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NĂM BÁO CÁO: 2016 
 
 
I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 

− Tên giao dịch : Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa. 

− Tên tiếng Anh : Bien Hoa Concrete Joint Stock Company 

− Tên viết tắt : BCC. 

− Giấy chứng nhận ĐKKD : Mã số: 3600448180 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai cấp lần đầu ngày 07.5.2001, đăng ký thay đổi lần 
thứ10 ngày 07.5.2016. 

− 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; Mua bán tre nứa, gỗ cây và 
gỗ chế biến. 

− Vốn điều lệ : 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng). 

− Trụ sở chính : Đường 1A, Khu Công nghiệp Biên hòa 1, phường An 
Bình, thành phố Biên hòa, tỉnh Đồng nai. 

− Số điện thoại : 061 3836195. 

− Số fax : 061 3836323. 

− Mã cổ phiếu : BHC (UpCom). 
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1. Lịch sử hình thành. 

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, cầu vượt 
AMATA, cầu An Hảo… 

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. 

2. Quá trình phát triển. 

– 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 tiếp tục đầu 
tư để đảm bảo năng lực sản xuất, nâng 
cao sản lượng, doanh thu nhằm giảm 
bớt những gánh nặng tài chính của các 
năm trước. Đồng thời mở rộng nghành 
nghề kinh doanh khác để đủ sức 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. 

 

 3. Định hướng phát triển. 

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 2017, nền kinh 
tế đất nước có nhiều thuận lợi, 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, các 
dự án cầu vượt, hầm chui, nút giao trục 
xa lộ Hà Nội từ cầu Đồng Nai đến các 
Khu Công nghiệp. 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 2017 – 2020 

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 từ năm 2011 đến 
năm năm 2014.  

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 thêm máy 
móc thiết bị 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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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƯỞNG 
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XƯỞNG  
CƠ 
ĐIỆN 

 

BAN KIỂM SOÁT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

2.3- Chiến lược phát triển trung và dài hạn. 

a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 

 

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. 

e) Cho thuê một phần hoặc toàn bộ 
công ty con (Công ty TNHH MTV An 
Hòa BCC) để giảm nhẹ áp lực tài 
chính, tháo gỡ khó khăn, giải quyết 
được các khoản nợ vay ngân hàng, 
thuế đất. 

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 2018 – 2020. 
 

 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 
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II.  TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG 

NĂM 2016 

1.  Tình hình chung 

− Kinh tế - xã hội nước ta vào năm 
2016 có nhiều chuyển biến tích 
cực, do đó tình hình hoạt động 
sản xuất kinh doanh và đầu tư 
của công ty trong năm cũng gặp 
nhiều thuận lợi. 

− Việc kết hợp chặt chẽ trong việc 
điều phối kế hoạch sản xuất một 
cách hợp lý giữa công ty mẹ và 
công ty con cũng đã nâng cao 
năng lực cạnh tranh, tiếp cận và 
thực hiện được nhiều dự án, hợp 
đồng có giá trị lớn. 

− Công tác sản xuất kinh doanh tại 
Công ty TNHH MTV An Hòa – 
BCC (công ty con) được đẩy 
mạnh. Sản lượng, doanh thu đạt 
và vượt 10% so với kế hoạch. Lợi 
nhuận các năm trước lỗ khoảng  
7 tỷ/ năm thì năm nay lãi trước 
thuế là 1,6 tỷ đồng. Năm 2016, 
công ty vẫn tổ chức 2 ca sản xuất 
mới đáp ứng được khối lượng, 
tiến độ. 

− Sau bốn năm liên tục không hoàn 
thành kế hoạch, năm 2016 công 
ty mẹ và công ty con đã hoàn 
thành và vượt mức các chỉ tiêu 
sản xuất kinh doanh chủ yếu 
được nêu trong nghị quyết Đại hội 
đồng cổ đông. Cả 2 công ty đều 
có lợi nhuận. 

a)  Những thuận lợi 

− Là đơn vị có bề dày truyền thống về 
sản xuất bê tông từ năm 1968. 
Công ty đã xây dựng được mối liên 
kết với các công ty cùng hiệp hội, 
ngành nghề, các đơn vị thi công 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 Tổng 
Công ty Xây dựng số 1 - CTCP, 
đơn vị có tiềm lực và uy tín trên thị 
trường xây dựng. Công ty được sự 
chia sẻ về công việc với Tổng Công 
ty cũng như các Công ty thành viên. 

b)  Khó khăn 

− Lãi suất ngân hàng tuy đã giảm 
nhưng với chính sách thắt chặt tín 
dụng làm ảnh hưởng đến nguồn 
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. 

