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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

Thông tin khái quát 

  

Tên giao dịch CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE 

Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh 

nghiệp 

Số 1300113091 (số cũ: 5504000011) do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp 

lần đầu ngày 18 tháng 12 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 

25/05/2016. 

Vốn điều lệ 36.000.000.000 đồng. 

Vốn đầu tư của chủ 

sở hữu 
36.000.000.000 đồng. 

Địa chỉ 26 Nguyễn Trung Trực, phường 1, TP.Bến Tre, Tỉnh Bến Tre 

Số điện thoại (075) 3.826.358 

Số fax (075) 3.817.770 

Website 
www.congtrinhdothibentre.vn 

www.bentrepco.vn  

Mã cổ phiếu BTU 

http://www.bentrepco.vn/
http://www.congtrinhdothibentre.vn/
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

 Ngày 29/4/1997 

Công ty Công trình đô thị Bến Tre, tiền thân là bộ phận Công trình đô thị thuộc Công ty Nhà ở và Công 

trình đô thị BếnTre, được thành lập và hoạt động dưới sự quản lý của UBND tỉnh Bến Tre.  

 Ngày 01/01/2006,  

Công ty chịu sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Xây Dựng Bến Tre. 

 Ngày 01/01/2007,  

Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV do Nhà Nước sở hữu 100% vốn điều 

lệ.  

 Ngày 03/02/2010,  

Công ty đã được UBND tỉnh Bến Tre cho bổ sung ngành nghề kinh doanh mới và tăng vốn điều lệ từ 5 

tỷ đồng lên 12 tỷ đồng.  

 Ngày 24/06/2014,  

UBND tỉnh Bến Tre quyết định phê duyệt, tăng vốn điều lệ công ty từ 12 tỷ đồng lên 24 tỷ đồng, bên 

cạnh bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh mới.  

 Ngày 23/10/2014,  

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty 

TNHH MTV Công trình Đô thị Bến Tre thành công ty cổ phần. 

 Ngày 23/01/2015,  

Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre. 

 Ngày 29/01/2015, 

Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 

1300113091 với vốn điều lệ là 36.000.000.000 đồng.  

 Ngày 22/09/2015,  

Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 6036/UBCK-

QLPH ngày 22/09/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

 Ngày 04/03/2016,  

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành quyết định số 126/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký 

giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre. 

 Tháng 01/2017, 

Công ty thành lập công ty TNHH MTV Xây dựng và Phát triển đô thị Bến Tre. 

 
Quá trình hình thành và phát triển 
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THÔNG TIN CHUNG 

 

  

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Ngành nghề kinh doanh.  

Thu gom rác thải không độc hại; 

Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại; 

Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác; 

Xây dựng công trình công ích; 

Lắp đặt hệ thống điện; 

Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan; 

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; 

Trồng hoa, cây cảnh; 

Nhận và chăm sóc cây giống nông nghiệp; 

Hoạt động dịch vụ trồng trọt; 

Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ; 

Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại; 

Xây dựng nhà các loại; 

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; 

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; 

Hoàn thiện công trình xây dựng; 

Bán buôn hoa và cây; 

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; 

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; … 

Địa bàn kinh doanh.  

Thực hiện những công trình đô thị trên địa bàn tỉnh Bến Tre.  
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 Một số hoạt động kinh doanh của Công ty  
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Mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý 

PHÂN XƯỞNG 

SỬA CHỮA 

PHÂN XƯỞNG 

SẢN XUẤT  

ĐỘI VỆ SINH 

ĐÔ THỊ  

XÍ NGHIỆP 

LIÊN HỢP   

PHÒNG KỸ THUẬT  
PHÒNG KẾ HOẠCH – 

TÀI CHÍNH  

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

BỘ 

PHẬN 

KH – KD  

BỘ 

PHẬN 

TC – KT  

 
Quan hệ chỉ đạo  

Quan hệ phối hợp  

Quan hệ kiểm soát  

Quan hệ hỗ trợ chuyên môn – 

nghiệp vụ  
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

PHÂN XƯỞNG 

CƠ KHÍ  

ĐỘI CHIẾU SÁNG 

CÔNG CỘNG   

ĐỘI DUY TU 

CẦU ĐƯỜNG  

ĐỘI CÔNG VIÊN 

CÂY XANH   

PHÒNG TỔ CHỨC – 

HÀNH CHÍNH  

TỔNG GIÁM ĐỐC  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

BAN KIỂM SOÁT  
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Các công ty con, công ty liên kết: 

Công ty TNHH MTV Xây dựng và Phát triển đô thị Bến Tre.  

 Địa chỉ: 26 Nguyễn Huệ, Phường 1, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 Lĩnh vực kinh doanh chính: Dịch vụ công ích đô thị; thi công xây dựng các công trình dân dụng, 

công nghiệp và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; kinh doanh nhà, đất và bất động sản.  

 Vốn điểu lệ thực góp: 7.000.000.000 đồng.  

 Tỷ lệ sở hữu: 100% 
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 CƠ QUAN BAN 
HÀNH 

NỘI DUNG VĂN BẢN 

650/QĐUBND 
18/3/2010 

UBND tỉnh Khen thưởng thành tích tổng kết năm 2009 

517/QĐ-UBND 
08/3/2010 

UBND tỉnh Khen thưởng “Cờ thi đua xuất sắc” năm 2009 

606/QĐ-UBND 
16/3/2010 

UBND tỉnh Tặng danh hiệu “Tập thể lao đông xuất sắc” năm 2009 

1425/QĐ-CTN 
25/8/2010 

Chủ Tịch Nước Tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì 

07/QĐ-TLĐ 
04/01/2011 

Tổng LĐLĐ Việt 
Nam 

Bằng khen về phong trào “Xanh- sạch- đẹp, bảo đảm an 
toàn vệ sinh lao động” năm 2010 

508/QĐ-BVHTTDL 
18/02/2011 

Bộ Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch 

Bằng khen về thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hoá” (2000-2010) 

414/QĐ-UBND 
01/3/2011 

UBND tỉnh Khen thưởng thành tích tổng kết năm 2010 

430/QĐ-UBND 
09/3/2012 

UBND tỉnh Tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2011 

1143/QĐ-BYT 
12/4/2012 

Bộ Y tế 
Bằng khen về thành tích chăm sóc sức khoẻ người lao 
động năm 2011 

573/QĐ-TT 
18/5/2012 

Thủ tướng 
Chính phủ 

Khen thưởng “Cờ thi đua của Chính phủ” năm 2011 

30/QĐ-LĐLĐ 
30/12/2015 

Liên đoàn lao 
động 

Tặng “cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015” 

365/QĐ-UBND 
23/02/2016 

UBND tỉnh Bến 
Tre 

Tặng Bằng khen về phong trào “Xanh- sạch- đẹp, bảo đảm 
an toàn vệ sinh lao động năm 2014, 2015” 

2377/QĐ – UBND  

10/10/2016 

UBND tỉnh Bến 
Tre  

Doanh nghiệp tiêu biểu giai đoạn 2014 – 2016  

Thành tích thi đua khen thưởng 
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Định hướng phát triển 

Các mục tiêu chủ yếu của công ty 

 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

 

Đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra.  

Luôn nỗ lực cung cấp dịch vụ có chất lượng và nhanh chóng nhằm làm hài lòng khách hàng.  

Tập trung nguồn lực hỗ trợ thúc đẩy tiến trình đô thị hóa, chỉnh trang đô thị, góp phần đưa 

thành phố Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại 2 vào năm 2020.  

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực môi trường đô thị tại Bến Tre và Đồng bằng 

Sông Cửu Long.  

 

Sắp xếp và tinh giản bộ máy tổ chức của công ty theo hướng chuyên môn hóa, để nâng cao 

hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, công ty còn chú trọng công tác tìm kiếm nhân lực mới 

cùng với đào tạo và sắp xếp nhân sự sao cho hợp lý, đạt hiệu quả cao nhất.  

Từng bước xây dựng thương hiệu riêng cho công ty, tiến hành các hoạt động nghiên cứu 

thị trường nhằm tìm kiếm những cơ hội kinh doanh mới và thu hút nguồn vốn đầu tư vào 

công ty.  

Cải thiện và nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty bằng việc thay mới những trang 

thiết bị đã lỗi thời, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động điều hành, 

quản lý và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.  

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng thông qua việc cải thiện hoạt động chăm sóc khách 

hàng.  

Tìm kiếm và duy trì quan hệ với chủ đầu tư để kịp thời nằm bắt cơ hội kinh doanh.  
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Các mục tiêu phát triển bền vững 

 

Xây dựng và duy trì vẻ mỹ quan đô thị của tỉnh Bến Tre, từng bước mở rộng địa bàn 

hoạt động sản xuất kinh doanh đến các huyện và các tỉnh lân cận.  

Xây dựng những chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng cho cán bộ, công nhân viên 

chức trong công ty.  

Tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động tình nguyện, hoạt động Đền ơn đáp 

nghĩa…để góp phần giúp đỡ và cải thiện đời sống người dân địa phương.  

