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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ (UCT)

Tên giao dịch:

CAN THO URBAN JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt:

CPĐT
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1800271113 do Sở Kế hoạch và Đầu

Giấy CNĐKDN số:

tư thành phố Cần Thơ cấp lần đầu ngày 26/08/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 2
ngày 03/07/2015

Vốn điều lệ:
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54.249.000.000 đồng (Năm mươi bốn tỷ hai trăm bốn mươi chín triệu đồng)
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Vốn đầu tư của chủ

53.443.451.436 đồng (Năm mươi ba tỷ, bốn trăm bốn mươi ba triệu, bốn trăm năm

sở hữu:

mươi mốt nghìn, bốn trăm ba mươi sáu đồng)

Địa chỉ:

Số 5 Võ Thị Sáu, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Số điện thoại:

(0710) 3821 150

Số fax:

(0710) 3811 583

Website:

Congtrinhdothicantho.vn

Email:

cpdothicantho@gmail.com

Mã cổ phiếu:

UCT

Logo:
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ là một

Sau hơn 22 năm hoạt động theo mô hình doanh nghiệp Nhà nước,

trong những công ty có bề dày kinh

Công ty đã có một bước chuyển mình quan trọng khi chuyển đổi mô

nghiệm nhất trong lĩnh vực môi trường

hình doanh nghiệp từ Nhà nước sang Công ty cổ phần vào ngày

tại thành phố Cần Thơ. Với tiền thân là

08/01/2013. Sau 4 năm chuyển đổi mô hình, Công ty đã đạt những

một đơn vị hành chính sự nghiệp được

thành công nhất định trong lĩnh vực hoạt động của mình. Bằng chứng

thành

số

là có lợi thế hơn hẳn khi xét về bề dày kinh nghiệm cũng như quy mô

65.QĐ.TC.TP90 ngày 29/11/1990 của

với các Công ty cùng lĩnh vực hoạt động. Những cột mốc quan trọng

UBND thành phố Cần Thơ.

ghi dấu chặng đường nỗ lực vươn tầm phát triển của UCT như sau:

lập

theo

Quyết

định

Công ty Công trình đô thị thành phố Cần Thơ được thành lập với tiền thân là một đơn
vị hành chính sự nghiệp theo Quyết định số 65.QĐ.TC.TP90 ngày 29/11/1990 của
1990

UBND thành phố Cần Thơ (cũ), trên cơ sở sáp nhập Công ty vệ sinh và mai táng,
Công ty chiếu sáng công cộng, Bộ phận duy tu bảo dưỡng cầu đường và Đội công
viên cây xanh.
UBND tỉnh Cần Thơ (cũ) thành lập Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Công trình Đô thị

1994

thành phố Cần Thơ theo quyết định số 300/QĐ.UBT. 94 ngày 05/02/1994. Vốn kinh
doanh là: 682.000.000 đồng.
UBND thành phố Cần Thơ thành lập doanh nghiệp Công ty Công trình Đô thị Thành

1997

phố Cần Thơ theo quyết định số 842/QĐ.CT.TCCB.97 ngày 10 tháng 04 năm 1997.
Vốn điều lệ thành lập ban đầu là 5.496.941.900 đồng.
Ngày 11/9/2001, UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 2581/QĐ-CT-UB

2001

về việc giao Công ty trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Cần Thơ, đồng thời hình thành Đội
Công trình đô thị tại các huyện trực thuộc Công ty
Công ty được UBND thành phố Cần Thơ thay đổi vốn điều lệ theo quyết định số
172/2004/QĐ-UB, vốn điều lệ được phê quyệt là 12.662.684.969 đồng. Ngoài ra, Công

2004

ty được chuyển giao từ Sở Xây dựng TP. Cần Thơ về Sở Giao thông – Công chính
thành phố Cần Thơ và thành lập 5 xí nghiệp phụ thuộc gồm: Xí nghiệp môi trường đô
thị, Xí nghiệp Công viên cây xanh, Xí nghiệp CSCC, Xí nghiệp Vận tải hành khách công
cộng, Xí nghiệp sửa chữa ô tô và sản xuất xe chuyên dùng
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Công ty Công trình Đô thị thành phố Cần Thơ điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên
2007

20.170.522.565 đồng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty nhà nước số
5706000011 đăng ký lần đầu ngày 19/04/2007, đăng ký thay đổi lần 8 và cấp lại lần 4
ngày 10/12/2007 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Cần thơ cấp

2008

Công ty Công trình đô thị thành phố Cần Thơ được tái chuyển giao về Sở Xây Dựng thành
phố Cần Thơ quản lý
Ngày 02/7/2010, UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 1741/QĐ-UBND về

2010

việc phê duyệt phương án, Điều lệ và chuyển Công ty Công trình đô thị thành Công ty
TNHH MTV Công trình Đô thị thành phố Cần Thơ. Vốn điều lệ được phê quyệt là:
60.264.015.048 đồng.
Ngày 10/02/2011, UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 318/QĐ-UBND, về

2011

việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động (thay thế Điều lệ cũ) Công ty TNHH Một thành
viên Công trình Đô thị thành phố Cần Thơ.
Ngày 08/01/2013, UBND thành phố Cần Thơ ra Công văn số 70/UBND-KT về việc phương

2013

án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc TP.Cần Thơ quản lý giai
đoạn 2011 – 2015;
Ngày 09/6/2014, UBND thành phố Cần Thơ ra Quyết định số 1581/QĐ-UBND về việc công

2014

bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị thành phố
Cần Thơ; Ngày 26/9/2014, ra Quyết định số 2723/QĐ-UBND thay thế Quyết định số
1581/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 về việc công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa.
Ngày 03/07/2015, Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ chính thức hoạt động dưới hình thức

2015

công ty cổ phần theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần với mã số
doanh nghiệp: 1800271113, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 03/07/2015 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư Thành phố Cần Thơ cấp
Ngày 06/06/2016, Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước chấp thuận đăng ký công ty đại chúng theo Công văn số 3084/UBCK-GSĐC.

2016

Ngày 15/09/2016, Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ được Trung tâm lưu ký chứng khoán
Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 100/2016/GCNCP-VSD, với tổng
số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch là 5.344.345 cổ phiếu.
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Ngành nghề kinh doanh
Hiện nay, Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ (UCT) đang hoạt động trong các lĩnh vực sau:

Hoạt động chiếu sáng công cộng
Công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng, thi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng được Công ty thực hiện trên
địa bàn thành phố Cần Thơ. Việc bảo dưỡng - duy tu chiếu sáng đô thị bảo đảm các chức năng chiếu sáng cho
các hoạt động của đô thị về ban đêm, góp phần tôn tạo diện mạo, mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và an ninh
trật tự trong thành phố.
Các loại hình chiếu sáng hiện nay Công ty đang đảm trách là chiếu sáng công cộng, chiếu sáng giao thông. Toàn
bộ số lượng đèn chiếu sáng được hoạt động theo cơ chế tắt mở tự động. Thời gian bật - tắt hệ thống chiếu sáng
sẽ được điều chỉnh tuỳ theo mùa trong năm cho phù hợp độ sáng của hệ thống đường giao thông.
Trong những năm qua nhằm thực hiện chủ trương tiết kiệm và bảo vệ môi trường, Công ty đã áp dụng nhiều biện
pháp đạt hiệu quả. Các biện pháp này đã phát huy tác dụng giúp ngân sách nhà nước tiết giảm chi phí đáng kể.