− Do đặc thù ngành nghề thuộc lao 
động nặng, giá nhân công rẻ nên 
việc tuyển dụng lao động rất khó 
khăn, nhất là lao động có tay nghề. 
Thị trường lao động đa dạng, sức 
thu hút từ các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài mạnh nên công 
nhân hiện nay có xu hướng nhảy 
việc, gây trở ngại cho công tác tuyển 
dụng, đào tạo và sắp xếp lao động 
cho phù hợp với dây chuyền sản 
xuất. Mặt khác do 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 còn thấp, lợi nhuận không cao. 



 

 

  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 .5 

 

2-  Thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2016. 
 

− Giá trị sản lượng : 232,010 tỷ đồng, đạt 110,53% so với kế hoạch năm (209,9 tỷ 
đồng) và bằng 146,05% so với cùng kỳ năm ngoái.  

� Bê tông trộn sẵn : 43,230 tỷ đồng. 
� Bê tông ly tâm : 153,750 tỷ đồng. 
� Bê tông đúc sẵn : 18,010 tỷ đồng. 
� Kinh doanh khác : 17,020 tỷ đồng. 

− Giá trị doanh thu : 232,154 tỷ đồng, đạt 122,19% kế hoạch năm (190 tỷ đồng) 
và bằng 138,96% so với cùng kỳ năm ngoái.  

� Bê tông trộn sẵn : 43,808 tỷ đồng. 
� Bê tông ly tâm : 148,969 tỷ đồng. 
� Bê tông đúc sẵn : 17,843 tỷ đồng. 
� Kinh doanh khác : 21,534 tỷ đồng. 

− Khối lượng sản phẩm : 77.338m3, đạt 113,40% kế hoạch năm (68.200m3) và bằng 
146,47% so với cùng kỳ năm ngoái. 

� Bê tông trộn sẵn : 33.708m3. 
� Bê tông ly tâm : 34.878m3. 
� Bê tông đúc sẵn : 3.752m3. 

− Lợi nhuận trước thuế : 1,94 tỷ đồng. 

− Lợi nhuận sau thuế : -2,67 tỷ đồng. 

− Giá trị khấu haoTSCĐ : 4,243 tỷ đồng. 

− Tổng quỹ  lương : 27,280 tỷ đồng. 

− Thu nhập bình quân : 8.207.000 đồng/người/tháng. 

− Giá trị thu hồi vốn : 246,725tỷ đồng. 

− Nợ phải thu : 49,694 tỷ đồng. 

− Nộp Ngân sách : 7,835 tỷ đồng 

 
 

 

 

 

 

 

CƠ CẤU SẢN PHẨM TRÊN DOANH THU

Bê tông trộn 
sẵn; 43,808; 

19%

Bê tông ly tâm; 
148,969; 64%

Bê tông đúc 
sẵn; 17,483; 8%

Sản phẩm khác; 
21,534; 9%

CƠ CẤU KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM

Bê tông trộn 
sẵn 33.708 47%

Bê tông ly tâm 
34.878 48%

Bê tông đúc 
sẵn 3.752 5%
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3-  Thực hiện các chỉ tiêu tài chính 

 

a) Khả năng sinh lời: 
+ Hệ số lợi nhuận trước thuế / Doanh thu  : -1,15%. 
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn góp chủ sở hữu : -5,93%. 
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản :  -1,63%. 

 

b) Khả năng thanh toán: 
+ Hệ số thanh toán hiện hành : 0,42 lần. 
+ Hệ số thanh toán nhanh  : 0,29 lần. 

 

c) Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản: 
+ Tài sản dài hạn / Tổng tài sản  : 51,33% 
+ Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản : 48,67% 

 

d) Giá trị vốn CSH tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2016 : -27,459 tỷ đồng. 
 

e) 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 mặt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 

 

3.1- Công tác điều hành, tổ chức sản xuất 

− Công tác tổ chức điều hành sản xuất đã tạo được sự chuyển biến tích 
cực sau khi tổ chức áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 
9001: 2008. 

− Cán bộ điều hành tại các đơn vị sản xuất đã được trẻ hoá và thể hiện 
tính trách nhiệm trong công việc. Tính hợp lý trong phân bổ lao động 
phù hợp với dây chuyền công nghệ nên hiệu quả và năng suất lao động 
được nâng cao. 