Tổ chức và tham gia các hoạt động nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ và làm sạch 

môi trường sống, góp phần duy trì vẻ đẹp đô thị tỉnh Bến Tre.  
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Các rủi ro 

Rủi ro kinh tế 

Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ 

công ích, chính vì thế, công ty ít chịu tác động trực tiếp từ các yếu tố kinh tế vĩ mô. Tuy vậy, tốc độ 

phát triển của nền kinh tế hay tình hình thu – chi ngân sách trung ương và địa phương có thể gián 

tiếp ảnh hưởng đến hoạt động của công ty vì đa phần dịch vụ công ích được cung cấp để cải thiện 

cơ sở hạ tầng trong tỉnh Bến Tre.  

Trong những năm tới, khi Cộng đồng ASEAN chính thức hoạt động, các Hiệp định thương mại tự 

do FTA của Việt Nam với các đối tác chính thức có hiệu lực sẽ hứa hẹn những nguồn vốn đầu tư 

mới từ đó có thể sẽ mang lại cho công ty nhiều cơ hội phát triển.  

Rủi ro pháp luật 

Hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre chịu sự tác động từ Luật Doanh nghiệp, 

Luật chứng khoán… và các văn bản dưới luật khác. Trong năm 2016, Đại hội Đại biểu lần thứ XII 

của Đảng và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã bầu ra một Chính phủ mới, với những 

kỳ vọng về cải cách hệ thống pháp luật, hướng đến một môi trường pháp luật đơn giản và rõ ràng, 

đặt mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam. Trong khoảng thời gian sắp tới, những 

chuyển biến về chính sách và pháp luật là một điều tất yếu, đòi hỏi công ty cần linh hoạt điều chỉnh 

sao cho đáp ứng được những sự thay đổi này.  

Rủi ro khác.  

Bên cạnh đó, công ty còn đề phòng những rủi ro khác như thiên tai, hỏa hoạn, cháy nổ … Những 

trường hợp này hiếm khi xảy ra nhưng khi xảy ra sẽ để lại thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và 

tài sản. Công ty đề phòng bằng cách thường xuyên kiểm tra trang thiết bị, đảm bảo thực hiện 

nghiêm túc các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy.  
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Rủi ro đặc thù ngành 

Hiện nay, đơn giá đầu ra của dịch vụ công ích vẫn còn bị kiểm soát bởi các cơ quan ban ngành. 

Trong thời gian sắp tới, đơn giá của dịch vụ này có xu hướng được điều chỉnh giảm. Trong khi đó, 

chi phí nhân công, chi phí vật tư, thiết bị, công cụ đầu vào để sản xuất, cung cấp dịch vụ lại được dự 

báo tăng lên. Điều này khiến những doanh nghiệp hoạt động trong ngành dịch vụ công ích nói chung 

và BTU nói riêng gặp khó khăn trong việc cân đối chi phí để tạo ra lợi nhuận mục tiêu.  

Chính Phủ đã chỉ đạo UBND các địa phương tích cực áp dụng hình thức đấu thầu trong việc lựa 

chọn nhà cung ứng dịch vụ công ích, nhằm khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân, hướng 

đến cải thiện chất lượng dịch vụ. Trước thực tế này, Công ty sẽ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh 

ngày càng gia tăng trong ngành. Điều này đòi hỏi Công ty phải tăng cường thu hút vốn, đẩy mạnh 

cải tiến công nghệ và nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ vững vị thế sẵn có trước các đối thủ cạnh 

tranh.  

Thành phố Bến Tre, địa bàn hoạt động chính của Công ty nằm ở hạ lưu sông Tiền, nên chất thải từ 

thượng nguồn và chất thải tại chỗ có xu hướng tích tụ với số lượng lớn. Bên cạnh đó, thành phố Bến 

Tre đang trong quá trình cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, hướng đến mục tiêu trở thành Đô thị loại 

II năm 2020. Quá trình này khiến hoạt động thu gom rác thải của Công ty gặp nhiều khó khăn.  

Rủi ro môi trường 

Hoạt động trong lĩnh vực môi trường đô thị, Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre luôn ý thức 

thực hiện trách nhiệm trong vấn đề bảo vệ môi trường sống của cộng đồng dân cư, góp phần xây 

dựng vẻ đẹp đô thị xanh – sạch – đẹp cho thành phố Bến Tre 

Thực tế, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải của Công ty dễ gây ảnh hưởng đến môi 

trường sống của người dân. Do đó, Công ty đã nỗ lực để hạn chế mức độ ảnh hưởng đó bằng các 

biện pháp như: thường xuyên bảo dưỡng, vệ sinh trang thiết bị, công cụ dụng cụ, phối hợp với 

UBND thành phố Bến Tre trồng thêm cây xanh và xây tường rào ở bãi rác Phú Hưng, đề xuất các 

biện pháp nâng sức chứa cho bãi rác Phú Hưng…  
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG  

Tình hình hoạt động trong năm  

Tổ chức & nhân sự  

Tình hình đầu tư & thực hiện dự án  

Tình hình tài chính  

Cơ cấu cổ đông  

Báo cáo tác động đến môi trường & xã hội của Công ty 
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Tình hình hoạt động  

 

 

 

Cơ cấu doanh thu thuần  

 Đơn vị tính 2015 
Tỷ trọng 

(%) 
2016 

Tỷ trọng 
(%) 

% tăng giảm 
doanh thu 

Doanh thu 
công trình 

Triệu đồng 6.485 13,53 13.153 23,62 102,82 

Công trình xây 
dựng cơ bản 

Triệu đồng 5.945 12,41 4.630 8,31 -22,11 

Công trình 
chiếu sáng 

Triệu đồng 320 0,67 7.944 14,26 2382,40 

Công trình cây 
xanh 

Triệu đồng 169 0,35 227 0,41 34,05 

Công trình 
khác 

Triệu đồng 51 0,11 352 0,63 577,50 

Doanh thu 
công ích 

Triệu đồng 41.436 86,47 42.544 76,38 2,68 

Chiếu sáng 
công cộng 

Triệu đồng 3.838 8,01 3.633 6,52 -5,33 

Công viên cây 
xanh 

Triệu đồng 15.394 32,12 12.552 22,54 -18,46 

Duy tu cầu 
đường 

Triệu đồng 3.582 7,47 4.918 8,83 37,29 

Vệ sinh đô thị Triệu đồng 18.622 38,86 21.441 38,50 15,14 

Doanh thu 
khác 

Triệu đồng - - - - - 

Cộng Triệu đồng 47.921 100,00 55.697 100,00 16,23 

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre đi vào hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần từ ngày 

29/01/2015 theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1300113091 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến 

Tre cấp. Do đó, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty được lũy kế cho giai đoạn Công ty cổ phần 

từ ngày 01/02/2015 đến 31/12/2015, trong khi đó, số liệu tài chính năm 2016 được tính từ ngày 

01/01/2016 đến 31/12/2016. Điều này làm giảm ý nghĩa so sánh các số liệu tài chính cho hai kỳ báo cáo 

này.  

Doanh thu thuần năm 2016 đạt 55.697 triệu đồng, tăng 16,23% so với năm 2015 (47.921 triệu đồng). Trong 

đó, doanh thu từ hoạt động dịch vụ công ích chiếm tỷ trọng lớn nhất (hơn 75%/ doanh thu thuần). Tuy nhiên, 

tỷ trọng này có xu hướng giảm do sự gia tăng doanh thu trong lĩnh vực thi công công trình từ 6.485 triệu 

đồng (13,53%/ doanh thu) năm 2015  tăng lên 13.153 triệu đồng (23,62%/ doanh thu) trong năm 2016. Cụ 

thể là mảng Công trình chiếu sáng, doanh thu năm 2016 đạt 7.944 triệu đồng, tăng hơn 23 lần so với năm 

2015. 
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Cơ cấu giá vốn hàng bán  

 

   

 

 

  

Chỉ tiêu Đơn vị tính 2015 
Tỷ trọng/ 
Doanh thu  

2016 
Tỷ trọng/ 

Doanh thu  

% tăng giảm 
Tỷ trọng/ 
Doanh thu 

Giá vốn hàng 
bán công 
trình 

Triệu đồng 6.149 94,82% 11.594 88,15% -7,04 

Công trình xây 
dựng cơ bản 

Triệu đồng 5.653 95,09% 4.186 90,41% -4,92 

Công trình 
chiếu sáng 

Triệu đồng 284 88,75% 6.969 87,73% -1,15 

Công trình cây 
xanh 

Triệu đồng 122 72,19% 118 51,98% -27,99 

Công trình 
khác 

Triệu đồng 90 176,47% 321 91,19% -48,32 

Gía vốn hàng 
bán dịch vụ 
công ích 

Triệu đồng 27.983 67,53% 30.001 70,52% 4,42 

Chiếu sáng 
công cộng 

Triệu đồng 3.054 79,57% 2.427 66,80% -16,05 

Công viên cây 
xanh 

Triệu đồng 11.228 72,94% 9.140 72,82% -0,17 

Duy tu cầu 
đường 

Triệu đồng 2.407 67,20% 3.950 80,32% 19,52 

Vệ sinh đô thị Triệu đồng 11.294 60,65% 14.484 67,55% 11,38 

GVHB khác Triệu đồng -  - -  - - 

Cộng Triệu đồng 34.132 71,23% 41.595 74,68% 4,85 

18.02%

81.98%

2015

Công trình Dịch vụ công ích

27.87%

72.13%

2016

Công trình Dịch vụ công ích
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 Cơ cấu lợi nhuận gộp 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 2015 
Tỷ lệ Lợi 

nhuận 
gộp (%) 

2016 
Tỷ lệ Lợi 

nhuận gộp  
(%) 

% tăng giảm 
Tỷ lệ lợi 

nhuận gộp.  