Hoạt động thu gom xử lý rác thải

Quản lý, chăm sóc cây xanh

Hiện nay, thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ các

Công ty thực hiện hoạt động trồng, chăm sóc,

hộ dân và các đơn vị tổ chức, kinh doanh, dich vụ của thành

cắt tỉa, quản lý và bảo vệ cây xanh trên địa bàn

phố Cần Thơ đều do Công ty thực hiện. Cùng với sự phát triển

thành phố Cần Thơ áp dụng đúng chủng loại,

của các khu đô thị, sự phát triển các khu dân cư nên khối

đúng quy trình kỹ thuật. Chăm sóc công viên,

lượng rác thu gom, vận chuyển ngày càng nhiều. Vì vậy Công

vườn hoa, thảm cỏ tại dải phân cách, đài tưởng

ty chú trọng đến việc nâng cấp trang bị các phương tiện vận

niệm, quảng trường. Chăm sóc cây bóng mát,

tải máy móc, loại dần và thay thế các phương tiện, máy móc,

cây trang trí, dây leo trồng trên hè phố, giải phân

thiết bị có thời gian sử dụng lâu và đầu tư mới vừa giúp nâng

cách, đảo giao thông nhằm góp phần tôn tạo vẻ

cao năng lực hoạt động vừa đảm bảo đến hiệu quả kinh doanh

đẹp cảnh quan đô thị, phù hợp với quy hoạch

của Công ty. Hoạt động xử lý rác thải sinh hoạt do các đơn vị

kiến trúc của thành phố.

khác thực hiện.

Địa bàn kinh doanh
Lĩnh vực hoạt động liên quan đến môi trường là lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty. Công ty thực hiện cung
cấp dịch vụ đến tất cả các khách hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Với mục tiêu phát triển toàn diện, UCT đang nỗ lực không ngừng đảm bảo giữ vững thị phần tại Thành phố Cần
Thơ cũng như mở rộng địa bàn kinh doanh sang các vùng lân cận.
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, CƠ CẤU TỔ CHỨC

Mô hình quản trị
UCT được điều hành và quản lý theo mô hình quản trị bao gồm:
Đại Hội đồng cổ đông;
Hội đồng quản trị (Chủ tịch và các thành viên HĐQT);
Ban Kiểm soát (Trưởng ban và các thành viên BKS);
Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.
Phòng chuyên môn nghiệp vụ: Phòng Tổ chức hành chính – Lao động tiền lương, Phòng Kế toán – Tài chính,
Phòng Kế hoạch - kinh doanh, Phòng Kỹ thuật – Vật tư, Ban Quản lý các dự án, Đội Môi trường đô thị Ninh
Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Đội Công viên cây xanh, Đội Chiếu sáng công cộng, Đội Sửa chữa phương
tiện cơ giới.

Các công ty con, công ty liên kết
Hiện nay, Công ty không có công ty con, công ty liên kết

9
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Cơ cấu bộ máy quản lý

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
BAN KIỂM
SOÁT
BAN
GIÁM ĐỐC

Phòng

Phòng

Phòng

Phòng

Tổ chức hành chính

Kế toán

Kế hoạch

Kỹ thuật

Lao động tiền lương

Tài chính

Kinh doanh

Vật tư

Ban Quản lý
các dự án

ĐỘI

ĐỘI

ĐỘI

ĐỘI

ĐỘI

ĐỘI

ĐỘI

MTĐT

MTĐT

MTĐT

MTĐT

Ninh Kiều

Bình Thủy

Cái Răng

Ô Môn

Công viên
cây xanh

Chiếu sáng
công cộng

Sửa chữa
phương
tiện cơ giới
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
Xã hội hóa nguồn vốn kinh doanh, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu
quả sử dụng vốn Nhà nước tại Công ty. Nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của Công ty trong
điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. “Phát triển ổn định và bền vững, đảm bảo các chỉ tiêu tài chính
năm sau cao hơn năm trước. Nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động, mang lại lợi ích
tối đa cho các cổ đông.

Mục tiêu cụ thể
Xây dựng kế hoạch trung, dài hạn, mang tính định hướng theo mục tiêu tập trung lĩnh vực ngành
nghề chính, trọng tâm là hoạt động công ích của Công ty: Vệ sinh đô thị; Chăm sóc duy tu, bảo
dưỡng công viên – cây xanh; Chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông, các loại hình dịch vụ
khác; xây dựng thương hiệu Công ty.

11
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Tầm nhìn
Xây dựng Công ty thành một Công
ty chủ lực của thành phố thi công
các công trình trong lĩnh vực vệ
sinh môi trường, công viên cây
xanh, và chiếu sáng. Đa sở hữu, đa
ngành nghề cùng chung tay bảo vệ
môi trường

Sứ mạng
Trách nhiệm của Công ty là phải
góp phần làm giảm sự ô nhiễm môi
trường, làm đẹp vẻ mỹ quan đô thị,
bảo vệ môi trường trở thành mục
tiêu công việc trọng tâm của Công
ty nhằm góp phần chung tay xây
dựng thành phố Cần Thơ trở thành
một thành phố “Sáng – Xanh Sạch - Đẹp”, góp phần vào việc giữ
gìn, sức khỏe người dân và lợi ích
cộng đồng, sự phát triển kinh tế
của thành phố Cần Thơ

Cam kết của Công ty
Hơn 20 năm hoạt động lĩnh vực
công ích là đơn vị Nhà nước trong
nhiều năm qua, để đáp ứng sự tin
tưởng của người dân đã tin dùng
dịch vụ, Công ty cam kết phục vụ
một cách tốt nhất, hiệu quả nhất.
Bên cạnh việc đề ra những chiến
lược và kế hoạch kinh doanh, Công
ty còn thể hiện trách nhiệm với
cộng đồng thông qua việc chung
tay bảo vệ môi trường bằng các
hoạt động thiết thực

THÔNG TIN CHUNG
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Rủi ro kinh tế
Năm 2016, tình hình kinh tế thế giới nói chung cũng như
kinh tế Việt Nam nói riêng đạt mức tăng trưởng thấp
hơn dự báo, thương mại toàn cầu có xu hướng giảm đã
gây ra những ảnh hưởng nhất định đến kinh tế Việt

Rủi ro pháp luật
Sau khi hoàn tất quá trình cổ phần hóa
và chính thức hoạt động theo mô hình
Công ty cổ phần từ ngày 03/07/2015,
hoạt động của Công ty cổ phần Đô thị
Cần Thơ chịu sự ảnh hưởng của Luật

Nam.
Với đặc thù hoạt động trong lĩnh vực công ích với các
dịch vụ như thu gom chất thải, rác thải; chăm sóc cây
xanh; chiếu sáng công cộng;… tác động của nền kinh tế
đến Công ty gián tiếp thông qua thu nhập khả dụng của
người dân. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta đã có
dấu hiệu chững lại với mức GDP năm 2016 đạt 6,21%
giảm nhẹ so với năm trước, nhưng nhìn chung năm qua
kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được tình trạng ổn định,
bên cạnh đó thu nhập trong dân cư có xu hướng gia
tăng đây là dấu hiệu tích cực được kỳ vọng sẽ có những
tác động tích cực đên UCT trong thời gian tới.
Công ty vẫn thường xuyên theo dõi tình hình kinh tế vĩ
mô nhằm đưa ra phương hướng hoạt động chính xác
phù hợp với kế hoạch đề ra cũng như dự báo được sự
biến động của tình hình kinh tế.

Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và
các văn bản luật liên quan. Trong quá
trình sửa đổi và hoàn thiện, sự thay
đổi về chính sách, pháp luật sẽ ít nhiều
ảnh hưởng đến hoạt động quản trị,
kinh doanh của Công ty.
Các vấn đề pháp lý rất được đô thị Cần
Thơ quan tâm. Vì vậy, để hạn chế rủi
ro pháp lý, từng bộ phận trong Công
ty đã có sự nhận diện các mối nguy
hại tiềm ẩn bằng cách nghiên cứu kỹ
quy định pháp luật và các văn bản
hướng dẫn có liên quan đến hoạt động
công ty nhằm tìm ra hướng giải quyết
tốt nhât khi rủi ro xảy ra.

Rủi ro khác
Các rủi ro khác như chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh là những rủi ro bất khả kháng, mặc dù hiếm khi
xảy ra, nhưng nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty.
Đây là những rủi ro không thể loại trừ nhưng có thể giảm thiểu. Vì vậy, Công ty luôn thường xuyên theo dõi
nhằm nắm bắt kịp thời thông tin và đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm hạn chế đến mức thấp
nhất khả năng xảy ra của các rủi ro này.
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Rủi ro môi trường
Thời gian gần đây khi quá trình hội nhập trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Việc trở thành thành viên của
các tổ chức lớn trên thế giới đã kích thích các nguồn đầu tư vào Việt Nam, tạo công ăn việc làm cho người
lao động và tăng trưởng nền kinh tế. Tuy nhiên bên cạnh các mặt tích cực thì theo sau đó là những nguy cơ
ảnh hưởng đến môi trường từ việc khai thác, sản xuất và chất thải từ các nhà máy, xí nghiệp.
Trước những lí do đó, việc bảo vệ môi trường đang rất được các cơ quan nhà nước và toàn xã hội quan
tâm. Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công ích, vì lợi ích xã hội, UCT luôn ý thức được vai trò
của mình trong việc tạo nên một môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp. Công ty luôn phấn đấu nhằm bảo vệ
mỹ quan đô thị, xây dựng những công trình, trồng và chăm sóc cây xanh, tạo thêm những mảng xanh cho
Thành phố. Thực hiện tốt công tác thu gom và xử lý các chất thải độc hại, cung cấp dịch vụ chiếu sáng công
cộng cho Thành phố nhằm tạo nên không khí trong lành cho những người dân sinh sống nơi đây đồng thời
tô thêm vẽ đẹp cho Thành phố.

Rủi ro đặc thù ngành
Giá cả nguyên vật liệu là nhân tố tác động trực tiếp tới chi phí và lợi nhuận của Công ty, chi phí nguyên vật
liệu sử dụng trong quá trình hoạt động thường tăng nhanh, trong khi giá thành dịch vụ công ích được thực
hiện phụ thuộc vào khung quy định của các cơ quan ban ngành buộc công ty phải có những chính sách quản
lý nguồn cung ứng nguyên vật liệu chặt chẽ.
Bên cạnh đó, biến động của thời tiết cũng gây ra những khó khăn nhất định trong quá trình triển khai các
nghiệp vụ của Công ty.
Để giảm thiểu rủi ro từ nguồn cung ứng, Ban lãnh đạo luôn đa dạng hóa chuỗi cung ứng nguyên vật liệu
nhằm đảm bảo được nguồn cung ứng, cũng như đạt được giá thành tốt nhất. Xây dựng kế hoạch hoạt động
cụ thể chi tiết, ứng biến nhanh với các tác động xấu của thời tiết để có thể hoàn thành tốt được kế hoạch đã
được giao phó.

THÔNG TIN CHUNG
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Ban Điều hành Công Ty
Hội đồng quản trị
Ban Kiểm soát
Những thay đổi trong Ban Điều hành
Tình hình nhân sự và chính sách đối với người lao động

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
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BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Thành viên và cơ cáu Ban Điều hành
Cơ cấu Ban Điều hành như sau:
Thành viên Ban Điều hành

17

Chức Vụ

Trần Thanh Phong

Giám đốc

Nguyễn Thạch Em

Phó Giám đốc

Lê Thanh Hiếu

Kế toán trưởng
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Sơ yếu lý lịch Ban Điều hành
Ông Trần Thanh Phong – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

Ngày tháng năm sinh

22/4/1967

Nơi sinh

Xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Quê quán

Xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Địa chỉ thường trú

72/19 Đề Thám, phường An Cư, Q. Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế quản trị kinh doanh

Quá trình công tác
Từ năm 1992 đến 1998

Kế toán tổng hợp Công ty khai thác thủy sản xuất nhập khẩu Cần Thơ.

Từ năm 1998 đến 2005

Kế toán trưởng Công ty Phát triển và kinh doanh nhà Cần Thơ.

Từ năm 2005 đến 10/2014

Phó Giám đốc Công ty Phát triển và kinh doanh nhà Cần Thơ.

Từ 11/2014 đến 6/2015

Giám đốc Công ty TNHH MTV công trình đô thị thành phố Cần Thơ.

Từ 7/2015 đến nay

Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Chức vụ ở các tổ chức khác

Không

Số cổ phần sở hữu

7.200

Số cổ phần đại diện sở hữu

Không

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
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 Ông Nguyễn Thạch Em – Phó Giám đốc

Ngày tháng năm sinh

15/02/1973

Nơi sinh

Hòa Mỹ, Phụng Hiệp, Hậu Giang

Quê quán

Thới Thạnh, Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Địa chỉ thường trú

C52A Khu TT Trần Khánh Dư, đường 30/4, phường Xuân Khánh, Ninh
Kiều, Cần Thơ.

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kinh tế Tài chính – Ngân hàng

Quá trình công tác
Từ năm 2000 đến 2002

Nhân viên Phòng Kinh doanh - Kỹ thuật Công ty CTĐT thành phố Cần Thơ.

Từ năm 2002 đến 2008

Nhân viên Phòng Kế toán Công ty CTĐT TP Cần Thơ.

Từ 2008 đến 2010

Phó phòng Kế toán Công ty CTĐT TP Cần Thơ.

Từ năm 2010 đến 2012

Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV CTĐT thành phố Cần Thơ.

Từ 2013 đến 6/2015

Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV CTĐT thành phố Cần Thơ.