 

3.2- Công tác tiếp thị kinh doanh 

− Công ty đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong công tác tiếp thị kinh doanh, 
đặc biệt gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ cùng ngành nghề 
về sản phẩm bê tông ly tâm, họ sẵn sàng giảm giá và có chính sách hoa 
hồng cao để cạnh tranh.  

− Công ty đã ký và đang tiếp cận một số dự án lớn nhằm đảm bảo công việc 
cho tất cả các lĩnh vực công ty đang sản xuất. 

 
 

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, 
thiết lập được chuỗi cung ứng. Tuy nhiên việc cung cấp vật tư còn 
chậm trễ ảnh hưởng nhiều đến sản xuất. Chất lượng vật tư tương đối 
ổn định, chưa phát hiện mất mát hao hụt. Đẩy mạnh công tác tiết kiệm 
bằng cách tận dụng tối đa các vật tư dư thừa trong sản xuất. 

− Áp dụng chặt chẽ quy trình kiểm soát vật tư đầu vào của công ty để 
đảm bảo chất lượng sản phẩm. Nguyên liệu đầu vào đều phải có test 
thử nghiệm đạt yêu cầu về chất lượng mới được đưa vào sản xuất. 

 
 

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

− Công ty luôn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm để giữ 
vững uy tín, thương hiệu, tuy nhiên chất lượng một số sản phẩm vẫn chưa 
đạt theo yêu cầu ngày càng chuyên nghiệp của thị trường. 

− Công tác đầu tư sửa chữa và mua sắm khuôn trụ điện, khuôn cọc chưa đủ 
đáp ứng nhu cầu sản xuất. 
 

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

− Hiệu suất sử dụng và công suất hoạt động của thiết bị máy móc, 
phương tiện vận chuyển được quan tâm đúng mức. Công tác sửa chữa 
máy móc thiết bị được tiến hành kịp thời, tuy nhiên do máy móc thiết bị 
đã cũ, hư hỏng nhiều nên đôi khi vẫn gây gián đoạn cho sản xuất. 
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3.6- Công tác tài chính và thu hồi vốn 

− Các khoản nợ tồn đọng từ năm 2012 trở về trước thu hồi chậm đã dẫn đến 
trình trạng thiếu vốn lưu động, nên việc thanh toán cho nhà cung cấp còn 
chậm, không đảm bảo nguồn vật tư kịp thời cho sản xuất, đồng thời việc 
thực hiện chính sách lao động cũng gặp nhiều khó khăn. 
 

3.7- 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… 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. 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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III.  GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN  

1.  Đơn vị kiểm toán 

− Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn 
RMS Việt Nam. 

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 hợp nhất đã được kiểm toán và giải trình ý 
kiến kiểm toán (phụ lục kèm theo). 

IV.  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, 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. Từ quý 3/2015, sản xuất 2 ca liên 
tục cho đến nay. 

V. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Cơ cấu tổ chức của công ty (công ty mẹ).  
– Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát. 
– Tổng Giám đốc 
– 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 
– Các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.  
– Các phòng chức năng, bộ phận nghiệp vụ (2 phòng). 
– Các xưởng sản xuất (2 xưởng) 
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VI. BAN ĐIỀU HÀNH 

1. Thay đổi nhân sự Ban Điều hành và Kế toán trưởng trong năm. 

− Trong năm 2016, nhân sự Ban Điều hành công ty không có sự thay đổi. 
 

2. Giới thiệu Ban Điều hành 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ông TRẦN CHÍ HIẾU. Chức vụ: Tổng Giám đốc 

Năm sinh: 1975. CMND số 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 – 2015 : Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bê tông Biên hòa. 

− 2015 đến nay : Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bê tông Biên hòa 

− Cổ phiếu nắm giữ :  50.000. Tỷ lệ: 1,11%/VĐL 

Ông NGUYỄN NHẬT TIẾN. Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh: 1973. CMND số 022714330 

Quá trình công tác: 

− 1996 – 1998   : Cán bộ giám sát B công trình cải tạo QL 1A đoạn TP HCM 
– Cần Thơ (PMU1 – CĐT) 

− 1998 – 1999 : Chỉ huy trưởng công trình Dự án xây dựng nhà máy xử lý 
nước thải Khu Công nghiệp Sóng Thần. 

− 1999 – 2010 : Chỉ huy trưởng công trình Dự án hạ tầng Khu đô thị Phú 
Mỹ Hưng & Khu Chế xuất Tân Thuận. 

