức phó Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 25.4.2013. 
Lý do: hết nhiệm kỳ. 

− Ông Trần Văn Phúc thôi giữ chức Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 16.12.2013. Lý do: 
miễn nhiệm. 

2. Giới thi ệu Ban Điều hành 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ông VŨ XUÂN HẢI. Chức vụ: Tổng Giám đốc 
Năm sinh: 1973. CMND s ố 023921447 
Quá trình công tác: 
− 2003    – 2007 :  Công tác tại SONACON 
− 2007    – 2013  :  PP Đầu tư, Tổng Công ty xây dựng số 1 – TNHH MTV. 
− 2013 đến nay  : Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty cổ phần bê tông Biên hòa 
− Cổ phiếu nắm giữ : (Đại diện phần vốn Nhà nước) 1.718.182, tỷ lệ: 38,182%  
−  

Ông TRẦN CHÍ HIẾU. Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 
Năm sinh: 1975. CMND s ố 024396578 
Quá trình công tác: 
− 1999 – 2002  : Cán bộ kinh doanh XNK, Công ty TNHH Điện Thương mại Hiệp Tín 
− 2002 – 2012  : Trưởng phòng Kinh doanh Công ty cổ phần XD và KD Vật tư – C&T. 
− 2013 đến nay  : Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bê tông Biên hòa 
− Cổ phiếu nắm giữ :  0  

Ông NGUYỄN THANH HOÀN. Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 
Năm sinh: 1969. CMND s ố 021787750 
Quá trình công tác: 
− 1995 – 1997   : Phụ trách Xí nghiệp bê tông Hòn Chông (đơn vị trực thuộc). 
− 2007 – 2008 : Giám đốc Nhà máy bê tông Mỹ Xuân (đơn vị trực thuộc). 
− 2008 – 2012 : Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV An Hòa – BCC (công ty con). 
− 1995 đến nay  : Công tác tại Công ty cổ phần bê tông Biên hòa 
− Cổ phiếu nắm giữ :  6.000, tỷ lệ 0,133% 
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VI.  PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tình hình kinh t ế thế giới và trong n ước 

Kinh tế thế giới năm 2014 đi vào giai đoạn tăng trưởng sẽ giúp cho các 
nước mới nổi trong đó có Việt Nam hưởng lợi. Sau những gói kích 
thích kinh tế mạnh mẽ, kinh tế Mỹ có sự phục hồi rõ rệt từ giữa năm 
2013. Động lực này đã giúp kinh tế châu Âu và các nước phát triển 
từng bước thoát khỏi khó khăn. Do vậy, kinh tế thế giới năm 2014 
được nhận định sẽ tăng trưởng 3,5%, tốt hơn năm 2013 là 2,9%. Tóm 
lại kinh tế các nước phát triển tăng trưởng tốt đồng thời kinh tế Trung 
Quốc giảm xuất khẩu để phát triển tiêu thụ nội địa sẽ mở ra cơ hội xuất 
khẩu tốt cho các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. 

Ở trong nước, môi trường đầu tư của Việt Nam sẽ tiếp tục được cải 
thiện nhờ những thuận lợi đến từ những cơ hội gia tăng xuất khẩu và 
đón nhận dòng vốn từ nước ngoài gắn với xu hướng hồi phục kinh tế 
thế giới, cùng với sự cộng hưởng hiệu ứng tích cực của một loạt chính 
sách vĩ mô mà Việt nam đã triển khai hay sẽ có hiệu lực từ đầu năm 
2014, nhất là từ chính sách giảm thuế, từ 25% xuống 22% kể từ 
01.1.2014. Chính sách tiền tệ tiếp tục được nới lỏng và chính sách tài 
khóa được kích thích nhờ nâng trần bội chi (từ 4,3% GDP năm 2013 
lên 5,2% năm 2014) đồng thời cam kết duy trì lạm phát tăng dưới 1 con 
số sẽ là những tín hiệu tích cực hỗ trợ nền kinh tế. Ngân hàng phát 
triển Chấu Á (ADB) dự báo GDP năm 2014 của Việt Nam có thể tăng 
5,5% và lạm phát tăng 7,2% so với năm 2013. 

2. Tình hình th ị trường 

Mặc dù năm 2013 là năm khó khăn nhất của kinh tế Việt Nam kể từ 
2008, nhưng tình hình kinh tế đất nước đã có dấu hiệu phục hồi, 
các ngành sẽ phát triển tốt là những ngành phục vụ hoặc trực tiếp 
xuất khẩu vào các nước phát triển như thủy sản, dệt may, có thể kể 
thêm ngành sản xuất tiêu dùng nội địa và bán lẻ, còn ngành xây 
dựng – bất động sản vẫn chưa thể khởi sắc dù đã trải qua nhiều 
năm trì trệ. Dự báo năm 2014 thị trường bất động sản chỉ cố thể 
“tan băng” cục bộ và giá sẽ còn giảm tiếp, thị trường xây dựng vẫn 
còn bị thu hẹp. 

Giá cả các loại vật tư đầu vào tiếp tục biến động, khó dự báo, giá 
điện, giá nhiên liệu dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng. Lãi suất vay tuy đã 
giảm nhưng vẫn còn ở mức cao và việc tiếp cận nguồn vốn vay vẫn 
hết sức khó khăn. 

Các chủng loại sản phẩm của công ty ngày càng gặp phải sự cạnh 
tranh gay gắt do thị trường hẹp, nguồn công việc ít. Những phụ phí, 
chi phí hoa hồng dần biến dạng, phức tạp càng làm cho việc tiếp 
cận, tham gia các dự án của công ty gặp nhiều trở ngại. 
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3. Tình hình công ty 

3.1- Khó khăn 

− Với gánh nặng về vốn của năm 2011, 2012 để lại, cộng với 
hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2013 tiếp tục ở số âm sẽ 
làm cho tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 gặp rất nhiều 
khó khăn.  

− Vật tư phục vụ sản xuất luôn phải mua chịu cộng lãi suất trả 
chậm dẫn đến chi phí cao, đội giá thành, ảnh hưởng đến kết quả 
sản xuất kinh doanh. 

− Nợ phải thu (bị khách hàng chiếm dụng) vẫn ở mức cao nhưng 
rất khó thu vì đa số là các nợ cũ phát sinh từ lâu. Mặt khác các 
hợp đồng mới thường được tạm ứng rất ít, thời gian thanh toán 
kéo dài nên công ty luôn trong tình trạng thiếu vốn để sản xuất.  

− Thiếu hụt lực lượng lao động có tay nghề, người lao động đang 
có xu hướng nhảy việc do nhu cầu thị trường lao động ngày 
càng tăng cao, tạo sự biến động, tăng giảm liên tục, khó khăn 
trong công tác đào tạo nghề. 

3.2- Thuận lợi 

− Ngay từ cuối năm 2013, với sự cố gắng nỗ lực công ty đã và 
chuẩn bị ký được một số hợp đồng có giá trị lớn cho cả ba loại 
sản phẩm (cọc bê tông ly tâm, trụ điện, bê tông trộn sẵn), với 
giá trị gối đầu trên 60 tỷ đồng và một số dự án có khả năng 
trúng thầu trên 30 tỷ đồng. 

− Các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp đang có sự 
chuyển biến khả quan cũng như một số công trình hạ tầng tiếp 
tục khởi động sẽ nâng mức cầu sản phẩm bê tông đối với thị 
trường, tạo thuận lợi hơn trong công tác tiếp thị đấu thầu. 