Từ 7/2015 đến nay

Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Chức vụ ở các tổ chức khác

Không

Số cổ phần sở hữu

3.900

Số cổ phần đại diện sở hữu

Không
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 Ông Lê Thanh Hiếu – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng

Ngày tháng năm sinh

05/9/1971

Nơi sinh

Huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Quê quán

Xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú

2/47/1D Mậu Thân, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kế toán doanh nghiệp

Quá trình công tác
Từ 02/1992 đến 10/2003

Nhân viên Xưởng cơ khí, Công ty SC Xây dựng Công trình CKGT 721.

Từ 11/2003 đến 03/2007

Nhân viên Phòng Kế toán, Công ty SC Xây dựng Công trình CKGT 721.

Từ 4/2007 đến 10/2010

Nhân viên Phòng kế toán, Công ty công trình đô thị TP Cần Thơ.

Từ 11/2010 đến 12/2012

Phó Trưởng phòng Kế toán, Công ty TNHH MTV CTĐT thành phố Cần Thơ.

Từ 01/2013 đến 6/2015

Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV CTĐT thành phố Cần Thơ.

Từ 7/2015 đến nay

Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Chức vụ ở các tổ chức khác

Không

Số cổ phần sở hữu

14.700

Số cổ phần đại diện sở hữu

Không

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên và cơ cấu HĐQT
Cơ cấu Hội đồng quản trị
Thành viên HĐQT
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Chức Vụ

Ông Lưu Việt Chiến

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Trần Thanh Phong

Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

Ông Lê Thanh Hiếu

Thành viên HĐQT kiêm Kế Toán trưởng

Ông Võ Văn Được

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Phúc Như

Thành viên HĐQT
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 Ông Lưu Việt Chiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ngày tháng năm sinh

26/12/1970

Nơi sinh

Xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Quê quán

Xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Trình độ chuyên môn

Đại học Kinh tế Tài chính – Kế toán.

Quá trình công tác
Từ 12/1988 đến 1989

Kế toán kho, Kế toán tổng hợp Xí nghiệp Chế biến lương thực, thực phẩm
huyện Long Phú, Hậu Giang

Từ năm 1989 đến 1992

Kế toán Ngân sách, tài vụ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang.

Từ năm 1992 đến 2006

Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán Công ty Dược Sóc Trăng.

Từ năm 2007 đến 5/2009

Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Sóc Trăng.

Từ 6/2009 đến 10/2010

Phó Giám đốc Công ty Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ.

Từ 10/2010 đến 10/2014

Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ.

Từ 11/2014 đến 6/2015

Chủ tịch Công ty TNHH MTV CTĐT thành phố Cần Thơ.

Từ tháng 7/2015 đến nay

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ

Chức vụ ở các tổ chức khác

Không

Số cổ phần sở hữu

1.300

Số cổ phần đại diện sở hữu cho
phần vốn nhà nước:
Theo vốn điều lệ

5.011.200 (Tương ứng chiếm tỷ lệ 92,37% Vốn điều lệ)

Theo vốn thực góp

4.930.645 (Tương ứng chiếm tỷ lệ 92,26% Vốn thực góp)

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

22

 Ông Trần Thanh Phong – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
(Xem thông tin ở mục sơ yếu lý lịch Ban Điều hành công ty)
 Ông Lê Thanh Hiếu - Thành viên HĐQT kiêm Kế Toán trưởng
(Xem thông tin ở mục sơ yếu lý lịch Ban Điều hành công ty)
Ông Võ Văn Được –Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày tháng năm sinh

30/01/1967

Địa chỉ thường trú

132/42/39/41 Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác
Từ năm 1987 đến 1988

Cán bộ kỹ thuật Ban Nông – Lâm – Ngư nghiệp thành phố Cần Thơ.

Từ năm 1988 đến 1990

Cán bộ kỹ thuật, Trạm Dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp TP Cần Thơ.

Từ năm 1990 đến 1992

Cán bộ kỹ thuật, Công ty Dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp TP Cần Thơ.

Từ năm 1992 đến 1999

Cán bộ kỹ thuật Đội Công viên cây xanh công ty CTĐT TP Cần Thơ.

Từ năm 1999 đến 2009

Chuyên viên Phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty CTĐT TP Cần Thơ.

Từ 9/2009 đến 2010

Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty CTĐT TP Cần Thơ.

Từ 12/2010 đến 6/2015

Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty TNHH MTV CTĐT thành phố Cần Thơ.

Từ 7/2015 đến nay

Trưởng phòng Tổ chức HC - LĐ tiền lương Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Chức vụ ở các tổ chức khác

Không

Số cổ phần sở hữu

3.300

Số cổ phần đại diện sở hữu

Không
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 Ông Nguyễn Phúc Như – Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày tháng năm sinh

30/10/1980

Địa chỉ thường trú

ấp Phú Lộc, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Trình độ chuyên môn

Thạc sỹ chuyên ngành Môi Trường.

Quá trình công tác
Từ 2003 đến 2007

Nhân viên Kế hoạch Đội CTĐT quận Cái Răng trực thuộc Công ty CTĐT TP
Cần Thơ.

Từ năm 2007 đến 2008

Nhân viên Phòng Kinh doanh - Kỹ thuật Công ty CTĐT TP Cần Thơ.

Từ năm 2008 đến 2009

Chuyên viên Phòng Kinh doanh - Kỹ thuật Công ty CTĐT TP Cần Thơ.

Từ năm 2009 đến 2010

Phó phòng Kinh doanh - Kỹ thuật Công ty CTĐT TP Cần Thơ.

Từ năm 2010 đến 2013

Phó phòng Kỹ thuật vật tư Công ty TNHH MTV CTĐT thành phố Cần Thơ.

Từ 2013 đến 6/2015

Phó phòng Kinh doanh – Kỹ thuật vật tư tổng hợp Công ty TNHH MTV
CTĐT thành phố Cần Thơ.

Từ 7/2015 đến nay

Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Chức vụ ở các tổ chức khác

Không

Số cổ phần sở hữu

1.100

Số cổ phần đại diện sở hữu

Không

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

24

BAN KIỂM SOÁT

Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát
Cơ cấu Ban kiểm soát của công ty như sau:
Thành viên Ban kiểm soát
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Chức Vụ

Ông Đặng Minh Khiết

Trưởng Ban

Ông Nguyễn Quốc Cường

Thành viên

Bà Nguyễn Thị Thúy Vy

Thành viên
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Sơ yếu lý lịch của Ban Kiểm soát
Ông Đặng Minh Khiết – Trưởng Ban kiểm soát

Ngày tháng năm sinh

05/12/1966

Quê quán

Trường Lạc, Ô Môn, Cần Thơ

Địa chỉ thường trú

2/7 Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, Q. NK

Trình độ văn hóa

12/12

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kế toán doanh nghiệp

Quá trình công tác
Từ năm 1986 đến 1990

Kế toán Xí nghiệp Da thành phố Cần Thơ.

Từ 12/1990 đến 12/2000

Kế toán Công ty CTĐT thành phố Cần Thơ

Từ 01/2001 đến 4/2007

Phó phòng Kế toán Công ty CTĐT thành phố Cần Thơ.