− 2010 – 2012 : Chỉ huy phó công trình Dự án đường dọc kênh Nhiêu Lộc – 
Thị Nghè đoạn cầu Lê Văn Sỹ. 

− 2012 – 2014 : Phó phòng Kế hoạch Kỹ thuật Tổ Dự án Công ty Hùng 
Vương. 

− 2015 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa. 

− Cổ phiếu nắm giữ :  0 
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VII.  PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017. 
 

1. Đánh giá nhận định tình hình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Các mặt thuận lợi 

− Vị trí của công ty nằm trong vùng kinh tế trọng điểm, 
giáp ranh tỉnh Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh 
Bình Dương, đang được Nhà nước quan tâm đầu tư 
phát triển hạ tầng. 

− Công ty là đơn vị có bề dày truyền thống, có thương 
hiệu, các sản phẩm của công ty đã có chỗ đứng trên thị 
trường do giữ vững uy tín với khách hàng. 

− Tốc độ đô thị hóa tăng nhanh bên cạnh tốc độ phát triển 
của cơ sở hạ tầng do đó là yếu tố để phát triển các sản 
phẩm chủ lực của công ty như: Cọc ly tâm, cọc bê tông 
cốt thép, trụ điện ly tâm, bê tông trộn sẵn … 

− Có đội ngũ lao động tay nghề cao và kinh nghiệm, được 
đào tạo, huấn luyện để nâng cao tay nghề, phù hợp với 
yêu cầu công nghệ hiện đại. 

 

b) Những khó khăn 

− Nguồn tài chính vẫn còn phải khắc phục nợ tồn đọng, 
nợ thuế của các năm trước nên khi có những dự án 
lớn gặp nhiều khó khăn, khó triển khai. 

− Chưa triển khai được đồng bộ việc đầu tư phương 
tiện phục vụ sản xuất bê tông thương phẩm (xe bơm, 
xe trộn…) nên doanh thu bán hàng không cao. 

− Giá cả nguyên vật liệu chính, nhiên liệu và điện nước 
dùng cho sản xuất luôn biến động, trong khi giá bán 
sản phẩm lại tăng chậm, một số mặt hàng phải giữ 
nguyên giá bán nên đã phần nào ảnh hưởng đến 
hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. 

− Thị trường lao động trong lĩnh vực xây dựng ngày 
càng khan hiếm, sự cạnh tranh về nguồn lao động 
giữa các đơn vị trong cùng ngành rất quyết liệt nên 
việc tuyển dụng lao động đáp ứng cho sản xuất còn 
gặp khó khăn. 

 



 
 
 

 

 12. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 

2.1- Mục tiêu: 

Từ những kinh nghiệm đúc kết trong năm 2016 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 2017 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. 

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 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 mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện và cải tạo 
dây chuyền sản xuất để đồng bộ công nghệ, nâng cao năng lực sản 
xuất tại xưởng bê tông ly tâm và xưởng bê tông trộn sẵn. 
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2.2- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 

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 : 262,0 tỷ đồng, bằng 124,82% so với KH năm 2016. 
 (Công ty mẹ: 142,0 tỷ đồng; Công ty con: 120,0 tỷ đồng). 

− Giá trị doanh thu : 247,0 tỷ đồng, bằng 130,00% so với KH năm 2016. 
 (Công ty mẹ: 132,0 tỷ đồng; Công ty con: 115,0 tỷ đồng). 

− Khối lượng sản phẩm : 80.000m3, bằng 117,30% so với KH năm 2016. 
 (Công ty mẹ : 55.000m3; Công ty con : 25.000m3). 

− Giá trị thu hồi vốn : 242,0 tỷ đồng, bằng 151,25% so với KH năm 2016. 
 (Công ty mẹ: 135,0 tỷ đồng; Công ty con: 107,0 tỷ đồng). 

− Nợ phải thu đến cuối năm : 50,0 tỷ đồng, bằng 104,17% so với KH năm 2016. 
 (Công ty mẹ: 30,0 tỷ đồng; Công ty con : 20,0 tỷ đồng). 

− Lợi nhuận trước thuế : 3,0 tỷ đồng. 
 (Công ty mẹ: 1,5 tỷ đồng; Công ty con: 1,5 tỷ đồng). 

− Tổng quỹ lương : 28,7 tỷ đồng. 
 (Công ty mẹ: 14,9 tỷ đồng; Công ty con: 13,8 tỷ đồng). 