Lợi nhuận thi 
công công 
trình  

Triệu đồng 336 5,18% 1.559 11,85% 128,77 

Công trình xây 
dựng cơ bản 

Triệu đồng 292 4,91% 445 9,61% 95,68 

Công trình 
chiếu sáng 

Triệu đồng 36 11,25% 974 12,26% 8,99 

Công trình cây 
xanh 

Triệu đồng 47 27,81% 109 48,02% 72,66 

Công trình 
khác 

Triệu đồng -39 -  31 8,81% -111,52 

Lợi nhuận 
dịch vụ công 
ích  

Triệu đồng 13.453 32,47% 12.543 29,48% -9,19 

Chiếu sáng 
công cộng 

Triệu đồng 784 20,43% 1.206 33,20% 62,51 

Công viên cây 
xanh 

Triệu đồng 4.165 27,06% 3.413 27,19% 0,50 

Duy tu cầu 
đường 

Triệu đồng 1.175 32,80% 968 19,68% -40,00 

Vệ sinh đô thị Triệu đồng 7.329 39,36% 6.956 32,44% -17,57 

Lợi nhuận 
khác  

Triệu đồng - -  - -  - 

Cộng Triệu đồng 13.789 28,77% 14.102 25,32% -12,01 

2.44%

97.56%

2015

Công trình Dịch vụ công ích

11.06%

88.94%

2016

Công trình Dịch vụ công ích
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Kết quả hoạt động kinh doanh so với kế hoạch  

Chỉ tiêu Đơn vị tính KH 2016 TH 2016 TH2016/KH2016 

Tổng Doanh thu   Triệu đồng 51.000 56.064 109,93% 

Thi công công trình Triệu đồng 9.800 13.153 134,21% 

Dịch vụ công ích  Triệu đồng 41.000 42.544 103,77% 

Hoạt động khác  Triệu đồng 200 367 183,50% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 5.074 5.494 108,28% 

 

Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với chỉ tiêu doanh thu đạt 55,697 tỷ đồng, 

đạt 109,21% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế hơn 5,4 tỷ đồng, đạt 108,28% so với kế hoạch. Từng lĩnh 

vực kinh doanh của Công ty cũng đáp ứng kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Cụ thể, lĩnh vực thi công 

công trình vượt 34% so với kế hoạch, đạt mức doanh thu hơn 13 tỷ đồng so với kỳ vọng 9,8 tỷ đồng. Lĩnh 

vực hoạt động chính của Công ty là dịch vụ công ích mang lại 42,544 tỷ đồng, vượt 1,544 tỷ đồng so với kế 

hoạch.  

Hai lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty là thi công công trình và dịch vụ công ích. Đối với các dịch vụ 

công ích chi phí nguyên vật liệu chiếm khoảng 20% - 25% giá thành sản phẩm, còn đối với các công trình 

xây dựng cơ bản chiếm khoảng 70% – 80%. Tuy nhiên, giá trị hợp đồng của hoạt động thi công công trình 

lại lớn hơn rất nhiều, từ đó lợi nhuận tuyệt đối thu về từ hoạt động này sẽ cao hơn so với hoạt động dịch vụ 

công ích. Bên cạnh đó, tỉnh Bến Tre đang chú trọng việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng, công trình đô thị nhằm 

tạo động lực cho sự phát triển kinh tế tỉnh nhà, xây dựng thành phố văn hóa và hướng đến đô thị loại 2 

trước năm 2020. 

Vì vậy, Công ty đã đẩy mạnh việc đầu tư trong lĩnh vực thi công công trình trong năm 2016 và định hướng 

đây là lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng cao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của BTU sau 

này.  
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Danh sách Ban điều hành  

 

  

STT Tên  Chức vụ 

1 Ngô Trung Kiên Tổng Giám đốc 

2 Nguyễn Tấn Vũ  Phó Tổng Giám đốc 

3 Lê Văn Vũ  Phó Tổng  Giám đốc 

4 Trần Thị Vân Nghi  Kế toán trưởng 

Tổ chức & nhân sự  
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Ông Ngô Trung Kiên – Tổng Giám đốc 

Năm sinh 25/08/1962 

Nơi sinh Bến Tre 

Trình độ chuyên 
môn 

Kỹ sư xây dựng 

Tổng số cổ phiếu sở 
hữu 

504.650 cổ phiếu 

Cá nhân sở hữu 59.800 cổ phiếu 

Đại diện sở hữu 444.850 cổ phiếu 

Tỷ lệ sở hữu 14,02% Vốn điều lệ 

Quá trình công tác 

Từ 1981 – 1982 Nhân viên Phòng Lao động Thị xã Bến Tre 

Từ 1982 – 1990 Nhân viên Phòng Thống kê Thị xã Bến Tre  

Từ 1991 – 1992 Nhân viên Phòng Kinh tế - Kế hoạch Thị xã Bến Tre  

Từ 1992 – 1999 Nhân viên Phòng Tài chính – Kế hoạch Thị xã Bến Tre 

Từ 2000 – 2001 Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị Thị Xã Bến Tre  

Từ 2002 – 2005 Phó trưởng ban Ban quản lý các Dự án Thị xã Bến Tre  

Từ 2005 – 2006 Quyền trưởng ban Ban quản lý các Dự án đầu tư Thị xã Bến Tre 

Từ 2006 – 2010 Trưởng ban Ban quản lý các Dự án đầu tư Thành phố Bến Tre  

Từ 2010 – 2012 TUV – Trưởng ban Ban quản lý Dự án đầu tư Thành phố Bến Tre  

Từ 2012 – 2014 TUV – Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư Thành phố Bến Tre  

Từ 2014 – 2015 TUV – Bí thư Đảng Uỷ xã Nhơn Thạnh Thành phố Bến Tre  

Từ 6/2015 – nay 
Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình 
đô thị Bến Tre 
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Ông Nguyễn Tấn Vũ – Phó Tổng Giám đốc 

Năm sinh  09/02/1978  

Nơi sinh  Bến Tre  

Trình độ chuyên 
môn  

Cử nhân kinh tế ngành Tài chính- Kế toán các doanh nghiệp 

Tổng số cổ phiếu 
sở hữu  

533.150 cổ phiếu  

Cá nhân sở hữu  50.000 cổ phiếu 

Đại diện sở hữu  483.150 cổ phiếu  

Tỷ lệ sở hữu  14,81% Vốn điều lệ  

Quá trình công tác 

Từ 2002 – 2003  Kế toán viên Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Bến Tre  

Từ 2003 – 2004   Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Bến Tre 

Từ 2004 – 2005  
Q. TP Kế toán – tài vụ Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Bến 
Tre 

Từ 2005 – 2007  TP Kế toán – tài vụ  Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Bến Tre 

Từ 2007 – 2014 Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Bến Tre 

Từ 2014 – 2015  Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Bến Tre 

Từ 2015 – nay  
Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công 
trìn đô thị Bến Tre  
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Ông Lê Văn Vũ – Phó Tổng Giám đốc  

Năm sinh  19/9/1977 

Nơi sinh  Bến Tre  

Trình độ chuyên môn  Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Quản trị kinh doanh  

Tổng số cổ phiếu sở 
hữu  

13.000 cổ phiếu  

Cá nhân sở hữu  13.000 cổ phiếu  

Đại diện sở hữu  0 cổ phiếu  

Tỷ lệ sở hữu  0,36% Vốn điều lệ  

Quá trình công tác 

Từ 2003 – 2005  
Cán bộ công nhân viên Phòng Kinh tế kỹ thuật Công ty TNHH 
MTV Công trình đô thị Bến Tre  

Từ 2005 – 2007 
Phó phòng Kinh tế - Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Công trình đô 
thị Bến Tre 

Từ 2007– 2014 
Trường phòng Kinh tế - Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Công trình 
đô thị Bến Tre  

Từ 02/2015 – 9/2015  
Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần 
Công trình đô thị Bến Tre  

Từ 10/2015 – nay  
Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công 
trình đô thị Bến Tre 
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Bà Trần Thị Vân Nghi –  Kế toán trưởng 