Từ 5/2007 đến 12/2007

Q. Kế toán trưởng Công ty CTĐT TP Cần Thơ.

Từ 01/2008 đến 2010

Kế toán trưởng Công ty CTĐT TP Cần Thơ.

Từ 8/2010 đến 6/2015

Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV CTĐT thành phố Cần Thơ.

Từ 7/2015 đến nay

Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Chức vụ ở các tổ chức khác

Không

Số cổ phần sở hữu

15.200

Số cổ phần đại diện sở hữu

Không

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
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 Ông Nguyễn Quốc Cường – Thành viên Ban kiểm soát
Ngày tháng năm sinh

11/9/1980

Quê quán

Tân An Luông, Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Địa chỉ thường trú

85/30/5 Trần Vĩnh Kiết, An Bình, Ninh Kiều

Trình độ văn hóa

12/12

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư chuyên ngành Cơ khí

Quá trình công tác
Từ năm 2004 đến 2006

Thợ sửa chữa, Xí nghiệp Sửa Chữa thuộc Công ty CTĐT thành phố Cần Thơ.

Từ năm 2006 đến 2010

Phụ trách Kế hoạch Xí nghiệp Sửa chữa Ô Tô thuộc Công ty CTĐT TP Cần
Thơ.

Từ năm 2010 đến 2012

Chuyên viên Phòng Kỹ thuật Vật tư, Công ty TNHH MTV CTĐT thành phố
Cần Thơ.

Từ năm 2012 đến 2013

Đội trưởng Đội Vận chuyển thuộc Xí nghiệp MTĐT Công ty TNHH MTV CTĐT
thành phố Cần Thơ.

Từ năm 2013 đến 6/2015

Đội trưởng Đội SCPTCD Công ty TNHH MTV CTĐT thành phố Cần Thơ.
Thành viên Ban kiểm soát, Đội trưởng Đội SCPTCG, Công ty Cổ phần Đô thị

Từ 7/2015 đến nay

Cần Thơ.

Chức vụ ở các tổ chức khác

Không

Số cổ phần sở hữu

1.000

Số cổ phần đại diện sở hữu

Không
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 Bà Nguyễn Thị Thúy Vy – Thành viên Ban kiểm soát
Ngày tháng năm sinh

01/01/1978

Quê quán

Xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

Địa chỉ thường trú

43/24 đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Trình độ văn hóa

12/12

Trình độ chuyên môn

Thạc sỹ Khoa học Môi trường.

Quá trình công tác
Từ 9/2000 đến 2007

Nhân viên Đội Kiểm tra, Công ty CTĐT thành phố Cần Thơ

Từ năm 2007 đến 2008

Cán bộ Phòng Kinh doanh - Kỹ thuật, Công ty CTĐT TP Cần Thơ.

Từ năm 2008 đến 2010

Chuyên viên Phòng Kinh doanh - Kỹ thuật, Công ty CTĐT TP Cần Thơ.

Từ năm 2010 đến 2012

Chuyên viên Phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV CTĐT thành phố Cần Thơ.

Từ năm 2012 đến 2013

Phụ trách Kế hoạch Xí nghiệp MTĐT, Công ty TNHH MTV CTĐT thành phố Cần Thơ.

Từ năm 2013 đến 2014

Phụ trách Kế hoạch Đội MTĐT quận NK1, Công ty TNHH MTV CTĐT TP Cần Thơ.

Từ năm 2014 đến 6/2015

CBKT Phòng Kinh doanh- Kỹ thuật Vật tư Tổng hợp, Công ty TNHH MTV CTĐT
TP.Cần Thơ.

Từ 7/2015 đến nay

Thành viên Ban kiểm soát, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh, Công ty Cổ
phần Đô thị Cần Thơ.

Chức vụ ở các tổ chức khác

Không

Số cổ phần sở hữu

1.300

Số cổ phần đại diện sở hữu

Không

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
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NHỮNG THAY ĐỔI TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH
Trong năm Công ty không có sự thay đổi nhân sự chủ chốt nào.

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH
ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Tình hình nhân sự
Tổng số lao động tại ngày 31/12/2016 là 285 người
Trong đó
STT

Tính chất phân loại

Năm 2015

Năm 2016

Tỷ lệ 2016/2015

I

Phân loại theo giới tính

273

285

104.40%

1

Nam

173

193

111.56%

2

Nữ

100

92

92.00%

II

Phân loại theo trình độ

273

285

104.40%

1

Trình độ đại học và trên đại học

35

36

102.86%

2

Trình độ cao đẳng

02

1

50.00%

3

Trình độ trung cấp

7

11

157.14%

4

Trình độ khác

229

237

103.49%

Phân loại theo hợp đồng lao động

273

285

104.40%

01

1

100.00%

III
1

Lao động quản lý do Nhà nước bổ nhiệm

2

Lao động ký hợp đồng lao động

272

284

104.41%

2.1

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

263

223

84.79%

2.2

Hợp đồng lao động xác định thời hạn

9

61

677.78%

2.3

Hợp đồng lao động thời vụ

0

0

0
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Chính sách đối với người lao động

Chính sách lương
Hằng năm, căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty sẽ tiến hành rà soát đánh giá lại định
mức lao động và điều chỉnh thang lương, bảng lương cho phù hợp:
Xây dựng đơn giá tiền lương trên cơ sở định mức lao động hợp lý;
Trả lương phù hợp với năng suất làm việc cụ thể của từng người;
Khoán mức lương cụ thể cho từng phòng ban, bộ phận theo nhiệm vụ được giao;
Trả đầy đủ, đúng thời hạn, phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, không được thấp hơn
mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;
Thời hạn chi trả việc tạm ứng tiền lương hàng tháng, mức tạm ứng: Công ty chi trả tạm ứng tiền lương
hàng tháng cho người lao động từ ngày 01 đến ngày 10 của tháng liền kề, bằng hình thức chuyển
khoản vào tài khoản của từng người lao động.
Năm 2016 Công ty áp dụng mức lương tối thiểu là 3.100.000 đồng và quỹ tiền lương thực hiện của
người lao động: 20.498.000.000 đồng

Chính sách thưởng
Công ty có chế độ khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có sáng kiến cải tiến sản xuất mang lại
hiệu quả kinh tế cho Công ty, đảm bảo công bằng, công khai chính sách lương, thưởng gắn với hiệu quả và
chất lượng làm việc nhằm tạo động lực để người lao động sáng tạo trong công việc, khuyến khích các thành
viên làm việc tốt, chất lượng cao, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo tinh thần thi đua của mọi người; đa
dạng hóa hình thức đãi ngộ, đảm bảo mức thu nhập
MỨC LƯƠNG BÌNH QUÂN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG QUA CÁC NĂM (ĐỒNG/THÁNG/NGƯỜI)
STT

Năm

Mức lương bình quân
(đồng/ người /tháng)

Tỷ lệ tăng trưởng
(%)

