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1.  THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1300108704 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre 

cấp lần đầu ngày 01/09/2004 

Vốn điều lệ: 40.490.060.000 VNĐ 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 40.490.060.000 VNĐ 

Địa chỉ: Số 12, Đường số 1, Ấp An Thuận A, Xã Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre, Tỉnh Bến Tre 

Số điện thoại: 0753822315 

Số fax: 0753822319 

Website: www.vlxdbentre.com  

Mã cổ phiếu: VXB 

  

http://www.vlxdbentre.com/
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2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

Các sự kiện nổi bật 

1978: Tiền thân 

- Công ty Vật Liệu Xây dựng Bến Tre trực thuộc UBND Tỉnh Bến Tre 

- Thành lập theo Quyết Định 30/TC-CQ ngày 17/01/1978 

1992: Thành lập lại 

- Công ty Vật Liệu Xây dựng Bến Tre trực thuộc UBND Tỉnh Bến Tre 

- Theo Quyết Định 994/QĐ-UB ngày 02/12/1992 

2004: Cổ phần hóa  

- Theo quyết định số 1852/2004/QĐ-UB của UBND Tỉnh Bến Tre 

- Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 5503000020 và chính thức đi vào 

hoạt động từ ngày 01/09/2004 

2010: Niêm yết 

- Số lượng cổ phiếu niêm yết: 4.049.006 

cổ phiếu 

- Mã chứng khoán:  

- Quyết định niêm yết ngày 21/04/2010 

- Ngày giao dịch đầu tiên: 22/06/2010 
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Các mốc sự kiện quan trọng 

Năm 1996: Công ty mở rộng hoạt động sang lĩnh vực khai thác cát.  

Năm 2000: Tiến hành sáp nhập Xí nghiệp Sản xuất Vật liệu Xây dựng vào Công ty Vật liệu Xây dựng. 

Bến Tre theo quyết định số 3150/QĐ-UB ngày 17/12/1999 của UBND tỉnh Bến Tre. 

Năm 2005: Công ty đầu tư xây dựng Xưởng sản xuất tole và xà gồ thép. 

Năm 2006: Tăng vốn điều lệ lên 17,25 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu. 

Công ty mở rộng hoạt động sang lĩnh vực thi công xây dựng. 

Năm 2007: Tăng vốn điều lệ lên 19,75 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu. 

Năm 2009: Tăng vốn điều lệ lên 40,49 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng. 

Các thành tích đạt được 

- Huân chương lao động hạng 3 năm 1996 

- Huân chương lao động hạng 2 năm 2002 

- Chính phủ tặng Cờ thi đua hoàn thành 

xuất sắc toàn diện nhiệm vụ, dẫn đầu 

phong trào thi đua lao động sản xuất và 

công tác của tỉnh Bến Tre năm 2003 

- Huân chương Lao động hạng nhất năm 

2008 
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3. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 

Ngành nghề kinh doanh chính 

- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và các mặt hàng trang trí nội thất; 

- Khai thác cát sông; 

- Thi công xây dựng, san lấp mặt bằng; 

- Vận tải hàng hóa; 

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các công trình dân dụng, công nghiệp,… 

Địa bàn kinh doanh: Cung cấp vật liệu xây dựng, xây dựng công trình và kinh doanh các lĩnh vực 

khác trên địa bàn tỉnh Bến Tre 
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4. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, BỘ MÁY QUẢN LÝ 

 

  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC 
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GẶCH 
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DOANH 
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CÁT 

TỔ SX 

GẠCH MỘC 

TỔ NUNG 

GẠCH 

TỔ BỐC 

XẾP 

TỔ SX 

GẠCH BÊ 

TÔNG 

TỔ NGHIỆP 

VỤ 

KHO CỬA 

HÀNG 

ĐỘI VẬN 

TẢI 

XƯỞNG SX 

TOLE VÀ 

XÀ GỒ 

ĐỘI THI CÔNG 1 

ĐỘI THI CÔNG 2 

ĐỘI THI CÔNG 3 

ĐỘI THI CÔNG 4 

ĐỘI THI CÔNG 5 

TỔ  

KỸ THUẬT 

ĐỘI THI CÔNG 6 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Ông Phan Quốc Thông – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc  

Năm sinh: 1965 

Quá trình công tác:  

- 1988 - 1996: Nhân viên Công ty VLXD Bến Tre 

- 1996 - 1997: Phó phòng kinh doanh Công ty VLXD Bến Tre 

- 1997 - 2000: Trưởng phòng kinh doanh Công ty  VLXD Bến Tre 

- 2000 – 2004: Phó giám đốc Công ty VLXD Bến Tre 

- 2004 – 04/2013: Phó chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc CTCP VLXD Bến Tre 

- 05/2013- nay: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc CTCP VLXD Bến Tre 

Số lượng cổ phần nắm giữ: 755.896 cổ phần 

- Cá nhân: 67.565 cổ phần 

- Đại diện: 688.331 cổ phần 

Ông Nguyễn Thanh Huy – Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc 

Năm sinh: 1970 

Quá trình công tác: 

- 1992 - 1996: Nhân viên Công ty VLXD Bến Tre 

- 1996 – 1999: Nhân viên Đại lý Xi măng Hà Tiên 2 – Trần Anh Kiển Bến Tre 

- 1999 – 2000: Nhân viên Công ty VLXD Bến Tre 

- 2000 – 2010: Phó phòng Kinh doanh Công ty VLXD Bến Tre 

- 2010 – 05/2013: Trưởng đại diện Công ty Kềm Nghĩa tại Bến Tre 

- 05/2013 – nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc CTCP VLXD Bến Tre 

Số lượng cổ phần nắm giữ: 556.984 cổ phần 

- Cá nhân: 0 cổ phần  

- Đại diện: 556.984 cổ phần 
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Ông Lê Đình Nhiên – Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 1962 

Quá trình công tác: 

- 1979 - 1981: Nhân viên Đoàn Dầu khí Cửu Long 

- 1981 – 1996: Phó phòng Kinh doanh Công ty VLXD Bến Tre 

- 1996 – 02/2015: Chủ Doanh nghiệp Nam Anh 

Thành viên HĐQT CTCP VLXD Bến Tre 

Số lượng cổ phần nắm giữ: 59.937 cổ phần 

- Cá nhân: 59.937 cổ phần 

- Đại diện: 0 cổ phần 

Ông Phan Trọng Tài – Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 1959 

Quá trình công tác: 

- 1982 - 1990: Cán bộ kỹ thuật Sở Giao thông Vận tải Long An 

- 1996 – 2000: Giám đốc Công ty TNHH XD VTTM Thanh Mỹ 

- 2001 – nay: Giám đốc Công ty TNHH Mai Phan 

Số lượng cổ phần nắm giữ: 135.348 cổ phần 

- Cá nhân: 135.348 cổ phần 

- Đại diện: 0 cổ phần 

Bà Mai Thị Thanh Thủy – Thành viên HĐQT 

Năm sinh: 1981 

Quá trình công tác: 

- 2007 đến nay: Chuyên viên tư vấn Tổng công ty Đầu tư và 

Kinh doanh vốn Nhà nước 

Số lượng cổ phần nắm giữ: 769.311 cổ phần 

- Cá nhân: 0 cổ phần 

- Đại diện: 769.311 cổ phần 
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BAN ĐIỀU HÀNH 

Ông Phan Quốc Thông – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc 

 

Ông Nguyễn Thanh Huy – TV HĐQT kiêm Phó Giám đốc 

 

Ông Nguyễn Hoài Yên – PGĐ 

Năm sinh: 1975 

Quá trình công tác: 

- 1999 – 2000: Nhân viên 

Công ty Phát triển Nhà 

Quận 2 – Tp. Hồ Chí Minh 

- 2000 – 2004: Tư vấn giám 

sát TT Tư vấn Xây dựng 

Bến Tre (Sở xây dựng) 

- 2004 – 2006: Tổ trưởng tổ 

Giám sát BQLDA chuyên 

ngành xây dựng Bến Tre 

- 2006 – 05/2013: Trưởng 

phòng KTXD CTCP VLXD 

Bến Tre 

- 05/2013 – nay: Phó Giám 

đốc CTCP VLXD Bến Tre 

Số lượng cổ phần nắm giữ: 

3.543 cổ phần 

- Cá nhân: 3.543 cổ phần 

- Đại diện: 0 cổ phần 

 

 

Ông Lê Quốc Cường – PGĐ 

Năm sinh: 1976 

Quá trình công tác: 

- 1993 – 1998: Nhân viên 

Công ty VLXD Bến Tre 

- 1998 – 2003: Đại học Kinh 

tế TP. Hồ Chí Minh 

- 2003 – 2004: Trạm phó 

trạm Khai thác cát Công ty 

VLXD Bến Tre 

- 2004 – 05/2013: Trạm phó 

trạm Khai thác cát CTCP 

VLXD Bến Tre 

- 05/2013 – nay: Phó Giám 

đốc CTCP VLXD Bến Tre 

Số lượng cổ phần nắm giữ: 

39.502 cổ phần 

- Cá nhân: 39.502 cổ phần 

- Đại diện: 0 cổ phần 

 

 

 

 

Ông Phan Tấn Mỹ – KTT 

Năm sinh: 1961 

Quá trình công tác: 

- 1978 – 1981: Cán bộ đại 

đội Xí nghiệp Khai thác đác 

Tây Ninh – Tổng đội TNXP 

Bến Tre 

- 1981 – 1982: Nhân viên Kế 

toán Ty Giao thông vận tải 

- 1982 – 1999: Kế toán 

trưởng Xí nghiệp đóng tàu 

(sau đổi thành Xí nghiệp 

Cơ khí Giao thông) 

- 2004 – 04/2014: Phó giám 

đốc CTCP Xây dựng Công 

trình Giao thông Bến Tre 

- 04/2015 – nay: Kế toán 

trưởng CTCP VLXD Bến 

Tre thay cho Bà Lê Thị 

Nguyệt Phượng. 

Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ 

phần 

- Cá nhân: 0 cổ phần 

- Đại diện: 0 cổ phần 
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BAN KIỂM SOÁT 

Ông Võ Bá Trắc – Trưởng BKS 

Năm sinh: 1963 

Quá trình công tác:  

- 1984 – 1996: Kế toán trưởng 

Công ty thương nghiệp Giồng 

Trôm 

- 1996 – 2000: Phó giám đốc Xí 

nghiệp Muối I ốt Bến Tre 

- 2001 – 01/2015: Nhân viên 

Phòng kinh doanh CTCP 

VLXD Bến Tre 

Số lượng cổ phần nắm giữ: 

9.800 cổ phần 

- Cá nhân: : 9.800 cổ phần 

- Đại diện: 0 cổ phần 

Ông Lê Xuân Lâm – TV BKS 

Năm sinh: 1948 

Quá trình công tác: 

- 1964 – 1966: Du kích An ninh 

Huyện 

- 1967 – 1969: VP Huyện ủy 

- 1970 – 1075: Quân Báo  

- 1976 – 2003: Thượng tá Công 

An Bến Tre 

- 2003 – nay: Hưu trí, TV BKS 

CTCP VLXD Bến Tre 

Số lượng cổ phần nắm giữ: 

28.968 cổ phần 

- Cá nhân: 28.968 cổ phần 

- Đại diện: 0 cổ phần 

Ông Huỳnh Hữu Phúc – TV BKS 

Năm sinh: 1972 

Quá trình công tác: 

- 1998 – 2003: Kế toán Công 

ty Du lịch Bến Tre 

- 2003 – nay: Kế toán DNTN 

Nguyễn Huỳnh, TV BKS 

CTCP VLXD Bến Tre 

Số lượng cổ phần nắm giữ: 

14.730 cổ phần 

- Cá nhân: 14.730 cổ phần 

- Đại diện: 0 cổ phần 
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5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tầm nhìn 

Trở thành doanh nghiệp trong ngành vật liệu xây dựng có quy mô và doanh thu hàng đầu tại Bến Tre 

và Đồng bằng Sông Cửu Long. Đảm bảo các hoạt động SXKD hiện có ổn định, tạo nền tảng tăng 

trưởng bền vững trong tương lai. Nắm bắt thời cơ, đầu tư mở rộng hoạt động Công ty sang các ngành 

nghề liên quan đến lĩnh vực VLXD và thi công xây dựng. 