Năm sinh  11/9/1977  

Nơi sinh  Bến Tre  

Trình độ chuyên môn  Cử nhân kinh tế ngành Tài chính- Kế toán các doanh nghiệp 

Tổng số cổ phiếu sở 
hữu  

3.800 cổ phiếu  

Cá nhân sở hữu  3.800 cổ phiếu  

Đại diện sở hữu  0 cổ phiếu  

Tỷ lệ sở hữu  0,11% Vốn điều lệ  

Quá trình công tác 

Từ 1999 – 2004  Kế toán viên Xí nghiệp Cơ khí Công Nông Bến Tre  

Từ 2005 – 2006  Kế toán viên Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Bến Tre 

Từ 2007– 2008  Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Bến Tre 

Từ 2009– 2013 Phó TP Kế toán – tài vụ  Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Bến 
Tre 

Từ 2014  Q. TP Kế toán – tài vụ Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Bến Tre 

Từ 2/2015 – 10/2016 Quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre  

Từ 10/2016 – nay  Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre  
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 Cơ cấu lao động  

 

Thu nhập bình quân của người lao động 

Tiêu chí Số lượng (người) Tỷ trọng (%) 

Trình độ lao động 173 100 

Trình độ đại học, cao đẳng 34 19,65 

Trình độ trung cấp 10 5,78 

Chứng chỉ sơ cấp nghề 60 34,68 

Trình đo ̣  lao đo ̣ ng phỏ tho ng 69 39,88 

Theo loại hợp đồng lao động 172 100 

Hợp đồng không thời hạn 149 86,63 

Hợp đồng thời hạn từ 1-3 năm 23 13,37 

Theo tính chất lao động 173 100 

Trực tiếp sản xuất 153 88,44 

Không trực tiếp sản xuất 20 11,56 

Chỉ tiêu Đơn vị Năm2015 Năm 2016 
2016/ 
2015 

Tổng số lượng cán 
bộ, nhân viên 

Người 174 171 98,28% 

Thu nhập bình quân Triệu Đồng/người/tháng 6.410.000 6.665.000 103,98% 



 

26 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

 Chính sách nhân sự  

Chế độ làm việc: Cán bộ Công nhân viên 

Công ty được tạo điều kiện làm việc trong môi 

trường sạch sẽ, khang trang. Đối với bộ phận lao 

động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ phương 

tiện, công cụ lao động đầy đủ và đáp ứng các quy 

định về an toàn lao động. Đối với những công 

việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại, người lao động 

đều được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động 

chuyên dụng, phù hợp, đảm bảo an toàn. Khi có 

yêu cầu về tiến độ sản xuất, kinh doanh thì Cán bộ 

công nhân viên Công ty có trách nhiệm làm thêm 

giờ và Công ty có những quy định đảm bảo quyền 

lợi cho người lao động theo quy định của Nhà Nước 

và đãi ngộ thỏa đáng cho người lao động. 

 
Chính sách đào tạo, tuyển dụng: Công ty 

tuyển dụng ứng viên dựa trên trình độ, năng lực và 

kinh nghiệm phù hợp. Ngoài ra, chính sách tuyển 

dụng của Công ty ưu tiên xem xét điều chuyển, thăng 

chức cho ứng viên nội bộ đang làm việc trong Công 

ty dựa vào năng lực và kinh nghiệm của ứng viên. 

Nếu nội bộ Công ty không tìm được ứng viên phù 

hợp, Công ty thực hiện tìm kiếm từ nguồn ứng viên 

bên ngoài. Do đó, Công ty luôn tạo điều kiện để cán 

bộ, công nhân viên Công ty tham gia các lớp đào tạo 

nghiệp vụ, đào tạo nội bộ để nâng cao năng lực cá 

nhân. Công ty luôn khuyến khích môi trường cạnh 

tranh lành mạnh giữa cán bộ công nhân viên chức 

với nhau, nhằm nâng cao hiệu quả công việc, phát 

huy năng lực cá nhân.  

Chính sách lương thưởng, phúc lợi: 

Tiền lương của người lao động trong Công ty 

được chi trả theo hệ số, trình độ, năng lực và hiệu 

quả của công việc được giao. Ngoài ra, Công ty 

thực hiện đầy đủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, 

Bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của 

Pháp luật. Bên cạnh đó, Công ty có chính sách 

khen thưởng theo quy định trong Luật Lao động 

dành cho người lao động có thành tích xuất sắc, 

có đóng góp, có sáng kiến về giải pháp kỹ thuật 

giúp đem lại hiệu quả kinh doanh cao, đồng thời 

áp dụng các biện pháp, quy định xử phạt đối với 

các công nhân viên có hành vi gây ảnh hưởng xấu 

đến Công ty. 
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Tình hình tài chính  

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2015 Năm 2016 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản  Triệu đồng 51.648 53.736 104,04% 

Doanh thu thuần  Triệu đồng 47.921 55.697 116,23% 

Lợi nhuận từ HĐKD Triệu đồng 5.719 6.923 121,05% 

Lợi nhuận khác  Triệu đồng 202 4 1,98% 

Lợi nhuận trước 
thuế 

Triệu đồng 5.920 6.927 117,01% 

Lợi nhuận sau thuế  Triệu đồng 4.556 5.494 120,59% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả 
cổ tức /(VĐL) 

%  8,13 9,16 (*) -  

(*): Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 27/04/2016 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu  

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2015 Năm 2016 

1.     Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán ngắn hạn  Lần 3,32 3,57 

Hệ số thanh toán nhanh  Lần 3,27 3,04 

2.    Chỉ tiêu về cơ cấu vốn  

Hệ số Nợ/Tổng tài sản  % 22,10 22,31 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu  % 28,36 28,94 

3.    Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho  Vòng 11,57 12,11 

Doanh thu thuần /Tổng tài sản  Vòng 0,93 1,06 

4.    Chỉ tiêu về khả năng sinh lời  

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần  % 9,42 9,86 

Hệ sô Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu  % 11,43 13,52 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản  % 8,77 10,43 

Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần % 11,82 12,43 

Tình hình tài chính  
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Chỉ tiêu về khả năng thanh toán  

Nhìn chung Công ty vẫn đảm bảo được 

tính thanh khoản khá tốt với hệ số thanh 

toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh 

lần lượt duy trì ở mức 3,57 lần và 3,04 lần. 

Tuy nhiên, hệ số thanh toán nhanh giảm 

từ 3,27 năm 2015 xuống còn 3,04 trong 

năm 2016, nguyên nhân là do giá trị Hàng 

tồn kho của Công ty tăng hơn 10 lần từ 

580 triệu tại thời điểm cuối năm 2015 lên 

đến hơn 6,2 tỷ đồng khi kết thúc năm 

2016 nhằm thực hiện mua vật tư phục vụ 

cho công trình chiếu sáng.   

 

 

 

 

 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   

So với năm 2015, cơ cấu vốn của Công ty 

gần như không thay đổi. Hệ số Nợ/Tổng 

tài sản và hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu đều 

được giữ xung quanh mức 22% và 28%. 

Khoản nợ của Công ty chủ yếu đến từ các 

khoản Phải trả người bán, Phải trả người 

lao động, Thuế và các khoản phải nộp 

Nhà nước. Công ty vẫn không thực hiện 

vay nợ ngắn hạn cũng như dài hạn, 

nguyên nhân do nguồn vốn chủ sở hữu 

của Công ty vẫn đủ khả năng tài trợ cho 

việc thực hiện các dự án kinh doanh 

trong năm 

 

 

 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động  

Chỉ số Vòng quay Hàng tồn kho tăng từ 

11,57 lên 12,11 thể hiện khả năng quản  lý 

hàng tồn kho của Công ty đã được cải 

thiện dù tại thời điểm ngày 31/12/2016, 

giá trị Hàng tồn kho được ghi nhận tăng 

mạnh lên đến hơn 6,2 tỷ đồng.  Bên cạnh 

đó, hệ số Vòng quay tổng tài sản tăng từ 

0,93 lên 1,06 cho thấy Công ty đã nâng cao 

hiệu quả sử dụng tài sản hơn so với năm 

2015. Nguyên nhân chủ yếu là do BTU đẩy 

mạnh trong hoạt động xây dựng công 

trình đèn chiếu sáng, tăng nguồn thu nhập 

trong năm 2016 cho Công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời  

Nhìn chung, những hệ số thuộc nhóm chỉ 

tiêu về khả năng sinh lời đều thể hiện 

Công ty đã có một năm kinh doanh hiệu 

quả. Cụ thể, hệ số ROE tăng từ 11,43% 

lên 13,52%, hệ số ROA tăng từ 8,77% lên 

mức 10,43%, Lợi nhuận từ hoạt động 

kinh doanh/ Doanh thu thuần tăng từ 

11,82% lên mức 12,43%. Những con số 

này thể hiện Công ty đang ngày càng cải 

thiện khả năng kiểm soát chi phí để gia 

tăng lợi nhuận. 
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Cổ phần  

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.600.000 cổ phiếu 

Số cổ phiếu phổ thông: 3.600.000 cổ phiếu 

Số cổ phiếu ưu đãi: 0  

Mệnh giá: 10.000 đồng  

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 713.000 cổ phiếu  

Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 2.887.000 cổ phiếu  

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm 2016, Công ty không thực hiện tăng vốn chủ sở 

hữu.  