1

2014

3.150.000

-

2

2015

3.993.000

26,76%

3

2016

4.025.000

0,80%
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Chính sách tuyển dụng

Chính sách đào tạo

Sau giai đoạn ổn định hoạt động kinh doanh khi

Công ty thường xuyên tổ chức các chương

chuyển sang công ty cổ phần, Công ty sẽ chủ động

trình huấn luyện và đào tạo cán bộ công

có những kế hoạch, chính sách tuyển dụng nhân sự

nhân viên có mục tiêu phù hợp với kế hoạch

với những tiêu chí khác nhau để tuyển được nhân

phát triển từng thời kỳ và kế hoạch trung dài

sự phù hợp với định hướng và nhu cầu phát triển

hạn của Công ty. Có kế hoạch đào tạo nhân

của Công ty.

viên theo từng cấp độ phù hợp với lộ trình

Cán bộ công nhân viên được tuyển dụng đáp ứng
nhu cầu phát triển của Công ty, đảm bảo đủ yêu

phát triển; xây dựng tiêu chuẩn bậc thợ cho
từng lĩnh vực hoạt động.

cầu về trình độ, ngành nghề chuyên môn, năng lực

Việc đánh giá chất lượng lao động CB – CNV

công tác, phẩm chất đạo đức, khả năng làm việc

diễn ra thường xuyên, đối với cấp quản lý

theo nhóm, làm việc theo quy trình công việc phù

điều hành kết quả kinh doanh của đơn vị là

hợp với các chức danh cần tuyển. Những cán bộ

thước đo đánh giá năng lực, đối với nhân

nào không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thì Công

viên thừa hành xây dựng tiêu chí đánh giá

ty sẽ đào tạo lại hoặc bố trí công việc khác cho phù

hàng tháng để làm tiêu chuẩn trả lương,

hợp. Ưu tiên cho những người đã qua đào tạo cơ

thưởng, đề xuất nâng lương hoặc xử phạt,

bản, tốt nghiệp từ đại học trở lên.

kỷ luật,...

Chính sách phúc lợi
Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật lao động. Hàng năm, Công ty tổ
chức khám sức khoẻ định kỳ cho Cán bộ công nhân viên(CBCNV), tạo điều kiện cho công nhân viên đi nghỉ
mát, nâng cao tinh thần và rèn luyện sức khoẻ.
Bên cạnh đó, Công ty thường xuyên quan tâm đến gia đình của người lao động, như tặng quà những người
cao tuổi, khen thưởng con em của CBCNV đạt thành tích cao trong học tập, giúp Công ty thành một đại gia
đình của người lao động.

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
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Tình hình hoạt động kinh doanh
Tình hình hoạt động đầu tư
Tình hình tài chính
Cơ cấu cổ đông và thay đổi trong vốn đầu tư của chủ sở hữu
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Chỉ tiêu

Thực hiện
01/01/201402/07/2015

ĐVT

Thực hiện
03/07/201531/12/2015

Kế
hoạch
2016

Thực hiện
2016

(%)
TH/KH
2016

Doanh thu thuần

Triệu đồng

159.709

55.883

60.000

68.924

114,87%

Vốn điều lệ

Triệu đồng

54.249

54.249

54.249

54.249

-

Lợi nhuận từ HĐKD

Triệu đồng

2.816

3.976

1.400

2.836

202,57%

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

3.396

4.095

1.500

2.687

179,13%

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

2.717

3.158

1.200

2.034

169,50%

LNST/Doanh thu thuần

%

1,70%

5,65%

2,00%

2,95%

-

LNST/Vốn điều lệ

%

5,00%

5,82%

2,21%

3,75%

-

Cổ tức

%

-

2%

-

-

-

Cơ cấu doanh thu

Khoản mục

Năm 2015
Từ 03/07/2015 đến
31/12/2015
Giá trị

Tỷ trọng
(%)

Năm 2016

Giá trị

Tỷ trọng (%)

Vệ sinh đô thị

40.079.062.538

72,20%

47.445.980.052

68,84%

Công viên cây xanh

11.117.535.732

20,03%

14.311.478.128

20,76%

3.602.997.070

6,49%

4.784.959.445

6,94%

Công trình, Dịch vụ khác

548.182.729

0,99%

2.198.303.009

3,19%

Thu khác

161.461.909

0,29%

183.333.257

0,27%

55.509.239.978

100,00%

68.924.053.891

100,00%

Chiếu sáng công cộng

Tổng Doanh thu
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Năm 2016, chi tiêu doanh thu tăng trưởng khá
tốt so với kế hoạch đã đề ra khi đã vượt 14,87%
đạt mức 68,9 tỷ đồng, đồng thời cũng có sự gia
tăng so kỳ trước. Tuy nhiên do chi phí hoạt
động trong năm gia tăng đáng kể đã làm lợi
nhuận sau thuế có sự sụt giảm so với kỳ kế
toán đầu tiên UCT hoạt động dưới hình thức
Công ty cổ phần.
Các hoạt động cung cấp dịch vụ trọng tâm của
Công ty được triển khai và thực hiện tốt trong
năm 2016, tạo được công ăn việc làm ổn định
cho người lao động, đảm bảo tuân thủ tốt nghĩa
vụ đối với Nhà nước. Phương án phân phối lợi
nhuận năm 2016 sẽ được Công ty cân nhắc
trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trong thời
gian tới đảm bảo mang lợi ích kinh tế cho toàn
bộ cổ đông của mình.

CƠ CẤU DOANH THU NĂM 2016
3,19%

0,27%

6,94%

20,76%

2016
68,84%

Vệ sinh đô thị

Công viên cây xanh

Chiếu sáng công cộng

Công trình, dịch vụ khác

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

Thu khác
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong năm được Công
ty triển khai thực hiện như sau:
Dự án trạm trung chuyển rác 190 đường 30/4 và Dự án
trạm trung chuyển rác đường Trần Phú: đã thực hiện
quyết toán.
Dự án bãi rác Tân Long: Hồ sơ quyết toán toàn bộ dự án
trình Sở Tài Chính tháng 10 năm 2016.
Dự án lò đốt rác nguy hại: Đã quyết toán hạng mục thi
công lắp đặt và tiến hành thanh lý với Sở KHCN. Đề nghị
giao trả Chủ sở hữu do Công ty mua bán nợ không nhận.
Dự án: Bãi rác số 8 phường Ba Láng, huyện Cái Răng
TP.Cần Thơ, tiếp nhận Báo cáo đề xuất của Công ty Tư
vấn vào cuối năm 2016 đang trong giai đoạn góp ý chỉnh
sửa.
Công trình: Khu xử lý chất thải rắn xã Đông Thắng huyện
Cờ Đỏ, hạng mục Phủ bạt các ô chứa rác Hoàn thành và
bàn giao ngày 16/08/2016, hiện nay Ban quản lý dự án
huyện Cở Đỏ đang trong giai đoạn điều chỉnh dự án lần
thứ 4 nên chưa được bố trí vốn và lập các hồ sơ thanh
quyết toán. Hạng mục xử lý nước rỉ rác đã chuyển hồ sơ
phương án cho Sở Kế hoạch và Đầu Tư thẩm định cuối
năm 2016.
Công trình: Cải tạo hệ thống xử lý nước rỉ rác và Phủ hố
chôn tạm tại Khu xử lý chất thải rắn quận Ô Môn, thành
phố Cần Thơ, hạng mục Phủ bạt ô chứa rác tạm Hoàn
thành và bàn giao ngày 24/08/2016, Đã thanh toán 95%
giá trị hợp đồng còn lại 5% giá trị bảo hành.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài chính