Sứ mệnh 

Cung cấp những sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu cho thị trường. Xây dựng công 

trình trọng điểm tại địa phương, góp phần cải thiện đất nước, mang lại tầm vóc mới cho tỉnh Bến Tre. 

Thực hiện liên doanh, liên kết để phát triển ra thị trường khu vực, tăng doanh thu, tạo điều kiện tăng 

cường lợi nhuận, mang lại giá trị cho cổ đông. 

Giá trị cốt lõi 

Đồng tâm hiệp lực  

Cẩn trọng vững vàng  

Phát triển cộng đồng  

Hướng tới tương lai 
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Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

 Phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo 

doanh thu và lợi nhuận của công ty, tạo niềm 

tin cho cổ đông hiện hữu, làm tiền đề thu hút 

vốn đầu tư của cổ đông mới.  

 Đảm bảo chất lượng sản phẩm, bảo vệ 

thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp trong 

khu vực, hướng đến mở rộng kinh doanh ra 

thị trường Đồng Bằng Sông Cửu Long. 

 Nghiên cứu, phát triển ngành nghề sản xuất 

kinh doanh mới phù hợp với năng lực nội tại 

của công ty nhằm mở rộng quy mô hoạt 

động, nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển 

tầm vóc công ty. 

Các mục tiêu phát triển bền vững 

Về môi trường 

Kiểm soát chặt chẽ đầu vào lẫn đầu ra của các 

sản phẩm, không kinh doanh các sản phẩm có 

yếu tố gây hại đến sức khỏe con người. Quản lý 

thi công công trình, không để xảy ra trường hợp 

thất thoát nguyên vật liệu, phế phẩm ra môi 

trường. 

Nghiên cứu cải tiến trang thiết bị nhằm hạn chế 

tối đa các chất thải độc hại trong quá trình sản 

xuất; đảm bảo không gây tác động tiêu cực đến 

môi trường và sức khỏe người lao động. 

Công tác phòng cháy chữa cháy được đảm bảo, 

nhằm bảo vệ an toàn cho hàng hóa lẫn con 

người. 

Tích cực cùng Đoàn thanh niên phát động các 

phong trào vệ sinh khu vực lao động, các hoạt 

động bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo môi 

trường làm việc cho người lao động.  

 

Với cán bộ công nhân viên  

Cán bộ công nhân viên là người trực tiếp tham 

giao vận hành quy trình sản xuất sản phẩm và thi 

công công trình của công ty; vì vậy, để đảm bảo 

hoạt động, công ty cần tạo được sự gắn bó với 

người lao động. 

Chính sách lương thưởng, chăm lo sức khỏe, đời 

sống của người lao động được xây dựng thành 

bộ quy chế nhằm có sự minh bạch và đảm bảo 

tính công bằng cho từng cán bộ nhân viên công 

ty. 

Với xã hội cộng đồng: VXB đặt mục tiêu tham 

gia đầy đủ các chương trình xã hội do địa 

phương thực hiện. 
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Chiến lược phát triển trung và dài hạn. 

 Trong tương lai gần: thực hiện hiệu quả việc cung cấp vật liệu cho các công trình trọng điểm 

trong địa bàn Tỉnh Bến Tre nhằm củng cố thương hiệu của doanh nghiệp, tạo được uy tín với 

địa phương. 

 Trong dài hạn: mở rộng địa bàn kinh doanh ra các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, chính sách sản 

phẩm chất lượng sẽ vẫn là chiến lược then chốt và chủ đạo của công ty. 
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6. CÁC RỦI RO  

Rủi ro về kinh tế 

Năm 2015, nền kinh tế Việt Nam cho thấy nhiều 

dấu hiệu tích cực, tất cả các chỉ số kinh tế vĩ mô 

đều cho thấy sự tăng trưởng nhất định. GDP năm 

2015 tăng 6,68% so với năm 2014, đây là tỷ lệ 

tăng trưởng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2015 

tăng 0,63% so với bình quân cả năm 2014, là mức 

tăng thấp nhất trong 14 năm gần đây và thấp hơn 

nhiều so với mục tiêu CPI tăng 5%. Chỉ số lạm 

phát cơ bản tăng 2,05% so với cùng kỳ năm 

trước. Lãi suất ngân hàng cũng được điều chỉnh 

giảm và duy trì ổn định làm giảm nhẹ gánh nặng 

chi phí tài chính cho doanh nghiệp. Nhìn chung, 

kinh tế vĩ mô ổn định đã tạo nhiều điều kiện thuận 

lợi cho hoạt động kinh doanh của công ty trong 

năm. 

Rủi ro khác 

Các rủi ro khác như chiến tranh, thiên tai, hoả 

hoạn, dịch bệnh... là những rủi ro bất khả kháng, 

mặc dù rất hiếm khi xảy ra, nhưng nếu xảy ra sẽ 

gây thiệt hại lớn đến kết quả kinh doanh của công 

ty. 

Rủi ro về luật pháp 

Có thể nói năm 2015 là một năm thay đổi toàn 

diện trong hệ thống pháp luật Việt Nam khi hầu 

hết các Luật và bộ luật đều được đổi mới. Trong 

đó, Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán là hai 

luật có tác động trực tiếp đến việc tổ chức sản 

xuất kinh doanh của công ty. Trong năm, VXB đã 

cập nhật kịp thời các thay đổi trên, áp dụng vào 

việc tổ chức hoạt động của công ty, đảm bảo hoạt 

động của công ty được vận hành đúng theo quy 

định của pháp luật. 

Rủi ro đặc thù ngành 

Kinh doanh mặt hàng vật liệu xây dựng vì vậy, đối 

với một số mặt hàng như xi măng, sắt, thép hay 

cát, đá, … thì đầu vào cũng đồng thời là đầu ra 

của công ty. Giá cả các sản phẩm trên biến động 

theo tình hình chung của thị trường. Vì vậy, công 

ty sẽ chịu thiệt hại nếu hàng hóa được nhập vào 

trong thời điểm giá cao và bán ra khi thị trường 

sụt giảm. Rủi ro nguyên liệu đầu vào yêu cầu công 

ty xây dựng chính sách quản lý hàng tồn kho hiệu 

quả. 
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1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Tình hình tăng trưởng doanh thu, lơi nhuận giai đoạn 2011 - 2015 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

Doanh thu thuần Tr. đồng 227.594 230.709 231.791 233.864 206.467 

Lợi nhuận gộp Tr. đồng 16.817 12.125 18.113 24.049 20.909 

% LN gộp/ DTT Tr. đồng 7,39% 5,26% 7,81% 10,28% 10,13% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả kinh doanh năm 2015 

Cơ cấu doanh thu thuần 

Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 
2014 

Năm 
2015 

TH 
2015/
2014 

Hàng hóa Tr. đồng 59.592 57.707  97% 

Thành phẩm Tr. đồng 16.852 12.080  72% 

Xây dựng Tr. đồng 145.215 130.111  90% 

Khác Tr. đồng 12.205 6.568  54% 

Doanh thu 
thuần 

Tr.đồng 233.864 206.466  88% 

 

Cơ cấu lợi nhuận gộp 

Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 
2014 

Năm 
2015 

TH 
2015/
2014 

Hàng hóa Tr. đồng 1.040 3.179  306% 

Thành phẩm Tr. đồng 1.374 2.064  150% 

Xây dựng Tr. đồng 16.772 14.133  84% 

Khác Tr. đồng 2.535 1.533  60% 

Lợi nhuận gộp Tr.đồng 21.721 20.909 96% 
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Tình hình sản xuất so với kế hoạch 

Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2015 Thực hiện 2015 % TH/KH 

Nhóm sản xuất 

Tình hình sản xuất 

Gạch xây dựng thành phẩm viên        1.600.000        1.054.600  66% 

Gạch terazzo thành phẩm m2             23.000  17.496,57  76% 

Tole, xà gồ m             28.500        24.662,89  87% 

Tình hình tiêu thụ     

Gạch xây dựng thành phẩm viên        1.600.000        1.125.270  70% 

Gạch terazzo thành phẩm m2             23.000      21.592,352  94% 

Tole, xà gồ m            28.500             24.662,89  87% 

Nhóm thương mại 

Tình hình mua vào 

Xi măng tấn             50.000        38.297,25  77% 

Cát xây dựng m3             21.000        21.191,7  101% 

Đá m3             26.000        31.445,26  121% 

 Thép các loại tấn               1.100          1.230  112% 

Tình hình tiêu thụ 

Xi măng tấn             50.634        38.872,55  77% 

Cát m3             21.300          21.288,6  100% 

Đá m3             26.100        31.604,71  121% 

Thép các loại tấn               1.100          1.239 112% 

 

Sản phẩm kinh doanh hiện tại của VXB là các mặt 

hàng phục vụ xây dựng, bao gồm xi măng, cát, 

đá, thép các loại, gạch các loại, tole và xà gồ. Có 

thể chia các mặt hàng kinh doanh của VXB thành 

02 nhóm chính là nhóm thương mại và nhóm sản 

xuất. Trong đó, đối với mặt hàng vật liệu xây dựng 

công ty chỉ làm công tác thương mại, đối với gạch 

các loại, tole và xà gồ công ty triển khai trực tiếp 

từ khâu sản xuất đến khâu thành phẩm. 

Trong năm 2015, tình hình sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm của VXB có thể tóm tắt như sau: 

Đối với nhóm hàng hóa sản xuất: VXB hiện 

đang sản xuất 03 nhóm hàng hóa chủ yếu là gạch 

xây dựng thành phẩm, gạch teazzo thành phẩm, 

tole và xà gồ. Giá trị sản xuất các mặt hàng trên 

trong năm đặt bình quân đạt 80% kế hoạch đề ra.  

Đối với hàng hóa thương mại: Hoạt động mua 

vào vá bán ra đều hoàn thành vượt kế hoạch. 