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có  

Các chứng khoán khác: Không có  

 

Cơ cấu cổ đông  

 

 

  

Loại cổ đông 
Số lượng cổ 

đông 
Số cổ phần 

Giá trị 

(nghìn đồng) 
Tỷ lệ sở hữu  

Cổ đông trong nước 164 3.600.000 36.000.000 100% 

Cổ đông nhà nước 1 2.689.700 26.897.000 74,71% 

Cổ đông tổ chức 1 38.300 383.000 1,06% 

Cổ đông cá nhân 162 872.000 8.720.000 24,23% 

Cổ đông nước ngoài - - - - 

Cổ đông tổ chức - - - - 

Cổ đông cá nhân - - - - 

Cổ phiếu quỹ - - - - 

Tổng cộng 164 3.600.000 36.000.000 100% 

Cơ cấu cổ đông  
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN 

MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI  
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QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU  

Hiện nay Công ty chủ yếu sử dụng trang thiết bị và nguồn nguyên vật liệu được sản xuất trong nước để 

phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như chế phẩm xử lý rác, vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị điện 

công nghiệp,... Do công nghệ sản xuất trong nước còn lạc hậu, nên vật tư, thiết bị, công cụ, phương tiện 

chuyên dùng của Công ty hay bị hư hỏng. Việc thay thế những trang thiết bị này tốn kém chi phí rất lớn 

so với quy mô vốn của Công ty hiện tại. Do đó, Công ty luôn vận động tập thể người lao động sử dụng 

công cụ, thiết bị cẩn trọng và hiệu quả, đóng góp sáng kiến tái sử dụng, tái chế những công cụ dụng cụ, 

thiết bị đã hỏng, nhằm giảm thiểu phát thải ra môi trường và tiết kiệm cho Công ty. Đối với các loại hóa 

chất và chế phẩm dùng trong xử lý rác, Công ty luôn bảo quản cẩn thận và sử dụng đúng quy định để hạn 

chế tác động lớn đến môi trường.  

TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG  

Công ty chủ yếu sử dụng năng lượng từ điện, xăng, dầu, nhớt,… để phục vụ cho quá trình vận chuyển rác 

thải, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, thi công các công trình công cộng… Có thể nhận thấy, năng lượng 

Công ty sử dụng chủ yếu đến từ nguồn nhiên liệu hóa thạch. Thực tế hiện nay, các doanh nghiệp đang 

được khuyến khích tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch, bởi trữ 

lượng của loại nhiên liệu này không phải là vô hạn, đồng thời quá trình đốt cháy nguồn nhiên liệu này 

sản sinh ra khí CO2, một trong những tác nhân gây hiệu ứng nhà kính, làm biến đổi khí hậu toàn cầu.  

Để hạn chế tác động đến môi trường và thực hành tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, Công ty luôn chủ 

trương chỉ đạo tập thể người lao động sử dụng hợp lý nhiên liệu trong sản xuất kinh doanh.  

TIÊU THỤ NƯỚC  

Công ty sử dụng nước trong các hoạt động tưới tiêu, chăm sóc cây cảnh, vệ sinh đường phố và phục vụ 

cho hoạt động hàng ngày của cán bộ, công nhân viên. Trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu diễn 

biến khó lường tại Đồng bằng sông Cửu Long mà Bến Tre là một trong những địa phương gánh chịu hậu 

quả nặng nề nhất. Năm 2016 vừa qua, hạn hán và xâm nhập mặn gây ra tình trạng khan hiếm nước ngọt, 

ảnh hưởng đến nền nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh. Chính vì thế, Công ty 

khuyến khích tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty sử dụng hợp lý nguồn nước ngọt, tránh gây lãng 

phí nguồn tài nguyên này. 

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Trong năm qua, Công ty không 

bị xử phạt về vi phạm môi trường.  
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CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG  

Nhận thức người lao động chính là động lực hướng đến sự phát triển bền vững, Công ty luôn quan tâm đến 

đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Các chính sách về lao động của Công ty hướng đến sự 

bình đẳng, trả lương công bằng theo năng lực và chú trọng đến sự phát triển năng lực của từng cá nhân. 

Bên cạnh đó, Công ty luôn nỗ lực tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh, thân thiện và an toàn cho tập 

thể cán bộ công nhân viên. Cán bộ công nhân viên Công ty hàng năm đều được tổ chức khám sức khỏe định 

kỳ, được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, các hoạt động tình nguyện, hoạt động xã 

hội,… Để tạo điều kiện cho người lao động nâng cao tay nghề, Công ty tổ chức và khuyến khích người lao 

động tham gia vào các chương trình đào tạo, các chương trình tập huấn về môi trường, pháp luật,…  

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG  

Trong định hướng và chiến lược phát triển bền vững, Công ty luôn hướng đến cân bằng lợi ích cho cổ đông, 

Công ty và xã hội. Hoạt động vì cộng đồng của Công ty hướng đến mục tiêu góp phần cải thiện điều kiện 

sống, nâng cao mức sống của cộng đồng dân cư, xây dựng hình ảnh và gia tăng ảnh hưởng của Công ty trên 

địa bàn hoạt động. Những hoạt động vì cộng đồng này của Công ty không phải là những hoạt động từ thiện 

đơn thuần mà là một cam kết dài hạn của Công ty đối với cộng đồng địa phương. Do đó, hàng năm, bên cạnh 

các mục tiêu về phát triển hoạt động kinh doanh, Công ty vẫn luôn đặt mục tiêu đóng góp vào sự phát triển 

của cộng đồng dân cư trong địa bàn tỉnh Bến Tre. Công ty thực hiện chia sẻ lợi nhuận với cộng đồng thông 

qua các hoạt động thăm hỏi Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo cho các gia đình chính sách, hỗ trợ các hộ 

nghèo, giúp đỡ trẻ em nghèo được đến trường,… Ngoài ra, Công ty cũng tích cực vận động cán bộ công nhân 

viên chức thực hiện quyên góp cho đồng bào vùng sâu vùng xa, đồng bào ở những vùng bị thiên tai,...  

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VỐN XANH  

Hiện nay tăng trưởng xanh đang là một trong những vấn đề trọng tâm trong định hướng phát triển của các 

quốc gia trên thế giới. Các quốc gia chủ trương phát triển nền tài chính xanh để hỗ trợ cho mục tiêu tăng 

trưởng này. Theo định nghĩa của Ngân hàng Thế giới, Tài chính xanh là việc thành lập, phân phối và sử dụng 

các quỹ nhằm mục đích tài trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường, ngăn biến đổi khí hậu, ngăn ngừa việc 

thải chất độc ra môi trường, hướng tới tương lai phát triển bền vững.   

Tại Việt Nam, khái niệm Tài chính xanh hay Thị trường vốn xanh vẫn còn khá mới mẻ với nhiều người dù 

Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã định hướng xây dựng từ nhiều năm trước. Để xây dựng thành công thị 

trường vốn xanh, cần huy động sự đóng góp từ xã hội bên cạnh nỗ lực của Chính phủ. Là một doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực môi trường, Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre cam kết sẽ là đơn vị đi đầu 

trong công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế tối đa việc gây ô nhiễm cho môi trường 

trong quá trình sản xuất của công ty. Đồng thời, Công ty sẽ tham gia tích cực các hoạt động tuyên truyền về 

tác động của tình trạng biến đổi khí hậu và khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo.  

 

 

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG  

Nhận thức người lao động chính là động lực hướng đến sự phát triển bền vững, Công ty luôn quan tâm đến 

đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Các chính sách về lao động của Công ty hướng đến sự 

bình đẳng, trả lương công bằng theo năng lực và chú trọng đến sự phát triển năng lực của từng cá nhân. 

Bên cạnh đó, Công ty luôn nỗ lực tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh, thân thiện và an toàn cho tập 

thể cán bộ công nhân viên. Cán bộ công nhân viên Công ty hàng năm đều được tổ chức khám sức khỏe định 

kỳ, được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, các hoạt động tình nguyện, hoạt động xã 

hội,… Để tạo điều kiện cho người lao động nâng cao tay nghề, Công ty tổ chức và khuyến khích người lao 

động tham gia vào các chương trình đào tạo, các chương trình tập huấn về môi trường, pháp luật,…  

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG  

Trong định hướng và chiến lược phát triển bền vững, Công ty luôn hướng đến cân bằng lợi ích cho cổ đông, 

Công ty và xã hội. Hoạt động vì cộng đồng của Công ty hướng đến mục tiêu góp phần cải thiện điều kiện 

sống, nâng cao mức sống của cộng đồng dân cư, xây dựng hình ảnh và gia tăng ảnh hưởng của Công ty trên 

địa bàn hoạt động. Những hoạt động vì cộng đồng này của Công ty không phải là những hoạt động từ thiện 

đơn thuần mà là một cam kết dài hạn của Công ty đối với cộng đồng địa phương. Do đó, hàng năm, bên cạnh 

các mục tiêu về phát triển hoạt động kinh doanh, Công ty vẫn luôn đặt mục tiêu đóng góp vào sự phát triển 

của cộng đồng dân cư trong địa bàn tỉnh Bến Tre. Công ty thực hiện chia sẻ lợi nhuận với cộng đồng thông 

qua các hoạt động thăm hỏi Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo cho các gia đình chính sách, hỗ trợ các hộ 

nghèo, giúp đỡ trẻ em nghèo được đến trường,… Ngoài ra, Công ty cũng tích cực vận động cán bộ công nhân 

viên chức thực hiện quyên góp cho đồng bào vùng sâu vùng xa, đồng bào ở những vùng bị thiên tai,...  