− Công ty đã chủ động làm việc với ngân hàng và thuế để giãn 
nợ, đồng thời nỗ lực tìm kiếm thêm nguồn vốn mới. Bên cạnh 
đó, các nhà cung ứng cũng khoanh lại nợ cũ và kéo dài thêm 
thời gian thanh toán để công ty giảm bớt áp lực tài chính, tập 
trung nguồn vốn cho sản xuất. 

− Công ty sau một năm tổ chức sắp xếp nhân sự, tái cấu trúc bộ 
máy, năng lực điều hành có sự chuyển biến tích cực và khối 
lượng, chất lượng sản phẩm được cải thiện. 
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4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh n ăm 2014 

4.1- Mục tiêu: 

Từ những bài học kinh nghiệm đúc kết trong năm 2013 cộng với tinh thần nghiêm túc đánh 
giá, phân tích tình hình thị trường và tiềm lực của công ty, với yêu cầu phải đổi mới triệt để 
nhằm duy trì và phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2014 tập trung 
vào các mục tiêu như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xây dựng được chiến lược, chính sách kinh doanh để đảm bảo hiệu quả 
kinh tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Quan tâm tìm hiểu năng lực 
khách hàng để không thiếu hụt nguồn vốn, phát sinh thêm nợ xấu. Phải 
đảm bảo được tiến độ quyết toán công trình để công tác thu hồi nguồn vốn 
được nhanh chóng. 

Phải xây dựng và thực hiện bằng được kế hoạch tài chính, nâng cao công 
tác quản trị tài chính, quản trị dòng tiền, không để nguồn vốn sản xuất luôn 
bị động, thiếu hụt. 

Cải tiến công tác thu hồi vốn một cách triệt để và hiệu quả bằng nhiều cách 
(kể cả việc cấn trừ giữa các đơn vị để giảm nợ phải thu, phải trả). 

Tiếp tục tái cấu trúc cơ cấu tổ chức sản xuất, nâng cao năng lực bộ máy 
điều hành xưởng, sàng lọc lực lượng theo hướng tinh gọn. Quan tâm đào 
tạo và trẻ hóa đội ngũ lao động. 

Phải loại bỏ được căn bệnh cố hữu: Chất lượng sản phẩm kém, mẫu mã 
xấu, năng suất thấp, tiến độ chậm, hồ sơ kỹ thuật không kịp thời. 

Chú trọng đầu tư cải tạo dây chuyền sản xuất. Trước mắt cải tạo dây 
chuyền bê tông ly tâm để nâng cao năng suất 2 sản phẩm cọc ống và 
cột điện. 
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4.2- Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014 

Căn cứ vào năng lực thực hiện, tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, thị trường sản phẩm 
và những hợp đồng gối đầu. Công ty xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 
 

− Giá trị sản lượng : 185,2 tỷ đồng , bằng 215,59% so với thực hiện năm 2013. 
 (Công ty mẹ : 130 tỷ đồng; Công ty con: 55,2 tỷ đồng). 

− Giá trị doanh thu : 171,68 tỷ đồng , bằng 215,16% so với thực hiện năm 2013. 
 (Công ty mẹ: 123 tỷ đồng; Công ty con: 48,68 tỷ đồng). 

− Khối lượng sản phẩm : 69.034m3, bằng 264,65% so với thực hiện năm 2013. 
 (Công ty mẹ : 53.000m3; Công ty con : 16.034m3). 

− Giá trị thu hồi vốn : 180 tỷ đồng , bằng 196,1% so với thực hiện năm 2013. 
 (Công ty mẹ : 135 tỷ đồng; Công ty con : 45 tỷ đồng). 

− Nợ phải thu đến cuối năm : 58,2 tỷ đồng , bằng 128,05% so với thực hiện năm 2013. 
 (Công ty mẹ: 48 tỷ đồng; Công ty con : 10,2 tỷ đồng). 

− Lợi nhuận trước thuế : 0,500 tỷ đồng . 
 (Công ty mẹ : 5 tỷ đồng; Công ty con : -4,5 tỷ đồng). 

− Tổng quỹ lương : 17,1 tỷ đồng . 
 (Công ty mẹ : 12,3 tỷ đồng; Công ty con : 4,8 tỷ đồng). 

− Lao động bình quân : 250 người. 
 (Công ty mẹ : 180 người; Công ty con : 70 người). 

− Tiền lương bình quân : 5.704.000 đồng / người/ tháng. 

− Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu: 0,29%. 

− Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn góp chủ sở hữu: 0,87%. 

− Cổ tức : 0%. 

 

5. Các gi ải pháp th ực hi ện mục tiêu và ch ỉ tiêu SXKD n ăm 2014 

5.1- Công tác tiếp thị kinh doanh 

− Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, bán hàng, đặc biệt chú trọng đến việc tiếp thị sản 
phẩm cọc vuông và bê tông trộn sẵn để có khối lượng công việc đều cho các xưởng. 
Quan tâm đến việc tìm kiếm, tiếp thị việc làm cho công ty con.  

− Liên kết, phối hợp tốt với các nhà thầu thi công ép cọc để nhận thầu trọn gói bao gồm cả 
công tác cung cấp và thi công ép cọc nhằm chủ động trong việc bảo quản sản phẩm của 
công ty cũng như chủ động trong công tác thu hồi vốn. 

− Đào tạo đội ngũ tiếp thị thích ứng với công việc chuyên môn một cách chuyên nghiệp 
nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng bán hàng. Xây dựng cơ chế khoán lương đặc thù cho 
đội ngũ kinh doanh để kích thích công việc, tạo sự gắn bó lâu dài.  



 
 

 

  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 17 

− Xây dựng chính sách hoa hồng hợp lý, hợp pháp để nâng cao tính cạnh tranh và thu hút 
khách hàng. Thiết lập chính sách kinh doanh phù hợp với từng thời kỳ biến động của thị 
trường một cách linh hoạt, chủ động để không mất khách hàng tiềm năng, truyền thống.  

 

5.2- Công tác tổ chức sản xuất 

− Chú trọng và luôn coi là mục tiêu hàng đầu công tác chất 
lượng sản phẩm. Cải tiến phương pháp kiểm tra, kiểm 
soát trước và trong sản xuất để đảm bảo mỗi sản phẩm 
xuất xưởng là một sản phẩm chất lượng nhằm nâng cao 
uy tín, thương hiệu của công ty trên thương trường. 

− Rà soát, sắp xếp lại lực lượng sản xuất theo từng độ 
tuổi, tay nghề để bố trí nguồn lực một cách hợp lý, hiệu 
quả nhằm nâng cao năng suất. Nâng cao hơn nữa ý thức 
kỷ luật lao động và tinh thần trách nhiệm với công việc. 
Coi trọng việc trẻ hoá đội ngũ để nâng cao chất lượng 
lao động và năng suất lao động. 

− Kiểm soát chặt chẽ chi phí và chất lượng sửa chữa máy 
mọc thiết bị, phương tiện vận chuyển để tiết kiệm chi phí 
sửa chữa, đảm bảo tuổi thọ, độ bền của máy, tránh hư 
hỏng thường xuyên làm ngưng trệ sản xuất. Thường 
xuyên tổ chức hướng dẫn, huấn luyện cho người vận 
hành, sử dụng. 

− Nâng cao trách nhiệm của Ban điều hành xưởng trong 
việc tổ chức sản xuất, quản lý lạo động, quản lý vật tư và 
thực hiện các biện pháp an toàn trong thi công.  