Trong đó, mặt hàng cát xây dựng đạt 100% chỉ 

tiêu kế hoạch tiêu thụ, đá các loại mua vào trên 

31,4 nghìn m3 so với kế hoạch là 26 nghìn m3, khả 

năng tiêu thụ cũng đạt trên 31,6 nghìn m3 so với 

kế hoạch là 26,1 nghìn m3 tăng tương đương 

21%. Thép các loại được công ty đặt chỉ tiêu mua 

vào và tiêu thụ 1.100 tấn, kết quả kinh doanh mặt 

hàng này đạt trên 1.200 tấn tăng 12% so với kế 

hoạch đề ra. Riêng mặt hàng xi măng công ty đặt 

kế hoạch mua vào 50 nghìn tấn và tiêu thụ 50,6 

nghìn tấn nhưng kết quả thực hiện chỉ đạt 77% kế 

hoạch.  
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2. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Mỹ Thạnh An được VXB khởi công xây dựng 

vào tháng 10 năm 2010, cùng thời điểm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ IX. 

Đến nay, về cơ bản sang nhượng chuyển quyền sử dụng đất được 96% diện tích dự án, một số hạng 

mục công trình như chợ, trạm xử lý nước thải vì một số lý do khách quan nên chưa hoàn tất theo đúng 

tiến độ. Tình hình sang nhượng các lô trong dự án đến nay như sau: 

- Lô tái bố trí 

o Tổng số lô được UBND TP. Bến Tre phê duyệt  là 66 lô  

o Đăng ký lập thủ tục chuyển QSDĐ 65/66 lô 

- Lô tái định cư 

o Tổng số lô được UBND TP. Bến Tre phê duyệt  là 106 lô  

o Đã bố trí 94/106 lô 

- Lô kinh doanh 

o Nhà phố:  

 Tổng số lô được UBND TP. Bến Tre phê duyệt  là 120 lô  

 Đăng ký lập thủ tục chuyển QSDĐ 120/120 lô 

o Thương mại: Đăng ký lập thủ tục chuyển QSDĐ 65/65 lô 

Nội dung Đvt Theo dự án Thực hiện 2014 Thực hiện 2015 

Vốn đầu tư  Nghìn đồng 96.000.000   - -  

Doanh thu Nghìn đồng 108.000.000               10.463.562  4.240.760 

Chi phí Nghìn đồng 96.000.000                 6.702.943  3.877.250 

Lợi nhuận trước thuế Nghìn đồng 12.000.000                 3.760.619  363.510 
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3. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 2015/2014 

Tổng tài sản Triệu đồng 174.643  176.308  101% 

Doanh thu thuần Triệu đồng 233.864  206.467  88% 

Lợi nhuận từ HĐKD Triệu đồng 8.711  5.626  65% 

Lợi nhuận khác Triệu đồng 2.640  1.898  72% 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 11.351  7.525  66% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 8.795  5.837  66% 

Tỷ lệ cổ tức %                     15                      12 80% 

EPS Đồng 1.852  1.229  66% 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 
2011 

Năm 
2012 

Năm 
2013 

Năm 
2014 

Năm 
2015 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán             

Khả năng thanh toán ngắn hạn Lần 2,41 1,67 1,47 1,35 1,21 

Khả năng thanh toán nhanh Lần 1,01 0,67 0,79 1,04 1,05 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn             

Hệ số Nợ/Tổng tài sản Lần 0.58 0,58 0,57 0,62 0,63 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Lần 1,4 1,4 1,31 1,63 1,72 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động             

Vòng quay Các khoản phải thu Vòng 4,86 5,31 4,34 2,82 1,97 

Vòng quay Hàng tồn kho Vòng 2,64 2,8 3,15 4,6 7,22 

Vòng quay Tổng tài sản Vòng 1,46 1,49 1,52 1,44 1,18 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời             

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/DTT % 5,29 4,18 3,52 3,76 2,83 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/VCSH % 19,52 14,94 12,61 13,37 8,09 

Hệ số lợi nhuận sau thuế/TTS % 7,74 6,23 5,36 5,41 3,33 

Hệ số Lợi nhuận từ hđ kinh doanh/DTT % 3,95 1,18 2,09 3,72 2,73 
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4. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 

Thông tin cổ phiếu 

Vốn điều lệ: 40.490.060.000 đồng 

Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 4.049.006 cổ phiếu 

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 

 Cổ phiếu phổ thông: 4.049.006 cổ phiếu 

  Cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.049.006 cổ phiếu 

Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu 

Cơ cấu cổ đông:  

Loại cổ đông 
Số lượng cổ 

đông 
Số cổ phần 

Giá trị (triệu 
đồng) 

Tỷ lệ sở 
hữu (%) 

Cổ đông trong nước          199  4.040.506  40.405.060  100% 

Cổ đông nhà nước              1  2.014.626  20.146.260  49,76% 

Cổ đông tổ chức              2                    138  1.380  0,00% 

Cổ đông cá nhân          196  2.025.742  20.257.420  50,03% 

Cổ đông nước ngoài              1  8.500  85.000  0,21% 

Cổ đông tổ chức            -                         -                         -    0,00% 

Cổ đông cá nhân              1  8.500  85.000  0,21% 

Cổ phiếu quỹ            -                         -                         -    -    

Tổng cộng          200  4.049.006  40.490.060  100% 

Danh sách cổ đông lớn  

Tên cổ đông Số lượng (cổ phiếu) Tỷ lệ (%) 

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN 
NHÀ NƯỚC-CÔNG TY TNHH 

   2.014.626  49,76% 

CAO TOÀN THẮNG        295.000  7,29% 

NGÔ HỮU TÀI        270.126  6,67% 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có 

Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có 

Các chứng khoán khác: không có 
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5. BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Quản lý nguồn nguyên vật liệu 

Tổng giá trị nguyên vật liệu đầu vào đã sử dụng cho sản xuất trong năm 2014, 2015: 

Tên vật tư Đvt 
Năm 2014 Năm 2015 

Số lượng Giá trị (đồng) Số lượng Giá trị (đồng) 

Đá mi bụi m3 596 238.400.000  621  248.400.000  

Cát vàng m3 141 7.050.000  370  18.500.000  

Đá hạt kg 147.270 153.013.000  123.400  128.212.000  

Bột đá kg 81.550 81.425.000  78.350  68.450.000  

Bột màu kg 2.831 110.596.000  4.429  153.520.000  

Ximăng đen kg 271.050 363.207.000  348.150  466.521.000  

Ximăng trắng kg 27.040 110.188.000  23.120  94.214.000  

Đất m3 1.495 219.783.000  1.202  193.497.000  

Trấu kg 652.936 438.828.000  424.046  387.801.000  

Tổng cộng  1.722.490.000   1.759.115.000  

Trong quá trình hoạt động, VXB sử dụng các 

nguyên liệu từ thiên nhiên như cát vàng, đất, 

…cùng một số thành phần như bộ màu, xi măng 

để sản xuất các sản phẩm của công ty: gạch, gạch 

bê tông,… đây chủ yếu là các nguyên liệu sử dụng 

một lần để tạo ra sản phẩm nên hầu như không 

có yếu tố nào được tái sử dụng. Tuy nhiên, việc 

sử dụng ngày càng nhiều các thành phần trên sẽ 

gây tác động lớn đến môi trường. Đơn cử như 

việc sử dụng đất sét với số lượng lớn phục vụ cho 

nhu cầu sản xuất gạch nung sẽ gây ảnh hưởng 

trực tiếp đến tình hình nông nghiệp do lớp đất mặt 

đã bị khai thác, sử dụng. Quá trình sản xuất các 

loại xi măng, hay quá trình nghiền bột đá, bột màu 

sẽ tạo nhiều bụi, khí thải từ lò nung xi măng có thể 

gây độc hại cho môi trường, ô nhiễm không khí 

trong khu vực sản xuất, về lâu dài có tác động 

không tốt đến sức khỏe con người. 

Để hạn chế những vấn đề kể trên nhưng vẫn đảm 

bảo hoạt động kinh doanh của công ty, VXB tổ 

chức sản xuất có kiểm soát nguyên vật liệu đầu 

vào, định mức nguyên vật liệu cho từng đơn vị sản 

phẩm. Từng tháng, công ty tổ chức kiểm tra lượng 

nguyên vật liệu thực tế sử dụng và định mức quy 

định để điều chỉnh kịp thời.  

Trong năm 2015, giá trị nguyên liệu đầu vào sử 

dụng gia tăng là do công ty phát triển thêm sản 

phẩm gạch bê tông tự chèn để kịp thời cung ứng 

cho các công trình xây dựng.
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Tiêu thụ năng lượng: 

Năng lượng Đvt 
Năm 2014 Năm 2015 

Số lượng Giá trị (đồng) Số lượng Giá trị (đồng) 

Điện kw 18.622 34.400.000 23.400 43.300.000 

Trấu kg 652.936 438.828.000  424.046  387.801.000  

Hiện tại Công ty chủ yếu sử dụng hai loại năng lượng là điện dùng để sản xuất gạch bê tông; điện và 

trấu dùng cho sản xuất gạch đất sét nung.  

Đối với việc sử dụng năng lượng điện, VXB luôn bố trí nhân sự, máy móc hoạt động đồng bộ, liên tục 

để tiết kiệm; không để máy hoạt động dư công suất, các công đoạn phối hợp nhịp nhàng để tránh máy 

chạy không tải …. Việc này được thực hiện nghiêm túc từ khâu bố trí sản xuất và được kiểm tra, kiểm 

soát liên tục. 

Đối với việc đốt trấu nung gạch đất sét, trước khi bắt đầu nung gạch phải tiến hành trình tự các khâu 

từ kiểm tra lò nung, chất gạch mộc đúng kỷ thuật, tỷ lệ hợp lý giữa gạch ống và gạch thẻ … Khi nung 

phải thường xuyên kiểm tra nhiệt độ trong lò, thời gian nung lửa lớn, lửa nhỏ phải hợp lý để đảm bảo 

gạch thành phẩm đạt chất lượng (không thấp hơn tỷ lệ quy định) và tiết kiệm trấu. Sau khi nung gạch 

xong tiến hành thống kê, so sánh lượng trấu thực tế đưa vào nung đốt và định mức theo quy định.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêu thụ nước:  

Nước dùng sản xuất gạch mộc từ đất sét và gạch bê tông: 708 m3. 

Giá trị sử dụng 2015: 6.130.000 đồng 

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: 

Trong năm, công ty không có trường hợp nào vi phạm về pháp luật bảo vệ môi trường 
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Chính sách liên quan đến người lao động 

Cơ cấu người lao động trong công ty. 

Tiêu chí 
Số lượng 

người 
Tỷ trọng 

Theo trình độ lao động 138 100% 

Trình độ đại học, cao đẳng 37 27% 

Trình độ trung cấp 8 6% 

Trình độ lao động có tay nghề 65 47% 

Trình độ lao động phổ thông 28 20% 

Theo tính chất lao động 138 100% 

Trực tiếp sản xuất 112 81% 

Không trực tiếp sản xuất 26 19% 

Chế độ làm việc: công ty thực hiện chế độ 08 giờ/ngày, 44 giờ/tuần. 