− Lao động bình quân : 306 người. 
 (Công ty mẹ: 150 người; Công ty con: 156 người). 

− Tiền lương bình quân : 7.816.000 đồng/ người/ tháng. 

− Hệ số lợi nhuận trước thuế/ doanh thu: 1,21%. 

− Hệ số lợi nhuận sau thuế/ vốn góp chủ sở hữu: 5,56%. 

− Cổ tức : 0%. 

 

3. Các giải pháp thực hiện mục tiêu và chỉ tiêu SXKD năm 2017 

3.1- Công tác tiếp thị kinh doanh 

− Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, bán hàng và nhanh chóng tiếp xúc, 
thương thảo những dự án đã tiếp cận, đặc biệt chú trọng tiếp thị sản 
phẩm cột điện bê tông ly tâm và bê tông trộn sẵn để đảm bảo doanh 
thu, sản lượng và việc làm, thu nhập cho người lao động. 

− Tiếp tục 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 kiểm soát sản phẩm của công ty cũng như chủ 
động trong công tác thu hồi vốn. 

− Xây dựng 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.  
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3.2- Công tác tổ chức sản xuất 

− Rà soát lại nguồn nhân lực theo từng độ tuổi, tay nghề để có phương án 
sắp xếp, bố trí nguồn lực một cách hợp lý, hiệu quả. Chú trọng đến việc 
trẻ hoá đội ngũ để nâng cao chất lượng lao động. 

− Đảm bảo tiến độ sản xuất, giao hàng, lập hồ sơ nghiệm thu và các dịch 
vụ theo đúng hợp đồng đã ký kết để nâng cao uy tín, thương hiệu và tạo 
hình ảnh tốt của công ty đối với khách hàng 

− Kiểm soát chặt chẽ chi phí và chất lượng sửa chữa máy mọc thiết bị, 
phương tiện vận chuyển để tiết kiệm chi phí, đảm bảo tuổi thọ, độ bền 
của máy, tránh hư hỏng thường xuyên làm ngưng trệ sản xuất.  

− Bổ sung các định chế (thưởng, phạt) vào các quy định, chỉ thị để nâng cao 
trách nhiệm của người quản đốc trong việc tổ chức sản xuất, quản lý lao 
động, quản lý vật tư và thực hiện các biện pháp an toàn trong thi công.  

3.3- 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. 

− 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 các cổ 
đông và các nhà đầu tư chiến lược. 

 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT 

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2016. 

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 sản xuất. Luôn giữ nhịp độ sản xuất 2 ca để sản lượng nâng cao và giảm áp lực về chi 
phí tài chính. 

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2016. 

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã họp 08 cuộc họp gồm: 03 cuộc họp thường kỳ, 02 
cuộc họp bất thường và 03 cuộc họp lấy ý kiến bằng văn bản; nghị quyết các vấn đề quan 
trọng về các mặt hoạt động của công ty. 
 

2.1- Họp HĐQT kỳ họp thứ 4/2016-NK4 ngày 30.3.2016 (thứ Tư). Thư mời họp số 016/TB-
BCC-HĐQT ngày 24.3.2016. Nội dung họp: 

1)  Thống nhất kết quả SXKD năm 2015 của công ty đã được hợp nhất và kiểm toán. Phê 
duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và phương án đầu tư năm 2016 để trình đại hội đồng 
cổ đông thông qua. 
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2)  Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 . 
– Ngày chốt quyền sở hữu là ngày 15.4.2016 (thứ Sáu). 
– Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên là ngày 07.5.2016 (thứ Bảy 
– Phân công thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị đại hội cổ đông. 

3)  Nội dung công tác khác: 
a) Sửa đổi điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp mới (2014). 
b) Công tác chuyển đổi tiền lương tham gia BHXH theo tiền đồng. 
c) Công tác tài chính: Giải ngân khoản vay hạng mức của Ngân hàng VID Public. 
d) Bổ sung ngành nghề kinh doanh (mua bán tre nứa, gỗ cây và gỗ chế biến). 
e) Công tác nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Phê duyệt mức thưởng lễ. 
 