 

 

5.3- Công tác tổ chức nhân sự, đào tạo 

− Đảm bảo nguồn lao động có chất lượng và tổ chức sắp xếp, tinh giản bộ máy để nâng 
cao năng suất, tiết kiệm chi phí.  

− Đảm bảo cơ chế, chính sách và quyền lợi cho người lao động theo quy định để bảo toàn 
lực lượng, cải thiện mối quan hệ lao động. Điều chỉnh lương phù hợp với tình hình sản 
xuất và mặt bằng thu nhập trong khu vực để người lao động không nhảy việc, an tâm 
gắn bó với công ty. 

− Kiểm tra định kỳ công tác BHLĐ và huấn luyện ATLĐ cho công nhân mới vào làm theo 
quy định. Huấn luyện an toàn vận hành thiết bị nâng, an toàn thiết bị áp lực. 

− Coi trọng việc hướng dẫn nghề cho người lao động và đào tạo kỹ năng quản trị, kỹ năng 
điều hành công việc, kỹ năng phối hợp nhóm cho cán bộ quản lý cấp trung để nâng cao 
chất lượng đội ngũ, kể cả việc nâng cao tính pháp chế trong việc thực hiện nội quy, quy 
chế, quy định của công ty. 

− Tiếp tục tuyển dụng đủ lao động cho các xưởng sản xuất để đáp ứng nhu cầu lao động 
sản xuất và thay thế lao động lớn tuổi, sức khỏe yếu, không tích cực lao động.  
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5.4- Công tác vật tư, thiết bị 

− Nâng cao năng lực kiểm soát nguồn vật tư, vật liệu đầu vào để 
không bị ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Tích cực tìm nhiều 
nhà cung ứng, đặc biệt chú trọng các nhà cung cấp vật tư là khách 
hàng mua các sản phẩm của công ty để bù trừ công nợ nhằm đảm 
bảo cung cấp vật tư kịp thời phục vụ sản xuất cũng như giảm được 
nợ phải thu.  

− Quan tâm đến việc sử dụng vật tư trong và sau sản xuất, không để 
dư thừa. Kiểm soát số lượng vật tư phù hợp với định mức, không để 
tình trạng tồn kho vật tư với số lượng lớn và thời gian dài gây ứ 
đọng vốn của công ty. 

− Chủ động nhập thép chuyên dụng đáp ứng kế hoạch sản xuất của 
công ty theo tháng, quý, năm. Tìm kiếm thêm nhiều nhà cung ứng, 
đặc biệt là nhà cung ứng chung cho các đơn vị trong hiệp hội để có 
nguồn cung ổn định, giá rẻ. 

 

 

5.5- Công tác tài chính và thu hồi vốn 

− Cân đối nguồn tiền hợp lý để đáp ứng đủ vốn cho công tác sản 
xuất, không để tình hình thiếu, chậm vật tư kéo dài như năm 
trước. Lập kế hoạch chi tiết dòng tiền và sử dụng dòng tiền có 
hiệu quả cao. 

− Nâng cao năng lực kiểm soát tài chính nhằm hạn chế tối đa các rủi 
ro từ hoạt động kinh doanh. Duy trì tính minh bạch và công khai về 
tài chính của công ty, luôn đảm bảo công bố các thông tin tài chính 
kịp thời và nhanh nhất đến Ủy ban chứng khoán, Sở Giao dịch 
Chứng khoán, các cổ đông và các nhà đầu tư chiến lược. 

− Hoàn thành nhanh chóng các hồ sơ pháp lý, hoàn công, biên bản 
nghiệm thu, đối chiếu công nợ để đẩy nhanh công tác thanh quyết 
toán, thu tiền bán hàng. Tránh tình trạng khách hàng dựa vào 
những lý do này để chiếm dụng vốn, chậm thanh toán. 

− Duy trì công tác họp thu hồi vốn theo định kỳ để nắm bắt tình hình 
thanh toán từng khách hàng và có biện pháp xử lý kịp thời. 

 

 

5.6- Một số giải pháp cơ bản khác 

− Tiếp tục thực hiện triệt để chính sách tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong 
mọi lĩnh vực hoạt động của công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản 
xuất kinh doanh. 

− Đẩy mạnh sản xuất các loại sản phẩm và các dự án có tính thanh 
khoản nhanh, nâng cao tỷ trọng sản xuất sản phẩm cột điện bê tông 
ly tâm. 
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− Chuyên nghiệp hơn trong công tác dự báo, đánh giá và phân tích, xử 
lý thông tin tình hình kinh tế thị trường, thông tin của các đơn vị cùng 
ngành nghề để mở rộng liên kết hoặc xấy dựng đối sách kinh doanh. 

− Tiếp tục cải tiến đơn giá nhân công, định mức vật tư cho phù hợp 
với yêu cầu sản xuất kinh doanh thực tế. Công bằng trong phân phối 
để thu hút người tài, giữ chân người có tay nghề, kích thích sản xuất 
và nâng cao thu nhập chính đáng cho người lao động, nhất là việc 
phân phối tiền lương tại các xưởng sản xuất. 

− Áp dụng các biện pháp kiểm soát hữu hiệu và thực hiện việc chế tài 
trong việc chấp hành các nội quy, quy định, chỉ thị để nâng cao chất 
lượng công việc và tinh lọc bộ máy./ 

 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KI ỂM SOÁT 

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Những nét n ổi bật của kết quả hoạt động trong n ăm 2013. 

Hội đồng quản trị công ty đã thể hiện tinh thần trách nhiệm luôn quan tâm đến hoạt động của 
công ty. Giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai các nghị quyết của HĐQT. Kịp thời 
tháo gỡ vướng mắc và đưa ra những quyết sách phù hợp, tạo điều kiện cho Ban Điều hành 
công ty thực hiện nhiệm vụ. 

Giám sát HĐTV công ty con (An Hòa – BCC) trong việc chỉ đạo Ban Điều hành tổ chức hoạt 
động lại từ tháng 5/2013 để phục hồi sản xuất, nâng cao sản lượng và giảm áp lực về chi 
phí tài chính năm 2013. 

2. Các cuộc họp Hội đồng qu ản tr ị trong n ăm 2013. 

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã họp 06 cuộc họp thường kỳ, 05 cuộc họp bất thường 
và 11 cuộc họp lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các vấn đề quan trọng về các mặt 
hoạt động của công ty. 
 

2.1- Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản – Lần thứ 14/2013, theo Phiếu lấy ý kiến 
số 007/BCC-HĐQT ngày 03.01.2013. Nội dung: 

− Thống nhất việc điều chỉnh đơn giá nhân công theo mức lương tối thiểu chung 
(1.050.000đ) tại Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12.4.2012 của Thủ tướng Chính 
phủ, căn cứ theo tờ trình của TGĐ công ty. Ý kiến biểu quyết đồng ý 5/5, tỷ lệ 100%. 

− Giao cho Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện từ tháng 1/2013. 

− Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 08.1.2013. 
 

2.2- Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản – Lần thứ 15/2013, theo Phiếu lấy ý kiến 
số 017/BCC-HĐQT ngày 14.01.2013. Nội dung: 

− Thống nhất việc chi lương cho CBCNV dịp tết Nguyên đán năm 2013. Ý kiến biểu quyết 
đồng ý 5/5, tỷ lệ 100%. 
� Nguồn chi : Ứng quỹ lương năm 2013 
� Mức chi : Một người 1 tháng lương thực tế. 
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� Đối tượng : CBCNV có mặt đến 31.12.2012. 

− Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 16.1.2013. 
 