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VỐN XANH  

Hiện nay tăng trưởng xanh đang là một trong những vấn đề trọng tâm trong định hướng phát triển của các 

quốc gia trên thế giới. Các quốc gia chủ trương phát triển nền tài chính xanh để hỗ trợ cho mục tiêu tăng 

trưởng này. Theo định nghĩa của Ngân hàng Thế giới, Tài chính xanh là việc thành lập, phân phối và sử dụng 

các quỹ nhằm mục đích tài trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường, ngăn biến đổi khí hậu, ngăn ngừa việc 

thải chất độc ra môi trường, hướng tới tương lai phát triển bền vững.   

Tại Việt Nam, khái niệm Tài chính xanh hay Thị trường vốn xanh vẫn còn khá mới mẻ với nhiều người dù 

Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã định hướng xây dựng từ nhiều năm trước. Để xây dựng thành công thị 

trường vốn xanh, cần huy động sự đóng góp từ xã hội bên cạnh nỗ lực của Chính phủ. Là một doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực môi trường, Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre cam kết sẽ là đơn vị đi đầu 

trong công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế tối đa việc gây ô nhiễm cho môi trường 

trong quá trình sản xuất của công ty. Đồng thời, Công ty sẽ tham gia tích cực các hoạt động tuyên truyền về 

tác động của tình trạng biến đổi khí hậu và khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo.  

 

 

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG  

Nhận thức người lao động chính là động lực hướng đến sự phát triển bền vững, Công ty luôn quan tâm đến 

đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Các chính sách về lao động của Công ty hướng đến sự 

bình đẳng, trả lương công bằng theo năng lực và chú trọng đến sự phát triển năng lực của từng cá nhân. 

Bên cạnh đó, Công ty luôn nỗ lực tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh, thân thiện và an toàn cho tập 

thể cán bộ công nhân viên. Cán bộ công nhân viên Công ty hàng năm đều được tổ chức khám sức khỏe định 

kỳ, được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, các hoạt động tình nguyện, hoạt động xã 

hội,… Để tạo điều kiện cho người lao động nâng cao tay nghề, Công ty tổ chức và khuyến khích người lao 

động tham gia vào các chương trình đào tạo, các chương trình tập huấn về môi trường, pháp luật,…  

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG  

Trong định hướng và chiến lược phát triển bền vững, Công ty luôn hướng đến cân bằng lợi ích cho cổ đông, 

Công ty và xã hội. Hoạt động vì cộng đồng của Công ty hướng đến mục tiêu góp phần cải thiện điều kiện 

sống, nâng cao mức sống của cộng đồng dân cư, xây dựng hình ảnh và gia tăng ảnh hưởng của Công ty trên 

địa bàn hoạt động. Những hoạt động vì cộng đồng này của Công ty không phải là những hoạt động từ thiện 

đơn thuần mà là một cam kết dài hạn của Công ty đối với cộng đồng địa phương. Do đó, hàng năm, bên cạnh 

các mục tiêu về phát triển hoạt động kinh doanh, Công ty vẫn luôn đặt mục tiêu đóng góp vào sự phát triển 

của cộng đồng dân cư trong địa bàn tỉnh Bến Tre. Công ty thực hiện chia sẻ lợi nhuận với cộng đồng thông 

qua các hoạt động thăm hỏi Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo cho các gia đình chính sách, hỗ trợ các hộ 

nghèo, giúp đỡ trẻ em nghèo được đến trường,… Ngoài ra, Công ty cũng tích cực vận động cán bộ công nhân 

viên chức thực hiện quyên góp cho đồng bào vùng sâu vùng xa, đồng bào ở những vùng bị thiên tai,...  

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VỐN XANH  

Hiện nay tăng trưởng xanh đang là một trong những vấn đề trọng tâm trong định hướng phát triển của các 

quốc gia trên thế giới. Các quốc gia chủ trương phát triển nền tài chính xanh để hỗ trợ cho mục tiêu tăng 

trưởng này. Theo định nghĩa của Ngân hàng Thế giới, Tài chính xanh là việc thành lập, phân phối và sử dụng 

các quỹ nhằm mục đích tài trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường, ngăn biến đổi khí hậu, ngăn ngừa việc 

thải chất độc ra môi trường, hướng tới tương lai phát triển bền vững.   

Tại Việt Nam, khái niệm Tài chính xanh hay Thị trường vốn xanh vẫn còn khá mới mẻ với nhiều người dù 

Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã định hướng xây dựng từ nhiều năm trước. Để xây dựng thành công thị 

trường vốn xanh, cần huy động sự đóng góp từ xã hội bên cạnh nỗ lực của Chính phủ. Là một doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực môi trường, Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre cam kết sẽ là đơn vị đi đầu 

trong công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế tối đa việc gây ô nhiễm cho môi trường 

trong quá trình sản xuất của công ty. Đồng thời, Công ty sẽ tham gia tích cực các hoạt động tuyên truyền về 

tác động của tình trạng biến đổi khí hậu và khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo.  

 

 

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG  

Nhận thức người lao động chính là động lực hướng đến sự phát triển bền vững, Công ty luôn quan tâm đến 

đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Các chính sách về lao động của Công ty hướng đến sự 

bình đẳng, trả lương công bằng theo năng lực và chú trọng đến sự phát triển năng lực của từng cá nhân. 

Bên cạnh đó, Công ty luôn nỗ lực tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh, thân thiện và an toàn cho tập 

thể cán bộ công nhân viên. Cán bộ công nhân viên Công ty hàng năm đều được tổ chức khám sức khỏe định 

kỳ, được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, các hoạt động tình nguyện, hoạt động xã 

hội,… Để tạo điều kiện cho người lao động nâng cao tay nghề, Công ty tổ chức và khuyến khích người lao 

động tham gia vào các chương trình đào tạo, các chương trình tập huấn về môi trường, pháp luật,…  

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG  

Trong định hướng và chiến lược phát triển bền vững, Công ty luôn hướng đến cân bằng lợi ích cho cổ đông, 

Công ty và xã hội. Hoạt động vì cộng đồng của Công ty hướng đến mục tiêu góp phần cải thiện điều kiện 

sống, nâng cao mức sống của cộng đồng dân cư, xây dựng hình ảnh và gia tăng ảnh hưởng của Công ty trên 

địa bàn hoạt động. Những hoạt động vì cộng đồng này của Công ty không phải là những hoạt động từ thiện 

đơn thuần mà là một cam kết dài hạn của Công ty đối với cộng đồng địa phương. Do đó, hàng năm, bên cạnh 

các mục tiêu về phát triển hoạt động kinh doanh, Công ty vẫn luôn đặt mục tiêu đóng góp vào sự phát triển 

của cộng đồng dân cư trong địa bàn tỉnh Bến Tre. Công ty thực hiện chia sẻ lợi nhuận với cộng đồng thông 

qua các hoạt động thăm hỏi Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo cho các gia đình chính sách, hỗ trợ các hộ 

nghèo, giúp đỡ trẻ em nghèo được đến trường,… Ngoài ra, Công ty cũng tích cực vận động cán bộ công nhân 

viên chức thực hiện quyên góp cho đồng bào vùng sâu vùng xa, đồng bào ở những vùng bị thiên tai,...  

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VỐN XANH  

Hiện nay tăng trưởng xanh đang là một trong những vấn đề trọng tâm trong định hướng phát triển của các 

quốc gia trên thế giới. Các quốc gia chủ trương phát triển nền tài chính xanh để hỗ trợ cho mục tiêu tăng 

trưởng này. Theo định nghĩa của Ngân hàng Thế giới, Tài chính xanh là việc thành lập, phân phối và sử dụng 

các quỹ nhằm mục đích tài trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường, ngăn biến đổi khí hậu, ngăn ngừa việc 

thải chất độc ra môi trường, hướng tới tương lai phát triển bền vững.   