2.2- Họp Hội đồng quản trị (bất thường), biên bản họp số 028b/BB-BCC-HĐQT ngày 
25.4.2016. Nội dung: 

1)  Đồng ý vay vốn trung hạn tại Vietcombank Biên Hòa để đầu tư trạm trộn bê tông công 
suất 60m3/h, thay thế trạm cũ 20m3/h tại xưởng BTLT. 
2)  Đồng ý thế chấp các tài sản hiện đang thế chấp tại VCB Biên Hòa để đảm bảo cho các 
khoản vay tại ngân hàng. 
3)  Thống nhất giao cho Ông Trần Chí Hiếu, Tổng Giám đốc được thay mặt Hội đồng quản 
trị thực hiện các quyền và nghĩa vụ được quy định tại điểm 1 và 2. 
 

2.3- Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản – Lần thứ 3/NK4, theo Phiếu lấy ý kiến số 
031/BCC-HĐQT ngày 28.4.2016. Nội dung: 

1)  Phê duyệt tờ trình của Tổng Giám đốc công ty về việc thanh lý xe ô tô con hiệu 
DAEWOO – Giá trị còn lại: 0 đồng. 
2)   Giao cho Tổng Giám đốc công ty tổ chức đấu giá bán, thu hồi vốn cho sản xuất theo 
đúng quy định về thanh lý tài sản. 
 

2.4- Họp Hội đồng quản trị (bất thường), biên bản họp số 052b/BB-BCC-HĐQT ngày 
08.6.2016. Nội dung: 

1)  Đồng ý cử ông Trần Chí Hiếu, Tổng Giám đốc là chủ tài khoản công ty tại Vietcombank 
Biên Hòa. 
2)  Đồng ý vay vốn tại Vietcombank Biên Hòa để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất 
kinh doanh. 
3)  Đồng ý thế chấp các tài sản hiện có của công ty để đảm bảo cho các khoản vay tại 
ngân hàng. 
4)  Giao cho ông Trần Chí Hiếu, Tổng Giám đốc được thay mặt HĐQT thực hiện các 
quyền và nghĩa vụ sau: 
– Ký các hồ sơ liên quan tại Vietcombank Biên Hòa. 
– Được phép dùng tài sản của công ty thế chấp các khoản vay tại ngân hàng. 
– Ủy quyền cho các cá nhân ký thay hồ sơ vay vốn, bảo lãnh, thế chấp tại ngân hàng và 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền. 
 

2.5- Họp HĐQT kỳ họp thứ 5/2016-NK4 ngày 28.6.2016 (thứ Ba). Thư mời họp số 057/TB-
BCC-HĐQT ngày 18.6.2016. Nội dung họp: 
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1)   Thống nhất kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016 của công ty đã được hợp nhất. Phê 
duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2016. 

2)   Nội dung công tác khác: 
– Thông qua các tờ trình của Công ty con về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. Gồm 

05 hạng mục: 
� Cho thuê xe có động cơ. 
� Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. 
� Cho thuê nhà xưởng. 
� Xây dựng công trình. 
� Kinh doanh dịch vụ vận tải. 

– Điều chỉnh Điều 4 của Điều lệ công ty phù hợp với thay đổi như trên. 
– Giao nhiệm vụ cho ông Trần Chí Hiếu (thành viên HĐQT – TGĐ công ty mẹ): 

� Phối hợp với TGĐ công ty con xây dựng định mức khen thưởng hoàn thành kế 
hoạch năm . 

� Chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa công tác thu nợ bán hàng và lập kế hoạch dòng tiền 
cho sản xuất. 

� Rà soát lại công suất thiết bị, lập phương án cải tiến dây chuyền sản xuất xưởng 
bê tông ly tâm để nâng cao năng suất.  

– Giao cho ông Tạ Quang Thanh (thư ký HĐQT): 
� Soạn thông báo gửi ông Nguyễn Thanh Hoàn, yêu cầu có trách nhiệm liên đới bồi 

hoàn thiệt hại của công ty con do ông Nguyễn Minh Huy gây ra. 
 

2.6- Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản – Lần thứ 4/NK4, theo Phiếu lấy ý kiến số 
068/BCC-HĐQT ngày 25.7.2016. Nội dung: 

1)   Phê duyệt lại phương án đầu tư thiết bị sản xuất theo tờ trình của Tổng Giám đốc 
công ty về việc xin thay đổi phương án đầu tư: Mua 3 xe trộn bê tông của Nhật Bản, thay 
cho mua 3 xe trộn bê tông của Trung Quốc. 
– Thông số xe trộn bê tông. 