2.3- Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản – Lần thứ 16/2013, theo Phiếu lấy ý kiến 
số 032/BCC-HĐQT ngày 28.01.2013. Nội dung: 

− Thống nhất sửa đổi (bổ sung) Điều lệ Công ty TNHH MTV An Hòa – BCC (công ty 
con). Ý kiến biểu quyết đồng ý 5/5, tỷ lệ 100%. 
� Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh tại khoản 2, Điều 4. 
� Bổ sung thêm quyền của chủ sở hữu tại Điều 16. 

− Giao cho HĐTV Công ty con đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh với cơ quan 
quản lý địa phương từ 01.2.2013. 

− Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01.2.2013. 
 

2.4- Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản – Lần thứ 17/2013, theo Phiếu lấy ý kiến 
số 031/BCC-HĐQT ngày 28.01.2013. Nội dung: 

− Thống nhất thanh lý tài sản cố định, theo tờ trình của TGĐ công ty. Ý kiến biểu quyết 
đồng ý 5/5, tỷ lệ 100%. 
� Loại tài sản : Dụng cụ hơi DT.1334 của Nhật Bản. Số lượng 6 cái. 
� Hình thức thanh lý : Thu hồi phụ tùng thay thế, không bán phế liệu. 

− Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01.2.2013. 
 

2.5- Họp HĐQT (bất thường), biên bản họp số 044/BB-BCC-HĐQT ngày 02.2.2013. Nội dung: 

− Đồng ý vay vốn tại Vietcombank Biên Hòa để bổ sung vốn lưu động. 

− Đồng ý thế chấp tài sản của công ty để đảm bảo cho các khoản vay 

− Thống nhất giao cho Ông Hồ Đình Thuần, Tổng Giám đốc công ty được thay mặt 
HĐQT thực hiện các quyền và nghĩa vụ sau. 
� Ký kết các hồ sơ liên quan đến khoản vay. 
� Được phép sử dụng tài sản của công ty để thế chấp ngân hàng 
� Được phép ủy quyền cho người khác ký thay hồ sơ vay. 

 

2.6- Họp HĐQT kỳ họp thứ 14/2013 ngày 05.2.2013 (thứ Ba), theo Thư mời họp số 
037/TB-BCC-HĐQT ngày 30.1.2013. Nghị quyết các nội dung: 

− Thống nhất giao nhiệm vụ lập báo cáo đánh giá kết quả SXKD, đầu tư năm 2012 và 
xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 cùng các giải pháp thực hiện để trình Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2013. 
� Giao cho công ty con (An Hòa – BCC) lập báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 

trình HĐQT trước ngày 16.2.2013. 

− Công tác tổ chức đại hội 
� Thông qua ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên là ngày 06.4.2013. 
� Nghiên cứu phương án thù lao HĐQT, BKS để trình Đại hội đồng cổ đông. 

− Công tác nhân sự điều hành. 
� HĐQT thống nhất phương án đề xuất ông Nguyễn Trọng Kim giữ chức TGĐ sau 
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khi có ý kiến của cổ đông lớn là Tổng công ty xây dựng số 1. Ý kiến biểu quyết 
đồng ý 5/5, tỷ lệ 100%. 

− Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 05.2.2013. 
 

2.7- Họp HĐQT kỳ họp thứ 15/2013 ngày 19.2.2013 (thứ Ba), theo Thư mời họp số 
046/TB-BCC-HĐQT ngày 06.2.2013. Nghị quyết các nội dung: 

− Giao nhiệm vụ phục vụ công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013. 
� Thống nhất dự thảo báo cáo SXKD năm 2012 và phương án thù lao HĐQT, BKS 

năm 2013. 
� Giao cho thư ký HĐQT soạn thảo báo cáo quản trị công ty và báo cáo thường niên 

gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Lập 
thông báo thực hiện quyền gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam. 

� Giao cho ông Phúc phối hợp với đơn vị kiểm toán để hoàn thành báo cáo tài chính 
soát xét. 

� Đề nghị Ban Kiểm soát hoàn thiện báo cáo để HĐQT thông qua trước khi trình đại hội. 

− Công tác nhân sự HĐQT 
� Thống nhất cho ông Hồ Đình Thuần thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT sau khi xin ý 

kiến của cổ đông lớn (cổ đông nhà nước). Ý kiến biểu quyết đồng ý 5/5, tỷ lệ 100%. 
� Đề nghị cổ đông nhà nước cử người thay thế Người đại diện phần vốn nhà nước 

tại công ty. 

− Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 19.2.2013. 
 

2.8- Họp HĐQT kỳ họp thứ 16/2013 ngày 01.3.2013 (thứ Sáu), theo Thư mời họp khẩn số 
055/TB-BCC-HĐQT ngày 28.2.2013. Nghị quyết các nội dung: 

− HĐQT chấp thuận việc thôi giữ các chức danh điều hành quản lý công ty đối với ông Hồ 
Đình Thuần kể từ ngày 08.3.2013. Ý kiến biểu quyết đồng ý 5/5, tỷ lệ 100%. 
� Chủ tịch HĐQT 
� Thành viên HĐQT 
� Tổng Giám đốc công ty 

− Thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT và ý kiến biểu quyết các chức danh điều 
hành quản lý công ty.  Ý kiến biểu quyết đồng ý 5/5, tỷ lệ 100%. 
� Ông Vũ Xuân Hải được bầu làm thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2010 – 2015) 
� Ông Vũ Xuân Hải, giữ chức chủ tịch HĐQT công ty 
� Bổ nhiệm Ông Vũ Xuân Hải làm Tổng Giám đốc công ty 

− Bàn giao nhiệm vụ quản lý điều hành công ty vào ngày 09.3.2013. 

− Giao thư ký HĐQT công bố thông tin với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch 
Chứng khoán Hà Nội và các cơ quan liên quan theo quy định đối với tổ chức niêm yết. 

− Giao cho TGĐ chỉ đạo các phòng ban liên quan lập thủ tục đăng ký kinh doanh 

− Lập tờ trình xin ý kiến Đại hội cổ đông về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 
công ty vào kỳ đại hội cổ đông gần nhất. 

− Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01.3..2013. 
 

2.9- Họp HĐQT (bất thường), biên bản họp số 067/BB-BCC-HĐQT ngày 12.3.2013. Thống 
nhất các nội dung: 
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− Đồng ý cử Ông Vũ Xuân Hải, Tổng Giám đốc làm chủ tài khoản công ty tại Vietcombank. 

− Đồng ý vay vốn tại Vietcombank Biên Hòa để bổ sung vốn lưu động. 

− Giao cho Ông Vũ Xuân Hải, Tổng Giám đốc công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ 
sau: 
� Ký kết các hồ sơ liên quan đến khoản vay. 
� Được phép sử dụng tài sản của công ty để thế chấp ngân hàng 
� Được phép ủy quyền cho người khác ký thay hồ sơ vay. 

 

2.10- Họp HĐQT kỳ họp thứ 17/2013 ngày 18.3.2013 (thứ Hai), theo Thư mời họp số 
063/TB-BCC-HĐQT ngày 14.3.2013. Nghị quyết các nội dung: 

− Công tác tổ chức đại hội cổ đông 
� Giao nhiệm vụ các thành viên HĐQT tại đại hội cổ đông. 
� Lập các tiểu ban phục vụ đại hội. 

− Công tác nhân sự Ban điều hành công ty 
� Đề xuất bổ nhiệm phó TGĐ công ty (sẽ lấy ý kiến vằng văn bản). 
� Phân công lại nhiệm vụ thành viên HĐQT. 