Chính sách lương thưởng:  

Công ty thực hiện chế độ tiền lương theo đúng quy chế tiền lương của 

công ty, đảm bảo cán bộ công nhân viên tại từng bộ phận khác nhau 

được hưởng thu nhập tương xứng với công việc mà mình đảm nhận. 

Chế độ thưởng cho cán bộ công nhân viên được Ban lãnh đạo công 

ty xây dựng dựa trên kết quả kinh doanh của công ty, trình Đại hội cổ 

đông hằng năm quyết định mức thưởng phù hợp cho Ban lãnh đạo, 

cán bộ quản lý và từng cán bộ nhân viên công ty. 

Các phúc lợi khác của người lao động trong công ty cũng được đảm 

bảo. Hằng năm, cán bộ nhân viên được tổ chức các buổi tham quan, 

nghỉ dưỡng, các hoạt đọng văn nghệ thể thao nhằm tái tạo sức lao động, 

đồng thời nâng cao tinh thần đoàn kết giữa nhân viên toàn công ty. 

Chế độ bảo hiểm: người lao động tại VXB được đảm bảo 

các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Nhà nước: bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,…  

Chính sách tuyển dụng: công ty ưu tiên tuyển dụng hoặc 

ký lại hợp đồng lao động với những người đã có thời gian 

làm việc trong công ty và con em của người lao động nếu 

đảm bảo được năng lực và phù hợp với yêu cầu công việc. 

Tùy theo mức độ đóng góp của người lao động, công ty sẽ 

hỗ trợ người lao động về thời gian hoặc kinh phí để tham 

gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ theo định hướng, kế hoạch của công ty, nhằm đáp ứng 

nhu cầu phát triển của công ty trong giai đoạn sắp tới.  
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Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 

Là đơn vị hoạt động trên địa bàn tỉnh Bến Tre, VXB phối hợp cùng với cơ quan địa phương cung ứng 

đầu vào cho các dự án hạ tầng, phục vụ cộng đồng, các dự án an sinh xã hội trong khu vực. Đồng thời 

cung cấp nguyên liệu ổn định, chất lượng cho các công trình và cho nhu cầu nhà ở của người dân Bến 

Tre. 

Ban lãnh đạo công ty tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động thuận lợi và phối hợp 

với các đoàn thể làm tốt công tác giáo dục chính trị, phổ biến Chủ trương, Chính sách của Nhà nước 

cho cán bộ nhân viên, hưởng ứng thực hiện tốt các cuộc vận động Kế hoạch hóa gia đình, phòng 

chóng HIV AIDS, ma túy, phong trào sạch và xanh… tham gia tốt các hội thi do cấp trên tổ chức. 

Tiếp tục vận động và đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương cho các gia đình chính sách, 

thăm và tặng quà cho các gia đình cán bộ nhân viên thuộc diện chính sách nhân ngày thương binh liệt 

sĩ, hỗ trợ kinh phí và tặng tập vở cho các trường học ở vùng sâu, vùng xa, hưởng ứng tốt công tác góp 

quỹ vì trẻ thơ, tháng hành động vì người nghèo,… 

Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: không có  
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III. ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 
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1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 2015/2014 

Tổng tài sản Triệu đồng 174.643  176.308  101% 

Doanh thu thuần Triệu đồng 233.864  206.467  88% 

Lợi nhuận từ HĐKD Triệu đồng 8.711  5.626  65% 

Lợi nhuận khác Triệu đồng 2.640  1.898  72% 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 11.351  7.525  66% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 8.795  5.837  66% 

Tỷ lệ cổ tức % 15  12  80% 

EPS Đồng 1.852  1.229  66% 

Tổng tài sản năm 2015 tăng nhẹ so với năm 2014 

từ 174 tỷ lên 176 tỷ do trong năm công ty đầu tư 

mới một số phương tiện vận tải phục vụ cho hoạt 

động của công ty. 

Doanh thu thuần năm 2015 đạt hơn 206 tỷ đồng, 

tương đương 88% doanh thu thuần của cùng kỳ 

năm 2014, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 

5,6 tỷ tương đương 65% kết quả của năm trước. 

Khoản lợi nhuận khác phát sinh không nhiều. 

Tổng kết lợi nhuận sau thuế năm 2015 của công 

ty đặt 5,8 tỷ đồng tương đương 66% năm 2014. 

Kết quả nêu trên là sự cố gắng của tập thể lãnh 

đạo cũng như cán bộ nhân viên VXB trong bối 

cảnh thị trường xây dựng năm 2015 chưa thật sự 

ổn định, ngành bất động sản mới dần ấm lại, cũng 

như tính cạnh tranh trong ngành ngày càng gây 

gắt. Để đạt được kết quả trên phải kể đến các yếu 

tố sau: 
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Thuận lợi  

- Tình hình kinh tế vĩ mô ổn định,  chương trình mục tiêu Quốc 

gia xây dựng nông thôn mới, phong trào Đồng Khởi mới ... 

làm tăng nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu vực, đã 

tạo ra những thuận lợi nhất định đối với sự hoạt động và phát 

triển của các doanh nghiệp trong năm qua. 

- Địa phương tăng thực hiện các hạng mục, công trình xây 

dựng nhằm cải tạo cơ sở hạ tầng, qua đó cung cấp đầu ra 

hiệu quả cho sản phẩm của công ty.  

- Đảm bảo uy tín với khách hàng, với đối tác, thực hiện đúng 

và đầy đủ các nghĩa vụ với nhà nước, hoạt động một cách 

có trách nhiệm với xã hội ... tạo được thương hiệu và là địa 

chỉ đáng tin cậy của cơ quan chính quyền, chủ đầu tư, đối 

tác và khách hàng. 

- Ban Lãnh đạo Công ty thường xuyên theo dõi sát tình hình 

từ công tác nội bộ đến công tác đối ngoại; kịp thời có những 

sự chỉ đạo hướng giải quyết, biện pháp thực hiện từng sự 

việc tại từng thời điểm nhằm mục tiêu đảm bảo kinh doanh 

có lãi và bảo toàn nguồn vốn. 

Khó khăn  

- Thị trường bất động sản, xây dựng có nhiều khởi sắc nhưng cũng 

phát sinh nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo gây áp lực đối với 

các doanh nghiệp. Nhất là sự cạnh tranh diễn ra gay gắt trên nhiều 

lĩnh vực, nhiều phương thức  ... nên đã ảnh hưởng đến tính hiệu quả 

của các doanh nghiệp. 

- Chính sách cắt giảm đầu tư công của Nhà nước; sự thay đổi về chính 

sách thuế, phí đối với hoạt động khai thác khoáng sản; lãi suất cho 

vay của ngân hàng vẫn còn cao; tình hình giải ngân vốn các công 

trình chậm; v.v… đã ảnh đến hiệu quả một số lĩnh vực hoạt động của 

đơn vị. 

- Trong nội bộ đơn vị thì sự phối hợp giữa các phòng ban vẫn còn 

những hạn chế về tính liên thông, kế thừa giữa các khâu chưa được 

phát huy và tận dụng một cách hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm 

vụ được giao. 

- Hai mỏ cát mà công ty đang khai thác trong năm đã hết hạn phải 

ngưng khai thác cũng là một yếu tố gây bất lợi đến kết quả kinh doanh 

của công ty năm qua. 
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2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Tình hình tài sản 

Chỉ tiêu 
 Năm 
2014  

Tỷ 
trọng/TTS 

 Năm 2015  
Tỷ 

trọng/TTS 
2015/2014 

Tài sản ngắn hạn 133.978 76,72% 133.132 75,51% 99,37% 

Tiền và các khoản tương 
đương 

10.043 5,75% 7.466 4,23% 74,34% 

Các khoản phải thu ngắn hạn 102.073 58,45% 108.075 61,30% 105,88% 

Hàng tồn kho 21.862 12,52% 17.591 9,98% 80,46% 

Tài sản dài hạn 40.664 23,28% 43.177 24,49% 106,18% 

Tài sản cố định 13.855 7,93% 15.733 8,92% 113,55% 

Bất động sản đầu tư 13.848 7,93% 13.848 7,85% 100,00% 

Tài sản dở dang dài hạn 12.239 7,01% 12.348 7,00% 100,89% 

Tài sản dài hạn khác 722 0,41% 1248 0,71% 172,85% 

Tổng tài sản 174.642 100% 176.309 100% 100,95% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tình hình nợ phải trả 

Chỉ tiêu  Năm 2014  
Tỷ 

trọng/TTS 
 Năm 2015  

Tỷ 
trọng/TTS 

2015/2014 

Nợ ngắn hạn 108.190 61,95% 109.639 62,19% 101,34% 

Phải trả người bán 9.853 5,64% 8.126 4,61% 82,47% 

Người mua trả tiền trước 2338 1,34% 3.473 1,97% 148,55% 

Thuế và các khoản phải nộp 6.551 3,75% 5.079 2,88% 77,53% 

Phải trả người lao động 3.961 2,27% 1.479 0,84% 37,34% 

Chi phí phải trả ngắn hạn 4.537 2,60% 4.537 2,57% 100% 

Phải trả khác 11.498 6,58% 13.212 7,49% 114,91% 

Vay và nợ thuê tài chính 
ngắn hạn 

68.954 39,48% 73.663 41,78% 106,83% 

Quỹ khen thưởng phúc lợi 498 0,29% 70 0,04% 14,06% 

Nợ dài hạn            -    -    1.954  1,11%              -    

Vay và thuê tài chính dài 
hạn 

           -    
                    

-    
1.954  1,11%              -    

Nợ phải trả 108.190 61,95% 111.593 63,29% 103,15% 

77%

23%

Cơ cấu tài sản năm 2014

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

76%

24%

Cơ cấu tài sản năm 2015

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn
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3. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ 

- Quản lý hàng tồn kho linh hoạt, đáp ứng nhu cầu cung cấp cho các công trình đang thi công và 

nhu cầu kinh doanh của công ty. 

- Chính sách linh hoạt trong khâu tổ chức sản xuất, bắt kịp nhu cầu của thị trường. Với việc triển 

khai giai đoạn 2 hạ tầng Khu công nghiệp Giao Long của huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre khiến 

nhu cầu sử dụng gạch bê tông tự chèn tăng cao nhưng khả năng cung cấp của thị trường chưa 

đáp ứng. Ban điều hành nhanh chóng chỉ đạo tổ chức sản xuất tập trung vào sản phẩm này nhằm 

đáp ứng nhu cầu của địa phương, tăng doanh thu cho công ty. 

- Tổ chức đánh giá việc phối hợp giữa các đơn vị, phòng ban trong công ty, rút kinh nghiệm kịp thời 

những tồn đọng trong khâu phối hợp giữa kho hàng, đơn vị thị công, bộ phận vận tải hàng hóa, 

nhanh chóng khắc phục việc thiếu nguyên vật liệu trong quá trình thi công. 

- Công tác tài chính linh hoạt, đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động của công ty. Công tác tổ chức 

ghi chép sổ sách kế toán rõ ràng, minh bạch. 