Tại Việt Nam, khái niệm Tài chính xanh hay Thị trường vốn xanh vẫn còn khá mới mẻ với nhiều người dù 

Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước đã định hướng xây dựng từ nhiều năm trước. Để xây dựng thành công thị 

trường vốn xanh, cần huy động sự đóng góp từ xã hội bên cạnh nỗ lực của Chính phủ. Là một doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực môi trường, Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre cam kết sẽ là đơn vị đi đầu 

trong công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế tối đa việc gây ô nhiễm cho môi trường 

trong quá trình sản xuất của công ty. Đồng thời, Công ty sẽ tham gia tích cực các hoạt động tuyên truyền về 

tác động của tình trạng biến đổi khí hậu và khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo.  
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BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  

 

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tình hình tài chính  

Những cải tiến trong  

Kế hoạch phát triển  

Báo cáo đánh giá về trách nhiệm về môi trường và 

xã hội  
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 

  

Chỉ tiêu Đơn vị tính TH 2015 TH 2016 2016 so với 2015 

Doanh thu thuần Triệu đồng 47.921 55.697 116,23% 

Giá vốn hàng bán Triệu đồng 34.133 41.596 121,86% 

Lợi nhuận gộp Triệu đồng 13.789 14.102 102,27% 

Doanh thu hoạt động tài chính Triệu đồng 31 363 1170,58% 

Chi phí hoạt động tài chính Triệu đồng 2 -  -  

Chi phí bán hàng Triệu đồng -  -  -  

Chi phí quản lý doanh nghiệp Triệu đồng 8.099 7.542 93,12% 

Lãi (lỗ) từ công ty liên doanh Triệu đồng -  -  -  

Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD Triệu đồng 5.719 6.923 121,05% 

Lợi nhuận khác  Triệu đồng 202 4 1,86% 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 5.920 6.927 116,99% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 4.556 5.494 120,59% 

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh  

Năm 2016, hạn hán và xâm nhập mặn ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của tỉnh Bến Tre. 

Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre cũng gặp không 

ít khó khăn trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh 

doanh của mình.  

Tuy nhiên, với bề dày 20 năm kinh nghiệm trong ngành 

dịch vụ công ích, cùng với thị trường ổn định từ các hợp 

đồng UBND TP. Bến Tre đặt hàng và những khách hàng 

lâu năm khác, tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty đã 

nỗ lực hoàn thành kế hoạch đề ra với kết quả khả quan. 

Cụ thể, doanh thu thuần của Công ty tăng 16,23%, đạt 

mức hơn 55 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 20,59% so 

với năm 2015 đạt mức 5,5 tỷ đồng. Hơn nữa, năm 2016 là 

năm mà Công ty đã mạnh dạn đầu tư cho các hoạt động 

thi công xây dựng và đã ghi nhận những kết quả tích cực 

đối với các hoạt động này.  
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Những tiến bộ Công ty đã đạt được  

- Mở rộng và phát triển lĩnh vực xây dựng.  

- Củng cố và nâng cao vị thế của Công ty  

- Thành lập Công ty TNHH MTV Xây dựng và Phát 

triển Đô thị Bến Tre hoạt động theo mô hình công 

ty mẹ - công ty con. 

- Tập thể cán bộ, công nhân viên chức của Công ty 

từng bước trưởng thành, thích nghi với đòi hỏi đổi 

mới sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động, đặc 

biệt, ý thức trách nhiệm của người lao động trong 

Công ty được nâng cao rõ rệt.  

  

Thuận lợi  

- Tập thể cán bộ, nhân viên Công ty đoàn kết, gắn bó 

và phối hợp chặt chẽ với nhau, cùng hoàn thành 

nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, cán bộ công nhân 

viên Công ty không ngừng phấn đấu nâng cao tay 

nghề, đồng thời đóng góp sáng kiến nâng cao hiệu 

suất lao động.  

- Uy tín và vị thế của Công ty trong ngành dịch vụ môi 

trường giúp Công ty duy trì được nguồn khách hàng 

thân thiết, từ đó ổn định được nguồn doanh thu và 

phát triển sang lĩnh vực xây dựng.  

 

Khó Khăn  

- Nguồn vốn Công ty còn nhiều hạn chế, chưa thể đầu 

tư đổi mới trang thiết bị đã cũ kĩ, lạc hậu, khiến cho 

việc cung ứng dịch vụ còn gặp nhiều khó khăn và 

ảnh hưởng đến quá trình cải thiện chất lượng dịch 

vụ của Công ty.  

- Do đặc thù ngành nghề của Công ty là ngành dịch vụ 

công ích, đơn giá dịch vụ thực hiện theo khung quy 

định của các Cơ ban chức năng, thường không theo 

kịp với mức độ biến động giá cả thị trường.  

- Ý thức của người dân còn chưa cao dẫn đến rác thải 

bị vứt bừa bãi, khiến cho quá trình thu gom của 

Công ty gặp không ít trở ngại.  
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Tình hình tài sản  

Chỉ tiêu Đơn vị tính 31/12/2015 31/12/2016 % tăng trưởng 

Tài sản ngắn hạn Triệu đồng 37.875 42.768 12,92% 

Tiền và các khoản 

tương đương tiền 
Triệu đồng 16.659 9.620 -42,25% 

Các khoản đầu tư tài 

chính ngắn hạn 
Triệu đồng - -  -  

Các khoản phải thu 

ngắn hạn 
Triệu đồng 20.343 26.554 30,53% 

Hàng tồn kho Triệu đồng 580 6.292 984,75% 

Tài sản ngắn hạn khác Triệu đồng 293 301 2,79% 

Tài sản dài hạn Triệu đồng 13.773 10.968 -20,36% 

Tài sản cố định Triệu đồng 8.466 7.860 -7,15% 

Tài sản dở dang dài 

hạn 
Triệu đồng 22 161 631,04% 

Tài sản dài hạn khác Triệu đồng 5.285 2.947 -44,23% 

Tổng tài sản Triệu đồng 51.648 53.736 4,04% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tình hình tài chính  

73.33%

26.67%

31/12/2015

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn 

79.59%

20.41%

31/12/2016

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn 
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Nhìn chung, tình hình tài sản của Công ty khá ổn định trong năm 2016. Tổng tài sản tăng nhẹ ở mức 4,04%, 

từ 51,648 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2015 lên đến 53,736 tỷ đồng vào cuối năm 2016. Tài sản ngắn 

hạn tăng 12,92%, đạt mức 42,768 tỷ đồng, chiếm 79,59% giá trị Tổng tài sản. Tài sản dài hạn giảm từ 13,773 

tỷ đồng ở thời điểm ngày 31/12/2015 xuống còn 10,968 tỷ đồng, giảm 20,36%.  

Xét tình hình tăng giảm của từng khoản mục, đáng chú ý là Hàng tồn kho được ghi nhận tăng khá mạnh từ 

580 triệu vào thời điểm cuối năm 2015 lên đến hơn 6,2 tỷ đồng tại ngày 31/12/2016.  Trong khi đó, lượng 

tiền và các khoản tương đương tiền tại tài khoản của Công ty giảm đến hơn 42%, từ 16,6 tỷ đồng vào cuối 

năm 2015 xuống mức 9,6 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2016. Nguyên nhân chủ yếu là do trong năm Công 

ty đẩy mạnh việc mua sắm máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ cho mảng xây dựng công trình, nâng 

cao nguồn doanh thu cho Công ty. 

 

Tình hình nợ phải trả  

Chỉ tiêu Đơn vị tính 31/12/2015 31/12/2016 % tăng trưởng 

Nợ ngắn hạn Triệu đồng 11.412 11.988 5,05% 

Phải trả người bán Triệu đồng 2.092 2.495 19,28% 

Người mua trả tiền 
trước 

Triệu đồng - 2.191  

Thuế và các khoản 
phải nộp Nhà nước 

Triệu đồng 4.131 2.105 -49,04% 

Phải trả người lao 
động 

Triệu đồng 3.598 3.222 -10,45% 

Chi phí phải trả ngắn 
hạn 

Triệu đồng 4 637 15816,34% 

Doanh thu chưa thực 
hiện ngắn hạn 

Triệu đồng - -  -  

Phải trả ngắn hạn 
khác 

Triệu đồng 31 36 15,74% 

Quỹ khen thưởng, 
phúc lợi 

Triệu đồng 1.556 1.301 -16,38% 

Nợ dài hạn Triệu đồng - -  -  

Tổng nợ Triệu đồng 11.412 11.988 5,05% 
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Kết thúc năm 2016, tổng nợ phải trả của Công ty tăng 5,05% so với cùng kỳ năm 2015, lên đến gần 12 tỷ 

đồng. Khoản nợ của Công ty chủ yếu đến từ khoản phải trả người bán, Phải trả người lao động, Thuế và các 

khoản phải nộp Nhà Nước. Khoản Phải trả người bán tăng 19,28%, từ 2,09 tỷ đồng tại ngày 31/12/2015 lên 

mức gần 2,5 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2016.  

Công ty không thực hiện vay nợ dài hạn. Nhìn chung, cơ cấu nợ của Công ty không có nhiều biến động trong 

năm qua.  
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Năm 2017, tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, tạo 

điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện các kế hoạch kinh doanh. Tuy nhiên, trong nền kinh tế 

thị trường, luôn luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Do đó, Công ty đã chủ động đặt mục tiêu về doanh thu và lợi 

nhuận, đồng thời đề ra các biện pháp thực hiện để làm cơ sở cho các hoạt động của Công ty trong năm tới.  