� Hiệu FUSO. Bồn SCHWING STETTER, công nghệ Đức. 
� Trong lượng không tải: 12.820kg. Trong lượng toàn tải: 25.000kg. 
� Thể tích thiết kế: 7m3. 
� Giá 1.849.000.000 VNĐ/ xe  (có VAT)  

– Phương thức đầu tư: 
� Vay vốn ngân hàng: 80% 
� Vốn tự có: 20% 

2)   Giao cho TGĐ công ty tổ chức thực hiện phương án đầu tư đã được phê duyệt theo 
đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ công ty. 
 

2.7- Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản – Lần thứ 5/NK4, theo Phiếu lấy ý kiến số 
067/BCC-HĐQT ngày 25.7.2016. Nội dung: 

1)   Phê duyệt Tờ trình của Tổng Giám đốc công ty về việc xin thanh lý tài sản hư hỏng 
không cần dùng theo danh mục sau: 
– Tài sản thanh lý 

� Xe trộn bê tông hiệu ISUZU – Nhật Bản. Số lượng: 01 cái. Nguyên giá: 
416.160.592 VND. Giá trị còn lại trên sổ sách: 0 VND. Giá trị còn lại: 0 VND 

� Trạm trộn T20 – Việt Nam. Số lượng: 01 trạm. Nguyên giá: 515.817.190 VND. Giá 
trị còn lại trên sổ sách: 0 VND. Giá trị còn lại trên sổ sách: 0 VND 

� Xe bơm ngang – Nhật Bản. Số lượng: 01 cái. Nguyên giá: 1.815.400.000 VND. Giá 
trị còn lại trên sổ sách: 0 VND 
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– Phương thức thanh lý: 
� Đấu giá bán thu hồi vốn cho sản xuất. 
� Chào giá công khai. Giá khởi điểm bán không thấp hơn giá đã thẩm định. 

2)  Giao cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan tổ chức đấu giá, bán 
các tài sản trên đúng theo quy định của Điều lệ công ty và của pháp luật. 
 

2.8- Họp HĐQT kỳ họp thứ 6/2016-NK4 ngày 08.10.2016 (thứ Bảy). Thư mời họp số 
089/TB-BCC-HĐQT ngày 24.9.2016. Nội dung họp: 

1)   Thống nhất kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2016 của công ty. Phê duyệt các chỉ tiêu 
kế hoạch SXKD quý 4 năm 2016. 

2)   Nội dung công tác khác. 
– Giao cho ông Trần Chí Hiếu (thành viên HĐQT – TGĐ công ty mẹ): 

� Tập trung các nguồn lực, bằng mọi giá phải hoàn thành kế hoạch năm 2016.  
� Lập báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 (hợp nhất) và kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2017, 
� Từ tháng 11/2016, phải lập dự chi ngân sách và kế hoạch dòng tiền cho từng dự 

án để kiểm soát nguồn chi hiệu quả. 
� Xây dựng cơ chế khoán thật cụ thể cho xưởng BTTS và phòng Kinh doanh. 
� Lập tờ trình gửi lãnh đạo CC1 vay vốn hoạt động 2 tỷ đồng để giải quyết khó khăn.  
� Sử dụng quỹ phát triển sản xuất để thực hiện các đầu tư mà đơn vị tự thực hiện; 

Sử dụng quỹ dự phòng tài chính để trả cho khoản phạt chậm nộp thuế trong năm 
2016. 

� Chỉ đạo Phó TGĐ (ông Tiến) lập các báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư gửi HĐQT 
trước ngày 30.10.2016: 

– Giao cho ông Mai Duy Thắng (thành viên HĐQT – TGĐ công ty con): 
� Phải hoàn thành và vượt kế hoạch quý 4 và cả năm 2016 như đã cam kết.  
� Báo cáo cho HĐQT các khoản chi phí dẫn đến không có lãi trong quý 3/2016. 
� Tập trung thực hiện dự án cung cấp cọc cho PSMC sau khi hợp đồng đã ký kết. 

– Giao cho ông Tạ Quang Thanh (thư ký HĐQT): 
� Tổng hợp số liệu báo cáo tài chính năm 2016 của công ty mẹ, công ty con và hợp 

nhất), công bố thông tin theo Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán quy định. 
 

 

3. Tham dự họp Hội đồng quản trị năm 2016. 
 

TT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi 
tham dự 

Tỷ lệ 
Lý do không 

tham dự 

1 Ông  Huỳnh Tấn Trí Chủ tịch 8/8 100%  

2 Ông  Mai Duy Thắng Ủy viên 8/8 100%  

3 Ông Trần Chí Hiếu Ủy viên 8/8 100%  

4 Ông Hồ Đình Cường Ủy viên 7/8 87,5% . 