- Ban lãnh đạo công ty tạo được mối quan hệ tốt với các cơ quan ban ngành địa phương, tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc tổ chức khai thác các công trình trong khu vực, cũng như thuận lợi trong 

sản xuất kinh doanh của công ty. 
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4. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI  

Chỉ tiêu Đvt 
KH  

năm 2015 
TH năm 2015 KH năm 2016 

Tổng doanh thu 1.000đ      250.900.000      209.034.680      228.000.000  

Tổng chi phí 1.000đ 239.500.000 201.509.993 219.900.000 

Tổng lợi nhuận trước thuế 1.000đ        11.400.000         7.524.687          8.100.000  

Số phải nộp ngân sách 1.000đ 16.038.841 13.312.910 13.661.000 

Hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng  

Công ty xác định tình hình thị trường năm 2016 sẽ 

diễn ra sôi động và cạnh tranh quyết liệt không chỉ 

giữa các nhà phân phối với nhau mà sẽ phát sinh 

thêm sự cạnh tranh, ràng buộc chỉ tiêu với các nhà 

phân phối nhằm gia tăng thị phần của các nhà sản 

xuất, nhất là mặt hàng xi măng. Do đó, nhằm thực 

hiện hiệu quả kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực 

kinh doanh vật liệu xây dung, VXB cần thực hiện 

các nội dung công việc sau: 

- Tiến hành hoàn thiện các chính sách phù hợp 

(áp dụng cho đại lý, thầu thợ, đơn vị thi công, 

nhà dân …) nhằm tăng cường thâm nhập vào 

các phân khúc mà thị trường và thị phần còn 

hạn chế.  

- Chú trọng đến công tác lập kế hoạch mua bán, 

dự trữ hàng hóa hợp lý theo từng thời điểm để 

ứng phó với sự biến động về giá cả, nguồn 

cung hàng hóa và đảm bảo có đủ số lượng, 

chủng loại và thời gian giao hàng cho các công 

trình xây dựng, cho các đại lý và cho thị trường 

v.v… 

- Rà soát và chấn chỉnh có chiều sâu ở tất cả 

các khâu, các bước để đảm các nhu cầu của 

thị trường, của khách hàng phải được đáp ứng 

kịp thời và đầy đủ. Trong quá trình luân chuyển 

hàng hóa phải được diễn ra liên tục, xuyên 

suốt và không bị ách tắc ở bất kỳ khâu nào. 

- Chú trọng hơn nữa việc kiểm tra, giám sát 

chặc chẽ vấn đề điều động và phối hợp thực 

hiện nhiệm vụ giữa các bộ phận, các khâu để 

đảm bảo công việc luôn được phối hợp thực 

hiện nhịp nhàng, hợp lý và có hiệu quả. 

- Kiểm tra việc thực hiện qui trình, qui chế phối 

hợp làm việc giữa các khâu như nghiệp vụ, 

điều động, kho bãi, phương tiện ... định kỳ 

phân tích đánh giá và điều chỉnh cho phù hợp 

thực tế nhằm thực hiện nhiệm vụ một cách tốt 

nhất và phát huy hiệu quả một cách tối ưu. 

- Các nhiệm vụ của kế hoạch năm 2016 phải 

được thực hiện nghiêm túc và từng thời điểm 

có sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện để đánh 

giá, phân tích đề ra giải pháp khắc phục khuyết 

điểm hay tăng cường phát huy các ưu điểm 

nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh. 

- Số liệu kế hoạch năm 2016: Doanh thu bán 

ra là 65,5 tỷ đồng - tăng 14%, lợi nhuận trước 

thuế là 811,9 triệu đồng - tăng 34% với thực 

hiện năm 2015. Nếu so sánh với thực hiện 

năm 2014 thì tổng doanh thu tăng 10% và lợi 

nhuận trước thuế tăng 3,6 lần.
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Hoạt động thi công san lấp, xây dựng  

- Kế hoạch sử dụng vật tư của các công trình sẽ được xây dựng định 

kỳ và đột xuất sát theo tiến độ thi công. 

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ phận để lập kế hoạch sử 

dụng vật tư ngắn hạn, trung hạn và dài hạn nhằm đề phòng việc dự 

trữ vật tư tại các thời điểm biến động giá đầu vào. Việc làm này không 

những tạo sự chủ động trong việc cung cấp vật tư mà còn hạn chế sự 

phát sinh tăng giá vật tư của các công trình. 

- Cải thiện công tác quyết toán nội bộ, quyết toán với chủ đầu tư … 

thường xuyên liên hệ với các bên có liên quan để rút ngắn thời gian 

giải ngân, quyết toán các công trình. 

- Các phân xưởng sản xuất cần linh động, chủ động hơn trong việc đề 

xuất, lập kế hoạch sản xuất (gạch nung, gạch terrazzo, tole & xà gồ) 

để giao cho công trình thi công đúng tiến độ. 

- Số liệu kế hoạch năm 2016: Doanh thu xây dựng là 142 tỷ đồng - 

tăng 9%, lợi nhuận trước thuế là 5,97 tỷ đồng - tăng 4% với thực hiện 

năm 2015. Nếu so sánh với thực hiện năm 2014 thì tổng doanh thu 

bằng 98% và lợi nhuận trước thuế bằng 49%.

Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khu tái định cư Mỹ Thạnh An 

Đơn vị sẽ đôn đốc, nhắc nhở các đội thi 

công, các bộ phận tập trung thực hiện 

hoàn tất các công việc còn lại như: 

- Lập thủ tục và triển khai thi công các 

hạng mục còn lại: Trạm xử lý nước, 

Xây dựng chợ.  

- Kế hoạch kinh doanh các lô nền còn 

lại trong năm 2015: Dự kiến trong 

năm 2016 sẽ sang nhượng 100% 

diện tích các lô nền còn lại. 

- Số liệu kế hoạch năm 2016: Doanh 

thu thực hiện: 3,9 tỷ đồng - đạt 93%, 

lợi nhuận trước thuế:  280 triệu đồng 

- đạt 77% so với thực hiện năm 2015. 
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Hoạt động khai thác cát  

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh các qui định về hoạt động khai thác khoáng sản, thực hiện đầy đủ 

các nghĩa vụ đối với nhà nước và chính quyền địa phương. Nộp đầy đủ các loại thuế, phí liên quan 

đến hoạt động khai thác cát; ký quỹ bảo vệ phục hồi môi trường và nộp đầy đủ tiền ký quỹ theo 

quy định.  

- Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo định kỳ tháng, quí, năm đúng qui định và các báo cáo đột 

xuất theo yêu cầu của cơ quan chức năng. 

- Tuân thủ việc khai thác đúng theo tọa độ, biên giới khai trường, thời gian khai thác, sản lượng khai 

thác ... đúng theo giấy phép đã được cấp và tuân thủ đầy đủ các qui định về an toàn giao thông 

đường thủy nội địa tại khu vực khai thác. 

- Tiếp tục tận dụng các lợi thế về uy tín, giao hàng đúng số lượng và chất lượng, nguồn gốc xuất xứ 

hàng hóa chứng từ đầy đủ, hợp lệ … để đẩy mạnh, nâng cao tính hiệu quả của hoạt động này. 

- Chuẩn bị các bước để đã tiến hành xin gia hạn thời gian khai thác cát tại 02 mỏ cát Tiên Thủy - An 

Hiệp, An Hiệp - Sơn Hòa để đảm bảo năm 2016 còn được quyền khai thác cát tại 04 mỏ (Phụng 

Châu, Tiên Thủy - An Hiệp, An Hiệp - Sơn Hòa và Vĩnh Bình). 

- Việc triển khai áp dụng tính tiền quyền khai thác khoáng sản, thuế tài nguyên tăng, các loại thuế, 

phí khác … đối với hoạt động khai thác khoáng sản, nên đơn vị sẽ tăng cường tính tự chủ, linh 

động trong từng thời điểm và thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình thị trường, việc áp dụng 

các chính sách của nhà nước với hoạt động động khai thác cát để có sự chỉ đạo kịp thời trong từng 

tình hình cụ thể chủ động nắm bắt sự thay đổi các chính sách, chủ trương của Nhà nước để đảm 

bảo tính hiệu quả của hoạt động khai thác cát. 

- Số liệu kế hoạch năm 2016: Doanh thu là 9 tỷ đồng - bằng 90%, lợi nhuận trước thuế là 570 triệu 

đồng – bằng 96% với thực hiện năm 2015. Nếu so sánh với thực hiện năm 2014 thì doanh thu 

bằng 62% và lợi nhuận trước thuế vượt 37%. 
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Hoạt động sản xuất VLXD  

- Phương hướng hoạt động chung của hoạt 

động này trong thời gian tới là tiếp tục duy trì 

các ưu thế, các điểm mạnh, các mặt tích cực 

và đồng thời tiến hành rà soát, kiểm tra, chấn 

chỉnh lại các mặt còn hạn chế, các nguyên 

nhân làm tăng chi phí sản xuất.  

- Trong quá trình sản xuất, các phòng ban, bộ 

phận, phân xưởng lập kế hoạch phối hợp làm 

việc trong tất cả các khâu, các công đoạn để 

quá trình sản xuất được diễn ra liên tục từ 

khâu nhập nguyên vật liệu đầu vào đến thực 

hiện sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.  

 

- Nhìn chung, để thực hiện đạt các chỉ tiêu kế 

hoạch năm 2016 thì từng thời điểm sẽ có sự 

tổng hợp, phân tích, đánh giá và lập kế hoạch, 

phương hướng thực hiện hoặc giải quyết từng 

vấn đề phát sinh. Ban Lãnh đạo sẽ thường 

xuyên quan tâm, theo sát tình hình để có 

những sự chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn giúp hoạt 

động này hoàn thành kế hoạch đề ra. 

- Số liệu kế hoạch năm 2016: Doanh thu bán 

ra là 2,060 tỷ đồng - bằng 97%, lợi nhuận trước 

thuế là 173 triệu đồng - tăng 96% với thực hiện 

năm 2015. Nếu so sánh với thực hiện năm 

2014 thì doanh thu bằng 89% và lợi nhuận 

trước thuế bằng 76%. 

 

 

 

 

 

 

 Sản xuất gạch nung: 

- Trong thời gian chờ chủ trương của tỉnh về lộ trình và thời gian cụ thể sử dụng gạch không nung 

và trong thời gian đơn vị lựa chọn hình thức, công nghệ sản xuất phù hợp với chủ trương chung, 

phù hợp với nhu cầu thị trường để thay thế gạch nung thì hoạt động sản xuất gạch nung chủ yếu 

vẫn là để giải quyết việc làm cho lực lượng lao động tại phân xưởng, sản xuất chủ yếu là để cung 

cấp cho các công trình xây dựng đang sử dụng dở dang gạch nung và giải quyết dứt điểm lượng 

hàng hóa tồn kho. 

- Trong thời gian tới, tùy theo diễn biến nhu cầu thị trường, chủ trương chung của Nhà nước … đơn 

vị sẽ có kế hoạch đầu tư chuyển đổi dây chuyền và công nghệ sản xuất gạch không nung để thay 

thế cho hoạt động sản xuất gạch nung truyền thống. 