− 3. Công tác sắp xếp tổ chức 
� Chuyển phòng Kinh doanh từ chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về làm việc tại trụ sở công 

ty tại Biên hòa. 
� Sửa lại phòng làm việc để sắp xếp lại vị trí các phòng ban 

− Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 18.3..2013. 
 

2.11- Họp HĐQT (bất thường), nghị quyết số 081/NQ-BCC-HĐQT ngày 22.3.2013. Nội 
dung:  

− Quyết định mở các tài khoản thanh toán tiền đồng Việt Nam, Đô la Mỹ và tài khoản tiền 
gửi có kỳ hạn tại ngân hàng VID PUBLIC, chi nhánh Bình Dương. 

 

2.12- Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản – Lần thứ 18/2013, theo Phiếu lấy ý kiến 
số 094/BCC-HĐQT ngày 28.3.2013. Nội dung: 

− Thống nhất bổ nhiệm Ông Trần Chí Hiếu giữ chức danh phó Tổng Giám đốc công ty kể 
từ ngày 01.4.2013, thời gian bổ nhiệm là 3 năm. Ý kiến biểu quyết đồng ý 5/5, tỷ lệ 100%. 

− Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01.4.2013. 
 

2.13- Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản – Lần thứ 19/2013, theo Phiếu lấy ý kiến 
số 113/BCC-HĐQT ngày 11.04.2013. Nội dung: 

− Thống nhất chủ trương tái sản xuất tại Công ty TNHH MTV An Hòa – BCC (công ty 
con). Thời gian thực hiện trong quý 2/2013. Ý kiến biểu quyết đồng ý 3/5, tỷ lệ 60%. 

− Giao cho HĐTV công ty con triển khai thực hiện công tác tổ chức sản xuất tại nhà máy 
An Hòa theo phương án được HĐQT công ty phê duyệt. 

− Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 18.4.2013. 
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2.14- Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản – Lần thứ 20/2013, theo Phiếu lấy ý kiến 
số 120/BCC-HĐQT ngày 17.04.2013. Nội dung: 

− Thống nhất bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh phó Tổng Giám đốc. 
� Tái bổ nhiệm chức danh phó TGĐ đối với ông Nguyễn Thanh Hoàn, kể từ ngày 

25.4.2013. Ý kiến biểu quyết đồng ý 5/5, tỷ lệ 100%. 
� Không tái bổ nhiệm chức danh phó TGĐ đối với ông Trần Văn Ngân, kể từ ngày 

25.4.2013. Ý kiến biểu quyết đồng ý 3/5, tỷ lệ 60%. 
� Không tái bổ nhiệm chức danh phó TGĐ đối với ông Nguyễn Trọng Kim, kể từ ngày 

25.4.2013. Ý kiến biểu quyết đồng ý 3/5, tỷ lệ 60%. 

− Thống nhất bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng 
� Tái bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty đối với ông Trần Văn Phúc, kể từ 

ngày 25.4.2013. Ý kiến biểu quyết đồng ý 5/5, tỷ lệ 100%. 

− Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 25.4.2013. 
 

2.15- Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản – Lần thứ 21/2013, theo Phiếu lấy ý kiến 
số 161/BCC-HĐQT ngày 22.05.2013. Nội dung: 

− Thống nhất bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV An 
Hòa – BCC (công ty con). 
� Miễn nhiệm chức danh TGĐ điều hành và thành viên HĐTV công ty con đối với ông 
Đào Văn Sơn, kể từ ngày 28.5.2013. Ý kiến biểu quyết đồng ý 5/5, tỷ lệ 100%. 

� Bổ nhiệm chức danh TGĐ điều hành công ty con đối với ông Mai Duy Thắng, kể từ 
ngày 28.5.2013. Ý kiến biểu quyết đồng ý 5/5, tỷ lệ 100%. 

− Giao cho HĐTV công ty con tiến hành các thủ tục thay đổi nhân sự, tổ chức bàn giao 
công tác điều hành quản lý theo các quy định pháp luật và Điều lệ công ty. 

− Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 28.5.2013. 
 

2.16- Họp HĐQT kỳ họp thứ 18/2013 ngày 16.7.2013 (thứ Ba), theo Thư mời họp số 
216/TB-BCC-HĐQT ngày 11.7.2013. Nghị quyết các nội dung: 

− Thống nhất kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ SXKD 6 
tháng cuối năm 2013. 

− Triển khai công tác đầu tư. 
� Đầu tư lắp đặt thêm trạm trộn T120 tại nhà máy Biên hòa. Giá trị đầu tư là 3 tỷ đồng. 
� Đầu tư mua 2 khuôn trụ 14m. Giá trị là 0,5 tỷ đồng. 
� Đầu tư hệ thống sàng cát công suất 25 ~ 30m3/h. Giá trị đầu tư là 220 triệu đồng. 
� Đầu tư mua 20 khuôn cọc ống ∅600, 30 khuôn ∅500 và 30 khuôn ∅400 để cung 

cấp cọc cho các dự án, hợp đồng lớn và cung cấp cho công trình xây dựng nhà 
máy lọc hóa dầu Nghi Sơn của CC1 tại Thanh Hóa.  

− Thống nhất việc tự nguyện xin hủy niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội 
(HNX) để giữ thương hiệu công ty. Thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2013. Dự kiến chi 
phí cho việc hủy niêm yết là 55 triệu đồng. 

− Thống nhất phân công lại nhiệm vụ các thành viên HĐQT (tham gia trực tiếp điều hành 
quản lý tại công ty). Kể từ ngày 16.7.2013. 

− Thống nhất một số nội dung khác. 
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� Mở rộng thêm 2 lĩnh vực kinh doanh là thi công hạ tầng và kinh doanh vật liệu. 
� Mở rộng sản xuất sản phẩm bê tông đúc sẵn tại công ty con. 
� Mua 01 xe con phục vụ công tác quản lý điều hành công ty. 
� Tổ chức thanh lý tài sản sau kiểm kê để thu hồi vốn cho sản xuất 

− Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 16.7.2013. 
 

2.17- Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản – Lần thứ 22/2013, theo Phiếu lấy ý kiến 
số 268/BCC-HĐQT ngày 13.9.2013. Nội dung: 

− Thống nhất việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty 
� Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015 đối với ông 

Trần Văn Ngân kể từ 25.9.2013. Ý kiến biểu quyết đồng ý 4/4, tỷ lệ 100%. 
� Bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015 đối với ông 

Mai Duy Thắng kể từ ngày  25.9.2013. Ý kiến biểu quyết đồng ý 4/4, tỷ lệ 100%. 

− Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 25.9.2013. 
 

2.18- Họp HĐQT (bất thường), nghị quyết số 295/NQ-BCC-HĐQT ngày 18.10.2013. 
Nội dung:  

− Thống nhất việc tham gia chương trình “Cải cách doanh nghiệp Nhà nước và hỗ trợ 
quản trị doanh nghiệp” do ADB tài trợ để tái cơ cấu nợ cho dự án Nhà máy bê tông An 
Hòa (Công ty TNHH MTV An Hòa BCC). 

− Thống nhất các nội dung cam kết với Tổng Công ty Xây dựng số 1 – TNHH MTV (CC1) 
về khoản vay của dự án. 

− Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty được thay mặt Hội đồng quản trị thực hiện các 
quyền và nghĩa vụ sau: 
� Ký kết các hồ sơ liên quan đến khoản vay. 
� Thực hiện các nội dung đã cam kết với CC1. 
� Được phép ủy quyền cho các cá nhân khác ký thay hồ sơ có liên quan. 

− Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 18.10.2013. 
 

2.19- Họp HĐQT kỳ họp thứ 19/2013 ngày 11.11.2013 (thứ Hai), theo Thư mời họp số 
305/TB-BCC-HĐQT ngày 07.11.2013. Nghị quyết các nội dung: 

− Thống nhất kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ SXKD quý 4/2013. 

− Thống nhất việc phân công lại nhiệm vụ các thành viên HĐQT công ty. 

− Thống nhất việc đầu tư mua sắm khuôn để sản xuất cừ ván. Triển khai vào đầu quý 1/2014. 

− Thống nhất một số nội dung công tác khác. 
� Công tác lập báo cáo và tổ chức kiểm kê: Giao cho ông Nguyễn Thanh Hoàn chủ trì 

lập báo cáo tổng kết công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013. Giao cho 
ông Trần Văn Phúc chủ trì lập lập kế hoạch kiểm kê tại công ty mẹ và công ty con. 

� Công tác lương thưởng: Tạm trích quỹ lương năm 2014 chi Tết Dương Lịch và Tết 
Âm lịch (Giáp Ngọ). Mức chi tương đương năm 2013. Phương án chi sẽ do Tổng 
Giám đốc trình HĐQT công ty phê duyệt. 
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� Công tác đánh giá tài sản, cơ cấu vốn: Giao cho Ông Phúc mời đơn vị tư vấn đánh 
giá, thanh lý tài sản tại công ty mẹ để tái cơ cấu vốn. Giao cho HĐTV công ty con 
lập phương án xử lý nguồn vốn tại nhà máy An Hòa, trình HĐQT xem xét. 

− Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 11.11.2013. 
 

2.20- Họp HĐQT (bất thường), nghị quyết số 312/NQ-BCC-HĐQT ngày 25.11.2013. Nội dung: 

− Thống nhất ủy quyền cho Ông Vũ Xuân Hải, Tổng Giám đốc, dùng tài sản cầm cố, thế 
chấp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phất triển Việt Nam – chi nhánh Phú 
Nhuận. 

− Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 25.11.2013. 
 

2.21- Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản – Lần thứ 23/2013 ngày 13.12.2013, theo 
Phiếu lấy ý kiến số 292/BCC-HĐQT ngày 17.10.2013. Nội dung: 

− Thống nhất miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần bê tông Biên hòa 
đối với ông Trần Văn Phúc, kể từ ngày 16.12.2013. Y kiến biểu quyết đồng ý 4/5, tỷ lệ 
80%. 

 

2.22- Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản – Lần thứ 24/2013, theo Phiếu lấy ý kiến số 
323/BCC-HĐQT ngày 04.12.2013. Nội dung: 

− Thống nhất nhượng bán chiếc xe Fotuner mới biển số 60A-121.08, công ty đặt cọc mua 
để làm phương tiện phục vụ công tác. Ý kiến biểu quyết đồng ý 5/5, tỷ lệ 100%. 

 
 
 

3. Tham dự họp Hội đồng qu ản tr ị năm 2013. 
 

TT Thành viên H ĐQT Chức vụ Số buổi 
tham d ự 

Tỷ lệ Lý do không 
tham d ự 

1 Ông  Hồ Đình Thuần Chủ tịch 

 

8/22 36,6% Từ nhiệm 
từ 08.3.2013 

2 Ông  Vũ Xuân Hải Chủ tịch 15/22 68,2% Bổ nhiệm 
từ 08.3.2013 

3 Ông Nguyễn Thanh Hoàn Ủy viên 22/22 100%  

4 Ông Trần Văn Phúc Ủy viên 22/22 100%  

5 Ông Trần Văn Ngân Ủy viên 17/22 77,2% Từ nhiệm 
từ 25.9.2013 

6 Ông Mai Duy Thắng Ủy viên 5/22 22,7% Bổ nhiệm 
từ 25.9.2013 

7 Ông Phan Văn Hải Ủy viên 22/22 100%  
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4. Hoạt động giám sát c ủa HĐQT với Ban Giám đốc. 

− Tham gia họp kế hoạch từ tháng 1/2013 đến tháng 12/2013 của Ban Điều hành công ty: 
Chỉ đạo giải quyết kịp thời những kiến nghị và những vướng mắc trong công tác điều hành 
sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc điều hành, nhất là giai đoạn khó khăn về vốn sản 
xuất vào thời điểm cuối năm.. 

− Chỉ đạo Hội đồng thành viên công ty con (Công ty TNHH MTV An Hòa – BCC) tổ chức 
hoạt động sản xuất lại tại nhà máy An Hòa từ tháng 6/2013.  

− Chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện kiểm kê, xử lý tài sản bán niên (0h ngày 01.1.2013) và 
cả năm (0h ngày 01.07.2013) tại công ty mẹ và công ty con. 

− Kiểm soát việc vay vốn ngân hàng, sử dụng nguồn vốn (hợp đồng mua vật tư chính, đầu 
tư mua sắm MMTB, xử lý, thanh lý tài sản) của công ty mẹ và công ty con. 

− Chủ tịch HĐQT họp Hội đồng thành viên công ty con về công tác sản xuất và tình hình tài 
chính. Tham dự các kỳ họp kiểm điểm công tác SXKD của Tổng Giám đốc công ty con. 

− Phê duyệt phương án sắp xếp nhân sự HĐTV và Ban Điều hành công ty con; Phê duyệt 
phương án nhân sự Ban Điều hành, các phòng ban, xưởng sản xuất tại công ty mẹ. 

− Phê duyệt phương án nhượng bán, điều chuyển, thanh lý tài sản cố định, máy móc thiết 
bị, phương tiện nhằm phục vụ yêu cầu sản xuất của công ty. 

− Phê duyệt phương án lương, thưởng của người lao động và các quy chế, quy định do 
Tổng Giám đốc trình duyệt theo chức năng, quyền hạn của HĐQT công ty. 

5. Hoạt động của Chủ tịch HĐQT 

− Ngoài việc chủ trì Đại hội cổ đông, chủ trì các kỳ họp của Hội đồng quản trị, quyết định các 
vấn đề thuộc thẩm quyền, Chủ tịch HĐQT còn tham gia họp với Ban điều hành công ty mẹ 
và công ty con trong các cuộc họp về kế hoạch sản xuất và họp chuyên đề (Tiếp thị kinh 
doanh, thu hồi vốn, chất lượng sản phẩm..).  

− Trên cơ sở Nghị Quyết của Đại hội cổ đông, Nghị Quyết của HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã 
ban hành 91 văn bản liên quan về SXKD của công ty. 

6. Hoạt động của các ti ểu ban thu ộc HĐQT (Phân công ủy viên H ĐQT phụ trách công 
tác, không thành l ập tiểu ban). 

− Ủy viên phụ trách nhân sự: Xây dựng phương án tái cấu trúc sản xuất và bố trí, phân công 
lại nhiệm vụ trong Ban điều hành công ty. Tổng hợp và trình HĐQT phê duyệt phương án 
sắp xếp cơ cấu tổ chức nhân sự các phòng ban, xưởng sản xuất do Ban điều hành công 
ty mẹ và công ty con đề nghị thực hiện. 

− Ủy viên phụ trách tài chính: Xây dựng kế hoạch tài chính và phương án nâng cao năng 
lực của Ban thu hồi công nợ; Đề xuất các giải pháp xây dựng chính sách kinh doanh, 
quản trị tài chính; Đề xuất với HĐQT các biện pháp kiểm soát nguồn vốn tại công ty mẹ và 
công ty con. 