Chỉ tiêu Đơn vị tính TH 2016 KH 2017 KH2017/TH2016 

Doanh thu  Triệu đồng 56.064 57.000 101,67% 

Lợi nhuận trước 
thuế  

Triệu đồng 6.927 7.125 102,86% 

Theo đó, năm 2017, Công ty đề ra mục tiêu đạt doanh thu 57 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 7,125 tỷ 

đồng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch phát triển  

Biện pháp thực hiện  

- Tuyển dụng thêm kỹ sư xây dựng, tổ chức các hoạt động tập huấn, đào tạo liên quan đến lĩnh vực thi 

công công trình dân dụng cho người lao động.  

- Ngoài ra, Ban giám đốc cũng tiến hành xem xét, điều chỉnh mức đãi ngộ đối với cán bộ, công nhân viên 

có năng lực, đồng thời điều chỉnh mức lương thưởng, tạo động lực cho người lao động của Công ty.   

- Tăng cường kiểm soát chi phí nguyên vật liệu, công cụ đầu vào.  

- Tìm kiếm và thu hút các nguồn vốn đầu tư mới để nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật và thay mới những 

thiết bị đã lạc hậu, để phục vụ cho các hạng mục xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ công ích.  

- Thực hiện sắp xếp và tinh giản bộ máy Công ty theo hướng chuyên môn hóa, hướng đến nâng cao năng 

suất và hiệu quả của công việc.   
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Nhận thức rằng người lao động là một trong những động lực phát triển của Công ty, Ban Tổng Giám đốc 

luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công nhân viên chức của Công ty. Hằng năm, 

Ban lãnh đạo tiến hành điều chỉnh chính sách lương, thưởng, phúc lợi dựa trên mức sống thực tế của người 

lao động. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo thường xuyên tiếp xúc lắng nghe nguyện vọng của người lao động, 

hướng đến cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho người lao động phát 

huy hết năng lực cá nhân.  

Bên cạnh đạt được mục tiêu về lợi nhuận năm 2016, Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre cũng nỗ lực 

xây dựng môi trường sống xanh, sạch, văn minh cho người dân thành phố Bến Tre. Công ty đã không ngừng 

cải thiện chất lượng dịch vụ, đồng thời tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo 

vệ môi trường sống, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên 

Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc cũng khuyến khích cán bộ, nhân viên Công ty tham gia vào các hoạt động từ 

thiện, hoạt động xã hội tại địa phương nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng. Ban Tổng 

Giám đốc cũng tổ chức các chương trình quyên góp giúp đỡ bà con các vùng bị thiên tai khác trên cả nước.  

 

Báo cáo về thực hiện trách nhiệm 

với môi trường & xã hội   

Hoạt động Chạy xe đạp 

tuyên truyền không 

vứt rác bừa bãi.  

Bàn giao nhà Mái ấm 

Công đoàn 2016  
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

Về các mặt hoạt động của Công ty  

Về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc  

Kế hoạch và định hướng.  
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Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty  

 

 

 

Về các mặt hoạt động của Công ty  

Về hoạt động sản xuất kinh doanh  

 

 

Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2016 theo Nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông với việc cả Tổng doanh thu và Lợi 

nhuận sau thuế đều vượt kế hoạch đề ra. Cụ thế, 

Tổng Doanh thu đạt hơn 56 tỷ đồng, vượt 9,93% 

so với kế hoạch, Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 5,4 

tỷ đồng, vượt kế hoạch hơn 400 triệu đồng. Bên 

cạnh việc ổn định nguồn thu từ dịch vụ công ích, 

năm 2016 là năm mà doanh thu hoạt động của 

Công ty có thêm một nguồn động lực phát triển 

mới từ lĩnh vực thi công công trình. Mảng hoạt 

động này ghi nhận tốc độ tăng doanh thu mạnh 

mẽ, được kỳ vọng mang đến thêm nhiều cơ hội 

kinh doanh cho Công ty trong thời gian tới. Ngoài 

ra, phát triển sang lĩnh vực xây dựng cũng góp 

phần nâng cao vị thế cho Công ty tại địa bàn tỉnh 

Bến Tre và củng cố lợi thế cạnh tranh của Công ty 

so với các đối thủ khác. Có thể thấy rằng, trong 

năm vừa qua, Ban lãnh đạo và tập thể người lao 

động đã thực sự cố gắng, nghiêm túc thực hiện 

Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng 

quản trị, hướng đến mục tiêu cải thiện chất lượng 

dịch vụ và đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động của 

Công ty.  

Bên cạnh việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh 

doanh, Công ty đã có một năm nỗ lực hoàn thành 

nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh đô thị cho tỉnh Bến Tre, 

đóng góp vào quá trình xây dựng Thành phố Bến 

Tre xanh – sạch – đẹp, hướng đến đưa Thành phố 

Bến Tre trở thành Đô thị loại II vào năm 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Kế hoạch 
năm 2016 

Thực hiện 
2016 

So với KH 2016 

Tổng Doanh thu Triệu đồng 51.000,00 56.063,93 109,93% 

Tổng chi phí Triệu đồng 44.600,00 49.137,29 110,17% 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 6.400,00 6.926,64 108,22% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 5.073,68 5.493,71 108,28% 
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Về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc   

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 

điều hành sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện nghiêm 

túc Nghị quyết Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đánh 

giá cao vai trò và năng lực của Ban Tổng Giám đốc thể hiện 

trong năm qua khi dẫn dắt tập thể  cán bộ công nhân viên 

Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng 

cổ đông đề ra. Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc thực hiện 

tốt các công tác về chăm lo đời sống cho người lao động, 

góp phần duy trì lực lượng cán bộ, công nhân viên ổn định, 

đồng thời Ban Tổng Giám đốc cũng tích cực tham gia và 

động viên tập thể người lao động tham gia vào các hoạt 

động xã hội.    

 

  

Về thực hiện trách nhiệm với môi trường, 

xã hội  

Công ty nghiêm chỉnh chấp hành những quy 

định của pháp luật về môi trường trong các 

hoạt động kinh doanh của mình. Ngoài ra, 

trong năm qua, Công ty đã nỗ lực phối hợp với 

Uỷ Ban Nhân dân TP. Bến Tre khắc phục tình 

trạng quá tải về sức chứa, dẫn đến ô nhiễm môi 

trường sống của dân cư trong địa bàn của bãi 

rác Phú Hưng. Bên cạnh đó, Công ty cũng tổ 

chức các hoạt động tuyên truyền về Bảo vệ môi 

trường, tích cực hưởng ứng Ngày Môi trường 

thế giới, Giờ Trái đất, Tuần lễ Biển và Hải đảo, 

trồng cây xanh, ….  

Trách nhiệm đối với cộng đồng luôn là vấn đề 

được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc 

quan tâm. Chính vì thế, hàng năm Công ty luôn 

tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, hoạt 

động thiện nguyện hướng đến các gia đình 

chính sách, Người có công với cách mạng, 

người già neo đơn, các hộ nghèo,…  
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Kế hoạch và định hướng  

Trong thời gian tới, nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tiếp túc tăng trưởng ổn định, thu nhập của người 

dân được kỳ vọng sẽ nâng cao. Chính vì thế, những năm tới là thời gian thuận lợi cho sự phát triển của 

những ngành phục cho đời sống an sinh xã hội như ngành dịch vụ công ích.  

Theo Kế hoạch Bảo vệ Môi trường tỉnh Bến Tre do UBND tỉnh triển khai, năm 2017, tỉnh Bến Tre sẽ tập 

trung đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng ngành môi trường, xử lý các điểm gây ô nhiễm ở các địa phương, quản 

lý chất thải, bảo tồn đa dạng sinh học, và nâng cao nhận thức của cộng đồng về môi trường.  

Có thể nhận thấy rằng, trong năm 2017, Công ty sẽ có nhiều cơ hội kinh doanh hơn, khi Công ty sẽ song 

song phát triển cả hai lĩnh vực dịch vụ công ích và thi công xây dựng. Hướng đến năm 2017, Hội đồng quản 

trị đề ra những định hướng thực hiện như sau:  

- Tập trung nguồn lực đầu tư thay mới các thiết bị để mở rộng hoạt động thi công xây dựng dân dụng, 

đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ công ích.  

- Chủ động tìm kiếm các đối tác, khách hàng mới bên cạnh những hợp đồng đặt hàng của Tỉnh.   

- Phấn đấu đạt các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông đề ra, duy trì lợi ích cho 

cổ đông Công ty.  

- Ban Tổng giám đốc thường xuyên theo sát những chuyển biến của nền Kinh tế và đời sống xã hội nhằm 

kịp thời phát hiện và phòng tránh rủi ro. Bên cạnh đó, Ban Tổng giám đốc cũng cần thường xuyên báo 

cáo, tham mưu ý kiến Hội đồng quản trị để cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh.   

- Dự kiến, tháng 7 năm 2017, nhà máy xử lý rác sẽ đi vào hoạt động, là yếu tố tích cực làm giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre.  
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Bến Tre, ngày ……. tháng 4 năm 2017 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
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