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp tiết kiệm nguyên vật liệu, tăng cường duy tu bảo dưỡng để hạn 

chế chi phí sửa chữa ... đồng thời tiến hành kiểm tra và chỉnh sửa kỹ thuật sản xuất để gạch nung 

sản xuất phải đạt yêu cầu chất lượng và tiết kiệm nguyên vật liệu nhằm hạ giá thành sản xuất và 

thực hiện đúng các mục tiêu kế hoạch đề ra.  

- Số liệu kế hoạch năm 2016: Doanh thu bán ra: 100 triệu đồng - đạt 45%  so với thực hiện năm 

2015, nếu so sánh với thực hiện năm 2014 thì doanh thu bằng 50%. 
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 Sản xuất gạch Terrazzo: 

- Tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm rộng rãi hơn tới người tiêu dùng để mở rộng 

thị trường và thị phần; chú trọng hơn đến nhóm khách hàng là nhà dân, khách hàng mua lẻ . 

- Thực hiện công tác điều tra, nghiên cứu thị trường để các sản phẩm gạch luôn theo kịp xu hướng 

phát triển của thị trường và chú trọng thực hiện tốt khâu hậu mãi và thực hiện các chính sách đối 

với người môi giới, khách hàng gián tiếp ... 

- Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát qui trình sản xuất từ khâu nhập nguyên vật liệu, tổ chức sản 

xuất, bảo dưỡng, giao nhận … để đảm bảo các khâu sản xuất một cách  liên kết và sử dụng nguyên 

vật liệu tiết kiệm nhất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động. 

- Thương hiệu gạch terrazzo DONGKHOI của đơn vị sản xuất đã được chứng nhận hợp qui. Do 

vậy, trong quá trình sản xuất phải đảm bảo thực hiện đúng qui trình kỷ thuật để đảm bảo sản phẩm 

xuất xưởng đạt các chỉ tiêu theo các tiêu chuẩn đã đăng ký. 

- Số liệu kế hoạch năm 2016: Doanh thu bán ra: 1,4 tỷ đồng tăng 4%, lợi nhuận trước thuế: 128,3 

triệu đồng tăng 1% so với thực hiện năm 2015. Nếu so sánh với thực hiện năm 2014 thì doanh thu 

tương đương nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ bằng 65% (nguyên nhân lợi nhuận giảm so với năm 

2014 là do giá nguyên liệu đầu vào, chi phí lương, chi phí khác … đều tăng nhưng giá bán không 

tăng tương ứng để phù hợp với giá thị trường). 

 Sản xuất gạch bê tông tự chèn: 

- Để tiếp tục cung ứng lượng nhu cầu còn lại của Công trình Kênh tỉnh - Khu công nghiệp Giao Long 

do đơn vị thi công. Năm 2016, đơn vị tiếp tục lập kế hoạch sản xuất gạch bê tông tự chèn để cung 

ứng cho công trình trên. 

- Tuy nhiên do sản phẩm gạch bê tông tự chèn hiện nay và dự kiến thời gian tới không còn phù hợp 

với đa số thị hiếu người tiêu dùng tại thị trường Bến Tre (nhu cầu thị trường đang chuyển sang 

gạch terrazzo do dễ thi công, sửa chữa, tính mỹ quan cao hơn, giá thành thấp hơn ... ) và mặc 

khác, đây là phần hạng mục tiếp nối nên phải sử dụng gạch bê tông tự chèn để đảm bảo tính đồng 

nhất của công trình. Do vậy, năm 2016 đơn vị chỉ lập kế hoạch sản xuất đủ sản lượng để đáp ứng 

cho công trình trên và không lập kế hoạch sản xuất kinh doanh bán ra. 
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 Sản xuất Tole & xà gồ: 

- Trong năm qua, việc đa dạng hóa nhà cung cấp để giảm giá mua đầu vào (các nhà cung cấp sẽ 

phải có sự tranh tranh về giá bán). Sự thuận lợi này sẽ được đơn vị tiếp tục áp dụng trong thời 

gian tới. 

- Thực hiện chiến lược mở rộng thị trường, chú ý đến nhóm khách hàng tiềm năng. Song song đó 

sẽ xây dựng các chính sách bán hàng linh động hơn (giảm giá bán nếu khách hàng mua trọn gói 

vật tư; chính sách dành cho thầu thợ, người môi giới ...) nhằm tăng thị phần và đảm bảo thực hiện 

tốt mục tiêu lợi nhuận. 

- Tiến hành rà soát lại toàn bộ chi phí sản xuất, định mức sử dụng nguyên vật liệu, giá nguyên liệu 

đầu vào (tìm thêm nhà cung cấp để có lợi thế về giá mua), giảm giá trị hàng tồn kho (thường xuyên 

theo dõi nhu cầu thị trường để có nguyên liệu cung cấp kịp thời và giảm lượng hàng tồn kho). 

- Số liệu kế hoạch năm 2016: Doanh thu bán ra là 480 triệu đồng - tăng 5%, lợi nhuận trước thuế 

là 44,6 triệu đồng - tăng 8% với thực hiện năm 2015. Nếu so sánh với thực hiện năm 2014 thì tổng 

doanh thu đạt 75% và lợi nhuận trước thuế tăng 3%. 

Hoạt động vận tải hàng hóa: 

- Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành qui định và qui trình bảo dưỡng phương tiện đã ban hành. Trong 

thực tiễn nếu có vấn đề phát sinh hợp lệ thì qui trình này sẽ được điều chỉnh cho thật phù hợp với 

thực tế nhằm đảm bảo các phương tiện luôn được bảo quản tốt, luôn trong trình trạng sẵn sàng 

hoạt động và không để xảy ra các hư hỏng do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện. 

- Đồng thời tăng cường tuyên truyền việc chấp hành tốt các nội qui, qui định, qui trình và ý thức trách 

nhiệm của bộ phận này từ việc bảo dưỡng, vận hành và sử dụng phương tiện một cách có hiệu 

quả, giảm những hư hỏng nhỏ không đáng có hoặc hạn chế các chi phí phát sinh để bảo đảm 

phương tiện hoạt động một cách liên tục, có hiệu quả. 

- Chú trọng hơn nữa công tác điều động để tăng năng suất hoạt động của phương tiện và đảm bảo 

phương tiện được sử dụng một cách tối ưu. 

- Số liệu kế hoạch năm 2016: Doanh thu thực hiện là 2,5 tỷ đồng - tăng 8%. Nếu so sánh với thực 

hiện năm 2014 thì doanh thu tăng 44%. 
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Hoạt động Tài chính - Kế toán  

- Chú trọng hơn nữa công tác phân tích và đề 

xuất về vấn đề tài chính của các bộ phận 

nghiệp vụ để tham mưu cho Ban Lãnh đạo 

một cách nhanh chóng, chính xác và toàn 

diện về thực trạng hoạt động tài chính để Ban 

Lãnh đạo có thể ra quyết định chọn phương 

án hành động phù hợp hoặc những giải pháp 

hữu hiệu trong từng thời điểm, từng tình hình 

cụ thể.  

- Lập phương án, kế hoạch chuẩn bị vốn cho 

các hoạt động một cách định kỳ và đột xuất 

theo từng thời điểm, tiến độ sản xuất, tiến độ 

thi công công trình … các kế hoạch này nếu 

được lập sát với diễn biến thị trường thì sẽ 

hỗ trợ rất tốt các mặt hoạt động khác hoàn 

thành nhiệm vụ được giao và mang về doanh 

thu, lợi nhuận cho đơn vị. 

- Duy trì tốt mối quan hệ với các tổ chức tín 

dụng để tạo lợi thế về nguồn vốn vay và sự 

bảo lãnh để tham gia dự thầu, bảo lãnh mua 

hàng … khi Công ty có nhu cầu. 

- Kiểm tra việc thực hiện chính sách bán hàng 

chậm trả; tiến độ và khả năng thanh toán 

đúng hạn tiền nợ hàng bán; theo dõi và đề 

xuất biện pháp thu hồi nợ quá hạn, nợ khó 

đòi … 

- Công tác chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo 

thực hiện theo đúng các quy định của Luật 

Kế toán, chế độ kế toán và các báo cáo kế 

toán theo đúng quy định của Nhà nước. 

Công tác Tổ chức – Hành chánh  

- Tiếp tục chấp hành nghiêm túc Nội quy, Quy 

chế làm việc của Công ty và các chính sách 

pháp luật của Nhà nước. Thực hiện đầy đủ 

các chế độ chính sách cho người lao động 

theo đúng quy định của Nhà nước.  

- Thực hiện trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao 

động, trang phục bảo hộ lao động, trang phục 

văn phòng, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ 

cho cán bộ công nhân viên; 

- Tiếp tục thực hiện tốt việc ban hành, phổ biến 

và hướng dẫn thực hiện các chủ trương, 

chính sách của nhà nước đối với đơn vị, đối 

với toàn thể CB.CNV; Tham gia tốt công tác 

phúc lợi xã hội và hưởng ứng các cuộc vận 

động, các phong trào của Tỉnh và chính 

quyền địa phương phát động.  

- Năm 2016 là năm bản lề cho nhiều chính 

sách mới về lao động việc làm, bảo hiểm xã 

hội được triển khai đi vào cuộc sống. Ngay 

từ 1/1/2016, nhiều quy định cụ thể về lĩnh 

vực này sẽ có hiệu lực. Đơn vị sẽ căn cứ vào 

các Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn ... của 

các cơ quan chức năng để áp dụng theo 

đúng quy định hiện hành. 

- Kế hoạch thực hiện năm 2016 như sau: Tổng 

số lao động là 144 người, Tổng quỹ lương là 

9,37 tỷ đồng, thu nhập bình quân là 5,4 triệu 

đồng/người/tháng 
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IV.  ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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1. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng 

Những tiến bộ đạt được 

- Hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh, đồng thời cung ứng đầy đủ vật tư cho các hoạt động khác. 

- Công tác quản lý hàng tồn kho linh hoạt, đảm bảo có đủ hàng hóa trong thời gian nhu cầu cao và 

không tồn kho quá nhiều trong giai đoạn thị trường giảm, tác động tích cực đến kết quả kinh doanh. 

- Tạo được mối quan hệ thân thiết giữa nhà phân phối – VXB và khách hàng thông qua chính sách 

chiết khấu phù hợp. 

Những vấn đề hạn chế 

- Phải thực hiện đạt các chỉ tiêu về doanh số, 

sản lượng do nhà sản xuất đưa ra trong khi 

sức tiêu thụ của thị trường thì có giới hạn. 

Đồng thời trong năm qua khâu quản lý, điều 

động, giám sát và phối hợp thực hiện nhiệm 

vụ giữa các phòng và kho, cửa hàng, phương 

tiện, phân xưởng chưa thật chặt chẽ nên vẫn 

còn trình trạng khách hàng chưa hài lòng do 

hàng hóa giao không đúng với thời gian, số 

lượng hoặc tiến độ như đã thông báo. 