5 Ông Nguyễn Tiến Khoa Ủy viên 8/8 100%  

 

 



 
 
 

 

 18. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  

4. Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Giám đốc. 

1. Giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh từ tháng 1/2016 đến 
tháng 12/2016 của Ban Điều hành công ty. Giải quyết kịp thời những kiến nghị và những 
vướng mắc trong công tác điều hành, nhất là việc khó khăn về nguồn vốn sản xuất và 
giải quyết nợ thuế, nợ phải thu tồn đọng, các khoản nợ chính sách. 

3. Chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện kiểm kê bán niên (0h ngày 01.7.2016 và cả năm (0h 
ngày 01.01.2017) tại công ty mẹ và công ty con; Giám sát Ban Điều hành công ty trong 
việc triển khai thực hiện công tác xử lý, thanh lý tài sản. 

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

5. Chỉ đạo Ban điều hành công ty triển khai nghị quyết đại hội đồng cổ đông và các nghị 
quyết HĐQT. 

6. Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, giám sát  họp Hội đồng thành viên công ty con về công tác sản 
xuất, tình hình tài chính và các kỳ họp kiểm điểm công tác SXKD của Tổng Giám đốc 
công ty con. 

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

8. 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. 

9. 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 đồng cổ đông, Nghị Quyết của HĐQT, Chủ tịch HĐQT 
đã ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành SXKD của công ty. 

6. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (Phân công ủy viên HĐQT phụ trách công 
tác, không thành lập tiểu ban). 

− Ủy viên phụ trách nhân sự: Tham mưu xây dựng phương án tái cấu trúc sản xuất và bố 
xtrí, 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 Hội đồng quản trị trong năm 2016 

− (Không có). 

8. Thù lao và các khoản lợi ích khác của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016. 

− (Không có) 
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9. Lương vá các khoản phụ cấp của Tổng Giám đốc điều hành công ty. 

− Tiền lương của Tổng Giám đốc Điều hành năm 2016 là 317.209.411 đồng. 

10. Đào tạo quản trị công ty. 

− Hội đồng quản trị có 2/ 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.  

11. Cơ cấu cổ đông (Chốt danh sách đến ngày 05.4.2017) 
 

Cổ đông Số lượng Cổ phiếu sở hữu Tỷ lệ 

Cổ đông nhà nước 01 1.841.282 40,92% 

Cổ đông là tổ chức khác 12 6.648 0,14% 

Cổ đông là cá nhân trong nước 514 2.640.670 58,68% 

Cổ đông là cá nhân, tổ chức nước ngoài 03 11.400 0,26% 

Cộng 530 4.500.000 100,00 

II. BAN KIỂM SOÁT 

1. Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2016. 

− (Không có) 

2. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát. 

Ban kiểm soát công ty có 3 người. Trong đó có 1 thành viên tham gia trực tiếp vào hoạt 
động sản xuất kinh doanh tại công ty.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Hoạt động và phạm vi giám sát của Ban Kiểm 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 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 các số liệu hoạt 
động tài chính. 

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

2/ Ông TẠ QUANG THANH. Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm 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 LÊ THẾ DÂN. Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát 
− Đơn vị công tác  : Cổ đông 
− Cổ phiếu nắm giữ : 283.245, tỷ lệ 6,294% 
 



 
 
 

 

 20. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  

− Kiểm soát chiến lược: Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị liên quan đến việc thực 
hiện kế hoạch tài chính năm 2016 và chiến lược triển khai các dự án đầu tư. 

4. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017. 

Trong năm 2017, 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 2016 
và các báo cáo trình đại hội cổ đông thường niên năm 2017. 

− Kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính các quý, 6 tháng, cà 
năm 2017; 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 2017 

1.  Về công tác quản trị công ty 

− Ngoài việc quan tâm chỉ đạo công tác tổ chức sản xuất kinh doanh năm 2017 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. 

− 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.  

2.  Về công tác đầu tư phát triển 

− Tiếp tục đầu tư thêm xe trộn bê tông, đầu tư thêm khuôn cột điện, cọc ống và thiết bị 
phục vụ sản xuất 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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỐ LƯỢNG IN 4 CUỐN 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước VN. 

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – HNX 

Lưu VP - HĐQT 

Ngày 28 tháng 3 năm 2017 

 
 