7. Thay đổi thành viên H ội đồng qu ản tr ị trong n ăm 2013 

− Ông Vũ Xuân Hải giữ chức thành viên HĐQT và được bầu làm Chủ tịch HĐQT công ty kể 
từ ngày 08.3.2013. Thay cho ông Hồ Đình Thuần xin từ nhiệm thành viên HĐQT và thôi 
giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty từ ngày 08.3.2013. 

− Ông Mai Duy Thắng giữ chức thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 25.9.2013. Thay cho 
ông Trần văn Ngân thôi giữ chức thành viên HĐQT công ty do xin từ nhiệm. 
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8. Giới thi ệu thành viên H ội đồng qu ản tr ị. 

Hội đồng quản trị có 5 thành viên. Trong đó có 4 thành viên tham gia trực tiếp công tác điều 
hành, 1 thành viên hoạt động độc lập – Chủ tịch HĐQT công ty kiêm Tổng Giám đốc, điều 
hành trực tiếp công tác quản lý tại công ty. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ông VŨ XUÂN HẢI. Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 
Năm sinh: 1973. CMND s ố 023921447 
Quá trình công tác: 
− 2003    – 2007 :  Công tác tại SONACON 
− 2007    – 2013  :  PP Đầu tư, Tổng Công ty xây dựng số 1 – TNHH MTV. 
− 2013 đến nay  : Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty cổ phần bê tông Biên hòa 
− Cổ phiếu nắm giữ : (Đại diện phần vốn Nhà nước) 1.718.182, tỷ lệ: 38,182%  

Ông MAI DUY THẮNG. Chức vụ: Thành viên H ĐQT 
Năm sinh: 1983. CMND s ố 025144306 
Quá trình công tác: 
− 2007 : CB Thiết kế Công ty Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 7. 
− 2007 – 2013 :  PP Quản lý DA, Tổng Công ty xây dựng số 1 – TNHH MTV. 
− 2013 đến nay  : TGĐ Công ty TNHH MTV An Hòa – BCC (công ty con).   
− Cổ phiếu nắm giữ : 0  

Ông TRẦN VĂN PHÚC. Chức vụ: Thành viên H ĐQT 
Năm sinh: 1965. CMND s ố 023287260 
Quá trình công tác: 
− 1985 – 2002  : Cán bộ kế toán Công ty Xây lắp, Tổng Công ty XD số 1 (CC1). 
− 2002 – 2007 :  KTT Công ty Đầu tư và XD An Thịnh, Tổng Công ty XD số 1 (CC1). 
− 2007 – 2010 : KTT Công ty cổ phần XD số 1 Việt Sơn, Tổng Công ty XD số 1 (CC1). 
− 2010 đến nay  : KTT Công ty cổ phần bê tông Biên hòa.   
− Cổ phiếu nắm giữ : 0  

Ông PHAN VĂN HẢI. Chức vụ: Thành viên H ĐQT (Thành viên độc lập) 
Năm sinh: 1959. CMND s ố 271442363 
Quá trình công tác: 
− 1984 – 1994  : TP Kỹ thuật Công ty bê tông Biên Hòa. 
− 1994 – 2002 :  PGĐ Công ty Liên doanh bê tông MêKông, Tổng Công ty XD số 1 (CC1). 
− 2002 – 2012 : GĐ Công ty MêKông. Tổng Công ty XD số 1 (CC1). 
− 2012 đến nay  : PGĐ Công ty CP Cầu Đồng Nai, Tổng Công ty XD số 1 (CC1). 
− Cổ phiếu nắm giữ : 30.777, tỷ lệ: 0,684% 
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9. Kết quả hoạt động của Hội đồng qu ản tr ị năm 2013. 

9.1- Đánh giá 

− Hội đồng quản trị luôn thực hiện đúng các quy định của Điều lệ công ty (năm 2008), Quy 
chế quản trị nội bộ công ty (năm 2010) cũng như các quy định của Ủy Ban Chứng khoán 
Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với công ty niêm yết. 

− Hội đồng quản trị công ty đã thể hiện tinh thần trách nhiệm luôn quan tâm đến hoạt động 
của công ty. Giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai các nghị quyết của HĐQT. Kịp 
thời tháo gỡ vướng mắc và đưa ra những quyết sách phù hợp, tạo điều kiện cho Ban Điều 
hành công ty thực hiện nhiệm vụ. 

− Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện chức trách nhiệm vụ đúng theo Điều lệ 
công ty. Tuy nhiên một số thành viên Hội đồng quản trị vẫn chưa thể hiện hết vai trò và 
trách nhiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và bảo toàn nguồn vốn hoạt động 
của công ty. HĐQT chưa đưa ra được các giải pháp tối ưu để khắc phục những khó khăn 
của thị trường cũng như của công ty, dẫn đến kết quả SXKD năm 2013 đạt thấp. 

9.2- Nhận xét: 

− Các thành viên Hội đồng quản trị công ty đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ. 

10. Thù lao và các kho ản lợi ích khác c ủa HĐQT và Ban Ki ểm soát n ăm 2013. 

− (Không có) 

11. Đào tạo quản tr ị công ty.  

− Hội đồng quản trị có 1/ 5 thành viên đã có chứng chỉ đào tạo quản trị công ty. 

− Ban Kiểm soát có 1/ 3 thành viên đã có chứng chỉ đào tạo quản trị công ty.  

12. Cơ cấu cổ đông (Ch ốt danh sách đến ngày 18.3.2014)  
 
Cổ đông Số lượng Cổ phiếu sở hữu Tỷ lệ 

Cổ đông nhà nước 01 1.718.182 38,18% 

Cổ đông là tổ chức khác 12 8.650 0,19% 

Cổ đông là cá nhân 558 2.757.668 61,28% 

Cổ đông là cá nhân, tổ chức nước ngoài 05 15.500 0,35% 

Cộng 576 4.500.000 100,00 
 

Ông NGUYỄN THANH HOÀN. Chức vụ: Thành viên H ĐQT 
Năm sinh: 1969. CMND s ố 021787750 
Quá trình công tác: 
− 1995 – 1997   : Phụ trách Xí nghiệp bê tông Hòn Chông (đơn vị trực thuộc). 
− 2007 – 2008 : Giám đốc Nhà máy bê tông Mỹ Xuân (đơn vị trực thuộc). 
− 2008 – 2012 : Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV An Hòa – BCC (công ty con). 
− 1995 đến nay  : Công tác tại Công ty cổ phần bê tông Biên hòa 
− Cổ phiếu nắm giữ :  6.000, tỷ lệ 0,133% 
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II. BAN KIỂM SOÁT 

1. Thay đổi thành viên Ban Ki ểm soát trong n ăm 2013. 

− Không có thay đổi thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2013. Tại Đại hội cổ đông thường 
niên năm 2010, đã bầu Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015 với 3 thành viên. 

2. Danh sách thành viên Ban Ki ểm soát.  

Ban kiểm soát công ty có 3 người. Trong đó có 2 thành viên tham gia trực tiếp vào hoạt 
động sản xuất kinh doanh tại công ty.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Hoạt động và ph ạm vi giám sát c ủa Ban Ki ểm soát.  

− Kiểm soát hoạt động: Đánh giá quá trình sản xuất kinh doanh để phát hiện rủi ro tiềm tàng 
nhằm đề xuất các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty. 

− Kiểm soát báo cáo tài chính: Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng tháng , báo cáo kiểm toán 
độc lập bán niên và cả năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. 