- Các chính sách khuyến mãi, chiết khấu, quảng 

bá ... của các nhà sản xuất chưa phát huy hết 

tác dụng để kích thích thị trường nhằm tăng 

trưởng thị trường và thị phần;  

- Sự cạnh tranh của các nhà phân phối trong và 

ngoài tỉnh nhằm chiếm lĩnh thị phần diễn ra 

ngày càng gay gắt và phức tạp trên tất cả các 

phân khúc và nhóm khách hàng (đại lý, nhà 

dân, đơn vị thi công ... ). Sự cạnh tranh không 

lành mạnh này có thể đạt mục tiêu trước mắt 

của một vài nhà phân phối nhưng nếu kéo dài 

sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính tổng thể 

của thị trường. Về vấn đề này thì đơn vị đã làm 

việc với nhà sản xuất để tìm ra giải pháp giải 

quyết trình trạng này.  

- Việc chọn lọc, ưu tiên giao dịch với các khách 

hàng có tình hình tài chính và khả năng thanh 

toán tốt đã ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ, 

doanh thu bán ra. 

- Chính sách cắt giảm đầu tư công đã làm sức 

tiêu thụ của thị trường giảm trong khi Công ty 

chưa đẩy mạnh thị phần ở thị trường dân dụng 

đã ảnh hưởng đến sản lượng thực hiện và 

doanh thu của đơn vị trong năm qua.  

- Ngoài ra còn nguyên nhân chủ quan trong nội 

tại đơn vị là bộ phận thị trường chưa thực hiện 

tốt chức trách nhiệm vụ được giao như kỳ 

vọng, chưa theo kịp diễn biến thị trường và 

nhu cầu khách hàng, chủng loại hàng hóa 

chưa đa dạng, chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu 

của khách hàng (nhất là mặt hàng xi măng khi 

khách hàng mua thì không có hàng cung cấp 

hoặc chạy theo chỉ tiêu sản lượng nên tại một 

thời điểm chỉ có một mặt hàng – VD chỉ có mặt 

hàng Hà Tiên trong khi thị trường cần Nghi 

Sơn, Cẩm Phả, Tây Đô …). Đồng thời cũng 

chưa thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất 

các kế hoạch, biện pháp … khi thị trường có 

sự biến động.
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Hoạt động thi công san lấp, xây dựng: 

Những tiến bộ đạt được 

- Hoàn thành kế hoạch do Đại hội đông cổ đông đề ra. 

- Phát huy thế mạnh của mảng kinh doanh chủ lực 

Những vấn đề hạn chế 

- Sự phối hợp giữa đội thi công, phòng kỷ 

thuật xây dựng, phòng kinh doanh và bộ 

phận giao nhận tại kho chưa thật sự nhịp 

nhàng, hợp lý …  

- Phòng kinh doanh đôi lúc còn bị động trong 

việc mua và giao hàng theo yêu cầu, chưa 

thực hiện tốt công tác chuẩn bị nguồn hàng 

kịp thời cho các công trình. 

- Tiến độ quyết toán, giải ngân các công trình 

còn chậm do nhiều nguyên nhân chủ quan 

lẫn khách quan. 

- Các doanh nghiệp thi công xây dựng ngày 

càng nhiều nên sự cạnh tranh ngày càng 

khốc liệt, thậm chí có công trình khi đấu thầu 

đơn vị đã chủ động giảm thầu đến 20% 

nhưng vẫn không thể trúng thầu (các công 

trình giảm thầu này vẫn đảm bảo mục tiêu lợi 

nhuận tuy ít nhưng chủ yếu nhằm mục đích 

đảm bảo việc làm cho người lao động, đảm 

bảo doanh thu …). 

- Việc thực hiện áp dụng Luật đấu thầu mới số 

43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Nghị định 

hướng dẫn số 63/2014/NĐ-CP và thông tư 

số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 

cũng gây nhiều bất lợi đối với đơn vị trong 

thời gian qua như: 

- Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không 

quá 05 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là 

doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy 

định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia 

đấu thầu. 

- Các nhân sự chủ chốt (Chỉ huy trưởng, cán 

bộ kỷ thuật …) không thể đảm nhận nhiều 

hơn một công trình.  

- Các thiết bị thi công (xe cơ giới, máy phát 

điện …) cũng không được đảm nhận thi công 

nhiều hơn một công trình. 

- Do ảnh hưởng của các qui định này nên số 

lượng các công trình có giá trị dưới 5 tỷ đơn 

vị không được tham gia đấu thầu và đơn vị 

cũng gặp khó khăn về nhân sự (VD nếu thi 

công 10 công trình thì phải có tối thiểu 30 

nhân sự chủ chốt và phải có trình độ chuyên 

môn phù hợp) … nên số lượng các công 

trình trong năm qua giảm, làm doanh thu của 

lĩnh vực thi công xây dựng giảm và tổng 

doanh thu của đơn vị cũng giảm theo.
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Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng ky thuật khu tái định cư Mỹ Thạnh An:  

Đến 31/12/2015, tình hình thi công các hạng mục công trình đã hoàn tất và đã nghiệm thu đưa vào sử 

dụng. Chỉ còn hạng mục xây dựng chợ và trạm xử lý nước thải do nhiều nguyên nhân khách quan 

chưa thể triển khai xây dựng trong năm 2015; tình hình sang nhượng các lô đất cơ bản đã xong, chỉ 

còn lại 12 lô tái định cư chưa có chỉ tiêu bố trí của UBND tỉnh, và 01 lô tái bố trí còn chờ thủ tục bổ 

sung hồ sơ. 

Hoạt động khai thác cát 

Những tiến bộ đạt được 

- Tuân thủ quy định của pháp luật về khai thác và môi trường. 

- Đảm bảo đủ nguồn cung ứng theo yêu cầu khách hàng. 

Những vấn đề hạn chế  

- Do trữ lượng một số mỏ đã gần hết nên chất lượng, sản lượng khai thác giảm. Đồng thời, hoạt 

động san lấp mặt bằng vẫn chưa có sự hồi phục, sản lượng tiêu thụ của các công trình thấp và các 

công trình mới chưa triển khai thi công.  

- Đơn vị cũng gặp bất lợi trong khâu tiêu thụ do giá thành cao hơn những đơn vị tư nhân, cá nhân 

khác do đơn vị phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước (Phí BVMT: 4.000 đồng/m3, Thuế 

tài nguyên: 11% trên giá bán, tiền quyền khai thác, tiền ký quỹ BVMT, các chi phí khác…. các chi 

phí này chiếm đến 35% giá bán ) trong khi những đơn vị khác có thể lách luật để giảm chi phí, thậm 

chí khai thác trái phép. Bất lợi về giá thành khai thác nên thậm chí đơn vị phải thuê, mua cát của 

đơn vị khác để thi công san lấp mặt bằng các công trình do đơn vị thi công. 
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Hoạt động sản xuất VLXD: 

Những tiến bộ đạt được 

- Thực hiện khá tốt việc cung cấp các sản phẩm gạch nung, gạch terrazzo, tole & xà gồ cho hoạt 

động xây dựng luôn kịp thời, đúng số lượng và đạt chất lượng. 

- Thường xuyên tiến hành kiểm tra tất cả các khâu của toàn bộ quá trình sản xuất gạch terrazzo, 

đảm bảo gạch thành phẩm xuất xưởng phải đạt tiêu chuẩn chất lượng như đã công bố. 

- Chính sách đảm bảo chất lượng đã tạo được uy tín với khách hàng, khẳng định thương hiệu VXB 

trong khu vực. 

Những vấn đề hạn chế  

- Chi phí phục vụ mảng sản xuất cao dẫn đến giá thành sản xuất tăng nhưng giá bán không thể tăng 

theo tương ứng. 

- Việc trên thị trường xuất hiện những sản phẩm cùng phân khúc, cùng chủng loại nhưng giá cả và 

chất lượng không rõ ràng … cũng gây không ít khó khăn cho đơn vị trong thời gian qua 

- Các công trình lớn thi công chậm tiến độ, thậm chí một số công trình phải tạm ngưng thi công vì 

vấn đề vốn và giải ngân vốn ... nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng sản xuất và tiêu thụ như 

kế hoạch đã đề ra. 

Hoạt động vận tải hàng hóa 

- Doanh thu thực hiện là 2,3 tỷ đồng - vượt 16% so với kế hoạch năm 2015 và tăng 13% so với thực 

hiện cùng kỳ 2014. 

- Nhiệm vụ chủ yếu của hoạt động vận tải là thực hiện tốt chức năng luân chuyển hàng hóa hỗ trợ 

hoạt động kinh doanh VLXD, vận chuyển vật tư hỗ trợ hoạt động xây dựng và hoạt động sản xuất 

tại phân xưởng. Do vậy, đơn vị không đặt ra yêu cầu cao về lợi nhuận cho hoạt động này. 
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Hoạt động Tài chính - Kế toán 

- Tận dụng tốt mối quan hệ với các tổ chức tín 

dụng nên trong từng thời điểm vốn lưu động 

được bổ sung từ nguồn vốn vay để kịp thời giải 

quyết các vấn đề về tài chính.  

- Công tác chuyên môn nghiệp vụ được thực 

hiện theo đúng các quy định của Luật Kế toán, 

chế độ kế toán và các báo cáo theo đúng quy 

định của Nhà nước. 

- Ban Giám đốc thường xuyên chỉ đạo các 

phòng, ban, bộ phận lập các kế hoạch mua 

vào, bán ra, kế hoạch sử dụng vật tư của các 

đội thi công, phân xưởng sản xuất v.v.. định kỳ 

và đột xuất tùy theo từng thời điểm và tình hình 

thị trường nên đã chủ động hơn trong việc sử 

dụng, bố trí nguồn vốn một cách hợp lý nhằm 

đảm bảo cho các lĩnh vực hoạt động không bị 

đình trệ do vấn đề vật tư hay vấn đề vốn. 

- Thường xuyên kiểm tra tình hình thanh toán và 

thu hồi tiền nợ hàng bán. Công tác này được 

tổ chức thực hiện một cách mềm dẻo và linh 

động theo từng nhóm khách hàng, từng thời 

điểm nhằm đảm bảo đạt mục đích là từng 

bước kéo giảm trình trạng chiếm dụng vốn của 

khách hàng nhưng không làm giảm sản lượng 

tiêu thụ, doanh thu bán ra và không gây ra tác 

động tiêu cực đến thị phần của đơn vị. 

 

 

 

 

 

 

Công tác Tổ chức – Hành chánh: 

- Ban hành Quy chế thi đua khen thưởng để làm 

cơ sở đánh giá, xếp loại khen thưởng cho toàn 

thể CB.CNV. Việc áp dụng quy chế này sẽ là 

động cơ để người lao động phấn đấu hơn nữa 

trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và 

nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc.  

- Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động, trang 

phục bảo hộ lao động, trang phục văn phòng, 

tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ 

công nhân viên; 

- Thực hiện tốt việc ban hành, phổ biến và 

hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính 

sách của nhà nước đối với đơn vị, đối với toàn 

thể CB.CNV; Tham gia tốt công tác phúc lợi xã 

hội và hưởng ứng các cuộc vận động, các 

phong trào của Tỉnh và chính quyền địa 

phương phát động.  

- Tổ chức tặng quà cho CB CNV nhân dịp lễ, tết 

nguyên đán; tổ chức cho con em CB.CNV vui 

chơi tại khu nghỉ dưỡng Mỹ An - Bến Tre nhân 

ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tổ chức cho 

CB.CNV tham quan nghỉ dưỡng tại Đà Lạt,  … 

- Kết hợp với các tổ chức đoàn thể như Công 

đoàn, Đoàn thanh niên thường xuyên tuyên 

truyền, kiểm tra công tác An toàn lao động - Vệ 

sinh lao động, Phòng cháy chữa cháy và tổ 

chức các sân chơi lành mạnh nhằm tăng 

cường thể lực, tinh thần thoải mái để người lao 

động an tâm công tác. 
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2. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

Trong năm 2015, Ban Giám đốc 

đã triển khai thực hiện tốt các 

nghị quyết của Đại Hội đồng cổ 

đông, nghị quyết của HĐQT. 

Ban quản lý điều hành đã luôn 

bám sát nghị quyết của HĐQT 

đề ra, định kỳ mỗi quý báo cáo 

đánh giá sát thực tình hình sản 

xuất kinh doanh của quý trước 

và xây dựng kế hoạch, giải pháp 

cho quý tiếp theo để báo cáo 

HĐQT.  

Trong năm qua Ban quản lý 

công ty đã có nhiều giải pháp tốt 

để nâng cao hiệu quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh của công ty 

như kịp thời ban hành các quy 

định nhằm nâng cao chất lượng 

dịch vụ thi công san lấp, cung 

ứng Vật liệu xây dựng; các giải 

pháp chính sách thu hút khách 

hàng; các giải pháp cải cách 

tiền lương nhằm khuyến khích 

người lao động nâng cao năng 

suất; các giải pháp nhằm quản 

trị chặt chẽ chi phí sản xuất.... 

Công tác đầu tư mua sắm cũng 

được quản trị chặt chẽ và thực 

hiện đúng quy định của pháp 

luật.  

Ban Giám đốc cũng đã phối hợp 

với Ban chấp hành Công đoàn 

chăm lo tốt đời sống vật chất và 

tinh thần cho người lao động

. 
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3. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

- Chỉ đạo triển khai các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đến 

các bộ phận và người lao động để các thành viên xác định rõ nhiệm vụ của mình; 

- Tiếp tục giữ vững thị trường và thị phần các mặt hàng vật liệu xây dựng; tận dụng tối đa các 

ưu thế, các mối quan hệ và thương hiệu của đơn vị để phát triển lĩnh vực thi công xây dựng. 

- Trong tình hình nguồn vốn ngân sách đầu tư mới cho XDCB vẫn chưa có dấu hiệu tăng trưởng. 

Do vậy, để chủ động hơn trong hoạt động thi công xây dựng thì đơn vị sẽ tận dụng các ưu thế 

về uy tín, về năng lực và lợi thế về nguồn vốn (nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, các 

nguồn vốn xã hội khác …..) để triển khai kế hoạch đầu tư thực hiện dự án trong thời gian tới. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành, đảm bảo cơ cấu tổ chức Công ty gọn, nhẹ, 

năng động và hiệu quả; 

- Kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong hoạt động kinh doanh, tài chính; kế hoạch chi tiêu; 

- Phối hợp với BKS giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo Ban giám đốc duy trì hình tài chính 

lành mạnh, nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông; 

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quy trình làm việc nhằm tăng trách nhiệm của bộ máy điều hành, 

nâng cao hiệu quả kinh doanh 
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V.  QUẢN TRỊ CÔNG TY 
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1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  

 Thành viên  Chức vụ Số lượng cổ phần (cp) Tỷ lệ (%) 

Ông Phan Quốc Thông Chủ tịch  67.565 1,67 

Ông Nguyễn Thanh Huy Thành viên  - - 

Bà Mai Thị Thanh Thủy Thành viên  - - 

Ông Phan Trọng Tài Thành viên  135.348 3,34 

Ông Lê Đình Nhiên Thành viên  57.937 1,43 

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 

Với quy một hoạt động và cơ cấu tổ chức của VXB hiện nay, Hội đồng quản trị xét thấy có đủ năng lực 

thực hiện công tác quản trị thống nhất cho toàn công ty vì vậy không thành lập thêm các tiểu ban trực 

thuộc Hội đồng quản trị. 

Hoạt động của Hội đồng quản trị:  

Căn cứ quy định của pháp luật và nhu cầu thực tế tại công ty, năm 2015, Hôi đồng quản trị công ty đã 

tổ chức tổng cộng 04 kỳ họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên, chiếm tỷ lệ 100% trên mỗi 

buổi họp.  

Qua đó, công tác chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông được Hội đồng quản trị thực hiện theo 

từng giai đoạn. Kết thúc mỗi giai đoạn, công tác triển khai được tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm cho 

kỳ tiếp theo được thực hiện hiệu quả hơn. 

Thành viên Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ 

Ông Phan Quốc Thông Chủ tịch  4/4 100% 

Ông Nguyễn Thanh Huy Thành viên  4/4 100% 

Bà Mai Thị Thanh Thủy Thành viên  4/4 100% 

Ông Phan Trọng Tài Thành viên  4/4 100% 

Ông Lê Đình Nhiên Thành viên  4/4 100% 
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Các cuộc họp Hội đồng quản trị 

Số nghị quyết Ngày Nội dung 

01/2015/NQ-HĐQT 03/04/2015 Thông qua tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2015 

02/2015/NQ-HĐQT 20/04/2015 

Thay đổi Kế toán trưởng: 

- Miễn nhiệm Bà Lê Thị Nguyệt Phượng 

- Bổ nhiệm Ông Phan Tấn Mỹ  

03/2015/NQ-HĐQT 14/08/2015 
Thống nhất kết quản sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu 
năm 2015 và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2015 

04/2015/NQ-HĐQT 31/12/2015 
Quyết định thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 
năm 2015 

Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập 

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập có vai trò đưa ra ý kiến độc lập của mình trong mỗi cuộc họp Hội 

đồng quản trị nhằm có sự tham mưu khách quan cho các quyết định, chỉ đạo của Hội đồng quản trị 

công ty. Trong năm, thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng quy định pháp 

luật, tham gia đầy đủ và đóng góp thiết thực cho hoạt động của Hội đồng quản trị công ty. 

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty 

Thành viên Chức vụ 

Ông Phan Quốc Thông Chủ tịch  

Ông Nguyễn Thanh Huy Thành viên  

Bà Mai Thị Thanh Thủy Thành viên  

Ông Phan Trọng Tài Thành viên  

Ông Lê Đình Nhiên Thành viên  
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2. BAN KIỂM SOÁT 

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:  

Thành viên Chức vụ Số lượng cổ phần (CP) Tỷ lệ (%) 

Ông Võ Bá Trắc Trưởng BKS 9.800 0,24 

Ông Lê Xuân Lâm Thành viên BKS 28.968 0,72 

Ông Huỳnh Hữu Phúc Thành viên BKS 14.370 0,35 

Hoạt động của Ban kiểm soát:  

Ban kiểm soát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty và 

Quy chế quản trị nội bộ công ty. Tổng kết năm 2015, Ban kiểm soát tổ chức họp 04 kỳ (theo quý) nhằm 

kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động công ty, qua đó sẽ thực hiện báo cáo đến cổ đông vào Đại hội 

đồng cổ đông năm 2016. 

Một số điểm đáng lưu ý trong hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 có thể kể đến như sau: 

- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh: theo dõi, giám sát chặt chẽ và sát sao 

việc tổ chức sản xuất kinh doanh của các bộ 

phận trong công ty, đảm bảo công tác sản 

xuất được triển khai đúng quy trình, đảm bảo 

chất lượng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, 

an toàn cho người lao động. 

- Giám sát công tác tài chính: giám sát và kiểm 

tra tính minh bạch của việc ghi chép sổ sách 

kế toán, lập báo cáo tài chính hằng quý, bán 

niên và báo cáo tài chính năm; đồng thời, đề 

xuất đơn vị kiểm toán chất lượng thực hiện 

kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty. 

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị: để 

thực thi phần nhiệm vụ giảm sát hoạt động 

của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát cử đại 

diện tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội 

đồng quản trị nhằm hiểu rõ tinh thần, chủ 

trương chỉ đạo của Hội đồng quản trị, qua đó 

thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu giữa công 

tác chỉ đạo bên trên và thực thi bên dưới, kịp 

thời phát hiện thiếu sót, kiến nghị Hội đồng 

quản trị có phương án khắc phục. 

- Giám sát hoạt động của Ban giám đốc công 

ty: Ban giám đốc là đơn vị điều hành, thực thi 

việc tổ chức các hoạt động kinh doanh của 

công ty. Ban kiểm soát theo sát các hoạt động 

của Ban giám đốc trong năm đồng thời phối 

hợp với Hội đồng quản trị để kịp thời chỉ đạo 

Ban giám đốc trong công tác duy trì tình hình 

tài chính lành mạnh, phát huy tối đa hiệu quả 

nguồn vốn đầu tư của cổ đông. 

Tổng kết năm 2015, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào của cổ đông về tình hình 

hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, và các công tác khác của công ty. 
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3. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH  

HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH Thù lao/năm (đồng) 

Ông Phan Quốc Thông Chủ tịch HĐQT  23.606.000 

Ông Nguyễn Thanh Huy Thành viên HĐQT 17.704.000 

Bà Mai Thị Thanh Thủy Thành viên HĐQT 17.704.000 

Ông Phan Trọng Tài Thành viên HĐQT 17.704.000 

Ông Lê Đình Nhiên Thành viên HĐQT  17.704.000 

Ông Võ Bá Trắc Trưởng BKS 17.704.000 

Ông Lê Xuân Lâm Thành viên BKS 11.803.641 

Ông Huỳnh Hữu Phúc Thành viên BKS 11.803.641 

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:  

Trong năm, Giám đốc  và các Phó giám đốc của 

công ty thực hiện đăng ký mua cổ phiếu VXB do 

cổ đông Nhà nước là Tổng công ty Đầu tư Kinh 

doanh Vốn Nhà nước (SCIC) thực hiện thoái vốn 

tại VXB. Tuy nhiên, do số lượng nhà đầu tư tham 

gia đấu giá cổ phần VXB không đạt đến số lượng 

tối thiểu theo yêu cầu của quy chế đấu giá, cuộc 

đấu giá đã không thành công, Cổ đông nội bộ 

công ty vì vậy không thực hiện giao dịch thành 

công. 

 

Thực hiện các quy định về quản trị công ty:  

Nhằm tổ chức thực hiện quản trị công ty rõ ràng, 

minh bạch theo đúng quy định pháp luật, công ty 

xây dựng Điều lệ và quy chế quản trị công ty 

nhằm có sự phân công phân nhiệm phù hợp. Các 

bộ phận tổ chức thực hiện quản trị công ty theo 

đúng quy trình đã quy định. 

Trong thời gian tới, khi Luật doanh nghiệp thay 

đổi dẫn đến sự thay đổi của các quy định về quản 

trị công ty, VXB sẽ tiến hành điều chỉnh, xây dựng 

mới Điều lệ cũng như các quy chế quản trị nội bộ 

nhằm phù hợp với quy định nhưng vẫn đảm bảo 

phục vụ hiệu quả cho công tác tại công ty 

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:  Không có 
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VI.  BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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