− Kiểm soát chiến lược: Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị liên quan đến việc thực 
hiện kế hoạch tài chính năm 2013 và chiến lược triển khai các dự án đầu tư. 

4. Ý kiến của Ban Ki ểm soát đối với hoạt động công ty.  

4.1- Đối với công ty mẹ. 

– Công ty cổ phần bê tông Biên hoà lưu ý các số liệu thể hiện trên báo cáo tài chính hợp 
nhất, số lỗ lũy tiến đến 31.12.2013 đã làm mất vốn điều lệ, đồng nghĩa với nguy cơ thiếu 
vốn trầm trọng, khả năng không có vốn cho sản xuất sẽ làm mất năng lực cạnh tranh của 
công ty với các đơn vị cùng ngành nghề, khách hàng sẽ tìm đối tác khác. 

– Phát triển hơn nữa năng lực điều hành sản xuất kinh doanh của công ty, lưu ý vấn đề về 
dự báo biến động giá vật tư, thiết lập được hệ thống phân tích rủi ro. 

– Có chiến lược phát triển phù hợp với nguồn lực và quy mô hiện có của công ty, không 
tập trung quá sức dẫn đến hụt hơi trong việc hoạch định phương hướng lâu dài, cần tập 
trung đầu tư những lĩnh vực truyền thống của mình để tạo lợi nhuân ổn định, lâu dài. 

– Quan tâm giám sát, quản lý, bảo toàn nguồn vốn tại công ty con (100% vốn điều lệ). 
 

1/ Bà NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG. Chức vụ: Trưởng Ban Ki ềm soát 
− Đơn vị công tác  : PP Kế toán, Tổng Công ty xây dựng số 1 – TNHH MTV (CC1) 
− Cổ phiếu nắm giữ : 14.529, tỷ lệ 0,323% 

2/ Ông TẠ QUANG THANH. Chức vụ: Thành viên Ban Ki ểm soát 
− Đơn vị công tác  : TP. Tổ chức hành chánh Công ty cổ phần bê tông Biên hòa. 
− Cổ phiếu nắm giữ : 20.014, tỷ lệ 0,445% 

3/ Ông ĐÀO VĂN SƠN Chức vụ: Thành viên Ban Ki ểm soát 
− Đơn vị công tác  : TP. Vật tư Công ty cổ phần bê tông Biên hòa. 
− Cổ phiếu nắm giữ : 15.300, tỷ lệ 0,340% 
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4.1- Đối với công ty con. 

− Theo báo cáo kiểm toán của công ty, năm 2013 tiếp tục lỗ trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh. HĐQT công ty cần chỉ đạo HĐTV công ty xây dựng phương án giảm lỗ, cắt lỗ thật 
khả thi để phục hồi nguồn vốn, tránh để tình hình tài chính công ty mẹ kiệt quệ vì phải tiếp 
tục gánh các chi phí tại công ty con. 

− Nỗ lực tìm kiếm việc làm để nâng cao khối lượng, doanh thu. Nghiên cứu cho thuê, 
nhượng phần đất còn trống tại nhà máy để giảm bớt khó khăn về vốn. Trong tình hình lỗ 
kéo dài, không có khả năng phục hồi cần nghiên cứu phương án bán nhà máy hoặc 
chuyển sang cổ phần. 

− Thành lập ban chuyên trách thu hồi công nợ, lập thủ tục bàn giao những tài sản đã chuyển về 
công ty mẹ (BCC) giữ hộ hoặc sử dụng phải có chính sách khấu hao, thuê theo đúng quy định.  

5. Kế hoạch ho ạt động của Ban Ki ểm soát n ăm 2014. 

Trong năm 2014, Ban Kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng 
quý theo đúng điều lệ và quy chế quản trị công ty. 

− Xem xét, thẩm định báo cáo kết quả  sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2013 
và các báo cáo trình đại hội cổ đông thường niên năm 2014. 

− Kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính các quý, 6 tháng, cà 
năm 2014; Kiểm tra tình hình huy động, sử dung các nguồn vốn, quản lý doanh thu, chi 
phí, công tác đầu tư mua sắm máy móc thiết bị và đầu tư phát triển các dự án công ty 
đang triển khai. 

− Tham gia giám sát công tác kiểm kê định kỳ với công ty. 

 

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 

1.  Nhận định tình hình n ăm 2014 

Tình hình kinh tế xã hội trong nước vẫn còn những khó khăn, ngành kinh doanh bất động sản 
và xây dựng vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn kéo dài từ năm 2012, các dự án đã 
chuyển động nhưng tiến độ chậm, gánh nặng về vốn vay và lãi suất đã hạ nhiệt nhưng khó 
tiếp cận. Mặc dù Chính phủ đã có chủ trương ưu tiên kiềm chế lạm phát, ồn định kinh tế vĩ mô, 
tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và kéo giảm lãi suất, nhưng dấu hiệu phục hồi vẫn chưa có 
chuyển biến tích cực. 

Trong khi đó, giá nhiên liệu, vật liệu, điện tiếp tục tăng giá, kéo các giá cả dịch vụ tăng theo, 
ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty. 

Để đạt được chỉ tiêu doanh thu năm 2014 sẽ phải cần có sự quyết tâm cao do khối lượng 
công việc nhiều và phải giảm giá sản phẩm để cạnh tranh. Hội đồng quản trị công ty sẽ phải 
tập trung nhiều nỗ lực và xây dựng các giái pháp tích cực để hỗ trợ Ban điều hành công ty 
hoàn thành nhiệm vụ. 

2.  Về công tác qu ản tr ị công ty  

− Ngoài việc quyết tâm chỉ đạo công tác tổ chức sản xuất kinh doanh năm 2014 đạt kết quả 
tốt, còn phải nỗ lực khắc phục những tồn tại từ năm 2011 đến nay, đặc biệt là những khó khăn 
về nguồn vốn. Hội đồng quản trị công ty sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ 
theo điều lệ tổ chức và quy chế quản trị nội bộ của công ty qui định. 
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− Thay đổi nhân sự, kiện toàn Hội đồng quản trị để nâng cao năng lực và trách nhiệm từng 
thành viên Hội đồng quản trị, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị. 

− Chuẩn bị các phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh, xử lý vốn (cho 
thuê, nhượng bán nhà máy An Hòa) nếu tình hình hoạt động tại công ty con tiếp tục lỗ, nguồn 
vốn SXKD vẫn thiếu hụt. 

− Tổ chức tốt việc triển khai thực hiện, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội 
đồng quản trị để đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổ chức giám sát chặt chẽ các 
mặt hoạt động tại công ty mẹ và công ty con, tăng cường công tác phản biện, cảnh báo để 
ngăn ngừa, hạn chế rủi ro thất thoát vốn và tài sản của công ty.  

3.  Về công tác đầu tư phát tri ển 

− Tiếp tục đầu tư thêm khuôn cột điện, cọc ống và thiết bị phục vụ sản xuất bê tông ly tâm 
ứng suất trước để nhận những đơn hàng với khối lượng lớn, đáp ứng nhu cầu thị trường 
về sản phẩm bê tông công nghiệp hiện đại. 

− Nghiên cứu đầu tư máy móc thiết bị cho lĩnh vực thi công xây dựng hạ tầng (thi công 
cầu cảng, xây dựng công trình công nghiệp, san lấp mặt bằng …) đáp ứng nhu cầu thị 
trường xây dựng và đa dạng ngành nghề của công ty./ 

 
 
 
 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA 
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