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Giai đoạn
01/01/201402/07/2015

Giai đoạn
03/07/2015 –
31/12/2015

Thực hiện
2016

Tổng tài sản

Triệu đồng

73.698

83.115

68.702

Doanh thu thuần

Triệu đồng

159.709

55.509

68.924

Lợi nhuận từ HĐKD

Triệu đồng

2.816

3.976

2.836

Lợi nhuận khác

Triệu đồng

580

119

(149)

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

3.396

4.095

2.687

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

2.717

3.158

2.034

-

591

381

Lãi cơ bản trên một cổ phiếu

Đồng/ cổ phiếu

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Các chỉ tiêu

ĐVT

03/07/2015 –
31/12/2015

Năm 2016

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn

Lần

2,13

4,04

Hệ số thanh toán nhanh

Lần

2,13

3,97

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

%

33,21

18,50

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

%

49,71

22,84

Vòng quay hàng tồn kho

Vòng

380,59

121,82

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân

Vòng

0,71

0,91

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

%

5,69

2,95

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân

%

5,69

3,65

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân

%

4,03

2,68

Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần

%

7,16

4,11

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
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Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Mặc dù giá vốn hàng bán đã tăng 24,73% so với

Hệ số khả năng thanh toán của Công ty gia tăng

kỳ trước, nhưng do sự gia tăng đáng kế của hàng

đáng kể so với năm trước, Theo đó, Hệ số thanh toán

tồn kho khi khoản mục này đã tăng đến 546,06%

ngắn hạn tăng 1,91 lần (tăng từ 2,13 lần lên 4,04

chính vì thế vòng quay hàng tồn kho của Công ty

lần) và hệ số thanh toán nhanh cũng tăng nhẹ 1,84

có sự sụt giảm từ 380,59 vòng xuống còn 121,82

lần (tăng từ 2,13 lần lên 3,97 lần). Cả tài sản ngắn

vòng. Bên cạnh đó, cùng với sự tăng lên của doanh

hạn và nợ ngắn hạn đều có sự sụt giảm, tuy nhiên

thu thuần, việc giảm đi của tổng tài sản đã là vòng

do trong năm Công ty thanh toán các khoản phải trả

quay tài sản tăng lên 0,91 vòng từ mức 0,71 vòng

người lao động, bên cạnh đó các khoản phải trả

của kỳ trước. Như vậy năng lực hoạt động của

người bán cũng đã được UCT hoàn tất thanh toán

Công ty đã có nhiều diễn biến trái ngược nhau,

làm nợ ngắn hạn giảm đi với tỷ lệ cao hơn tài sản

trong năm do sự gia tăng lên của nguyên liêu, vật

ngắn hạn đây cũng chính là nguyên nhân làm hệ số

liệu và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đã làm

thanh toán ngắn hạn gia tăng đáng kể. Mặt khác,

giảm đi khả năng tiêu thụ hàng tồn kho. Trong khi

hàng tồn kho trong năm cũng đã có sự gia tăng tuy

đó, doanh thu đạt được của Công ty khi hoạt động

nhiên do giá trị nhỏ nên khoản mục này không ảnh

với mức tài sản thấp hơn lại có sự gia tăng.

hưởng nhiều đến khả năng thanh toán nhanh.

Chỉ tiêu cơ cấu vốn
Nợ phải trả trong năm đã sụt giảm, nguyên nhân chủ yếu do nợ ngắn hạn giảm đi đáng kể với tỷ lệ 53,95%.
Tổng tài sản cũng có diễn biến tương tự khi đã giảm đến 17,34%, nguyên nhân chính do các khoản phải thu
khách hàng ngắn hạn và giá trị còn lại của tài sản cố định có sự sụt giảm làm cả tài sản ngắn hạn và dài đều
giảm đi so với năm trước. Vốn chủ sơ hữu trong năm đã tăng nhẹ so với kỳ trước, do sự đóng góp của việc
tăng lên từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và việc có thêm các nguồn kinh phí khác. Tổng hợp các biến
động này làm các chỉ tiếu về cơ cấu vốn của UCT gia tăng đáng kể, như vậy có thể thấy nợ phải trả hiện nay
không gây ra nhiều áp lực cho Công ty.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Vì lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đã có sự sụt giảm đáng kể khi đã giảm lần lượt
đến 35,59% và 28,67% so với kỳ trước, bên cạnh đó vốn chủ sở hữu và doanh thu thuần lại có sự gia tăng
nên đã làm hầu hết các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của UCT giảm đi. Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt
giảm của lợi nhuận do trong năm qua chi phí về quản lý doanh nghiệp mà trong đó chủ yếu là chi phí nhân
viên quản lý và một số chi phí khác đã tăng lên đáng kể điều này thực sự đã gây ra nhiều áp lực đến kết quả
kinh doanh của Công ty.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

40

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ VỐN CHỬ SỞ HỮU

Cổ phần

41

Tổng số cổ phần

: 5.344.345 cổ phiếu

Mệnh giá cổ phiếu

: 10.000 đồng

Loại cổ phần đang lưu hành

: Cổ phần phổ thông

Số cổ phần tự do chuyển nhượng

: 5.293.345 cổ phiếu

Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng

: 51.000 cổ phiếu

Cổ phiếu quỹ

: 0 cổ phiếu
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Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 31/12/2016
STT

Họ và tên

I

Nhà nước

II

Cổ đông trong nước

1
2

Số lượng cổ
đông

Số lượng cổ
phần

Tỷ lệ % trên vốn
điều lệ thực góp

1

4.930.645

92,26%

193

413.700

7,74%

Tổ chức

-

-

-

Cá nhân

193

413.700

7,74%

III

Cổ đông nước ngoài

0

0

0

IV

Cổ phiếu quỹ

0

0

0

194

5.344.345

100%

Tổng cộng

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN
STT

Tên Cổ đông lớn

1

Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ

Tổng cộng

Số lượng CP
đang nắm giữ

4.930.645

Tỷ lệ
(%)

4.930.645

92,26%

4.930.645

92,26%

Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu
Trong năm qua, Công ty không có thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Giao dịch cổ phiếu quỹ
Không có

Các chứng khoán khác
Không có

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh
Tình hình tài chính
Những cải tiến về tổ chức, chính sách quản lý
Kế hoạch phát triển trong tương lai
Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến của kiểm toán viên

BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch
Năm 2016

Thực hiện
Năm 2016

So sánh

1

Doanh thu thuần

Triệu đồng

60.000

68.924

14,87%

2

Vốn điều lệ

Triệu đồng

54.249

54.249

-

3

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

1.500

2.687

79,13%

4

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

1.200

2.034

69,50%

Kết quả hoạt động trong năm qua cho thấy các chỉ tiêu kế hoạch đều được hoàn thành tốt, theo đó
doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đã tăng lần lượt 14,87% và 69,50% so với kế hoạch, đạt mức
68,9 tỷ đồng và 2 tỷ đồng. Năm 2016 là giai đoạn Công ty tập trung nguồn lực thực hiện theo chức
năng, nhiệm vụ để phục vụ các sự kiện quan trọng của thành phố: Các ngày lễ lớn trong năm, lễ hội,
tết, …. như: Lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ lần V năm 2016, Chào mừng năm mới 2017, Tết Nguyên
đán Đinh Dậu và Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy,
Ủy ban nhân dân thành phố, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, sự hỗ trợ của Sở, ngành các cấp, cùng sự
nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên, Công ty cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động kế hoạch
đề ra, ngoài ra cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ, bổ sung các phương tiện chuyên dùng …
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Bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty cũng gặp nhiều khó khăn:

Việc thiếu bãi đổ rác, điểm tập kết …, vấn đề ô

Ngân sách địa phương hạn hẹp, một số quận chỉ

nhiễm môi trường từ các bãi rác tạm, điểm tập kết,

định cho đơn vị thực hiện theo hình thức khoán,

trạm trung chuyển rác gây khó khăn cho hoạt động

tuy nhiên khối lượng công việc rất nhiều, trong khi

thu gom, vận chuyển và xử lý rác.

hạng mục xử lý rác do đơn vị khác thực hiện theo

Một số hộ dân chưa có ý thức vẫn còn vứt rác ra

giá thị trường.

đường, bỏ rác không đúng nơi quy định…, nên

Định mức, đơn giá chậm được điều chỉnh theo

công tác thu gom gặp nhiều khó khăn Công ty phải

mức tăng của lương tối thiểu vùng.

bố trí nhiều phương tiện và tần xuất thu gom nhiều
lần trong ngày.

Duy tu hệ thống chiếu sáng công cộng được thực
hiện trên cơ sở hợp đồng riêng lẻ với các Phòng

Thực hiện chủ trương bàn giao thu phí vệ sinh về

Quản Lý Đô thị của mỗi quận, Công ty chưa được

địa phương, tuy nhiên đến nay một số quận chậm

chủ động giao duy tu đầy đủ, quản lý đồng bộ,

bố trí vốn thanh toán cho Công ty hạng mục thu

thống nhất chung toàn thành phố.

gom rác trong dân. Một số bất cập do một số cơ sở
không đồng ý xác nhận đúng khối lượng thu gom
mà chỉ đồng ý đóng tiền theo mức thỏa thuận,
thường thì rất thấp

Trong quá trình đấu thầu, việc thi công chăm sóc
công viên cây xanh trên địa bàn thành phố không
chỉ có 01 đơn vị thi công và thời gian thực hiện gói
thầu thường ngắn (01 năm), nên việc theo dõi lịch
sử phát triển của cây không được cập nhật vì vậy
trong quá trình khảo sát, đánh giá và nâng cấp
gặp không ít khó khăn. Chưa nói đến việc tìm hiểu
nguyên nhân những cây xanh loại 3, loại 2 chết
gặp nhiều bất cập.
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Công tác duy tu, bảo dưỡng công viên cây xanh
Các công tác này được thực hiện tại quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Năm 2016 công ty thực hiện được 4 hợp đồng
duy tu bảo dưỡng cây xanh, hoa kiểng các cơ quan, giá trị 19.000.000 triệu đồng/tháng. Cụ thể, Quận Ninh
Kiều thực hiện từ ngày 01/01/2016 đến 31/5/2016, từ tháng 6/2016 do đơn vị khác thực hiện. Quận Bình Thủy
Thực hiện hợp đồng Duy tu bảo dưỡng Công viên cây xanh 2016 trong đó UCT đã liên doanh 02 Công ty là
CTCP Đô Thị và CTCP Đầu tư Việt Tín). Giá trị Hợp đồng (51%) là 4.923.334.000 đồng.
Công ty ý thức được công tác làm đẹp cảnh quan môi trường, nên đã sớm thực hiện và có những đề xuất kịp
thời nhằm đem lại vẽ mỹ quan chung của thành phố thông qua việc phối hợp giữa các cơ quan ban ngành và
tham gia thực hiện nhiệm vụ các hoạt động như trồng mới trang trí hoa kiểng, thảm cỏ phục vụ các sự kiện
Lễ hội của Thành phố: Tết nguyên Đán 2016, Lễ Hội bánh dân gian Nam bộ, lễ hội mừng ngày chiến thắng lịch
sử 30/4-1/5, tuần lễ Du lịch xanh của ĐBSCL, CMT8, Quốc khánh 2/9, đưa quân năm 2016,….

Hàng đêm có phân công đi

Duy tu hệ thống chiếu sáng (CSCC), đèn tín hiệu giao thông
Tính từ đầu năm 2016 đến nay Công ty chỉ còn quản lý vận hành,

kiểm tra đèn tắt để thực hiện
sửa chữa, tuy nhiên đèn

duy tu sửa chữa đèn CSCC trên địa bàn quận Ninh Kiều do công

chiếu sáng ngõ hẻm (neon,

tác xã hội hóa. Quận Bình Thủy: thực hiện từ ngày 01/01/2016

compact) ngoài trời dễ hư

đến 31/3/2016, từ tháng 4/2016 do đơn vị khác thực hiện.

hỏng. Hệ thống dây chiếu

Tăng cường kiểm tra, sửa chữa đèn chiếu sáng công cộng, tín hiệu
giao thông trên các tuyến đường chính, tuyến hẻm, khu dân cư,
công viên trên địa bàn các quận Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng.
Duy trì: hệ thống chiếu sáng 180 tuyến đường và 500 tuyến hẻm
nội ô, 300 tủ điều khiển chiếu sáng, 40 chốt đèn THGT. Khắc phục
kịp thời hệ thống đèn CSCC, đèn THGT khi có sự cố xảy ra.

sáng cũ xuống cấp chưa
được đầu tư cải tạo kịp thời
và trên một số tuyến đường,
ngõ hẻm dây chiếu sáng bị
bó chung với dây cáp điện
thoại nên thường xuyên xảy
ra sự cố. Mặt khác một số

Ngoài ra, Công ty còn thực hiện công tác lắp đèn trang trí, chiếu

công trình thuộc dự án Nâng

sáng phục vụ Tết Nguyên đán năm 2016, Lễ tuyển quân trên địa

cấp đô thị, khu dân cư chưa

bàn các quận Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng. Lễ hội Bánh dân

bàn giao nên khi hệ thống

gian Nam bộ, tuần lễ Du lịch xanh, lễ 30/4, lễ Cách mạng tháng

đèn CSCC hư hỏng đơn vị thi

tám và quốc khánh 2/9 một cách hiệu quả đáp ứng yêu cầu các

công chưa khắc phục kịp

Chủ đầu tư.

thời.
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Công tác Bảo hộ lao động, An toàn vệ sinh, Phòng chống cháy nổ
Ban an toàn vệ sinh lao động được thành lập theo quyết định số 31/QĐ-CPĐT ngày 3/6/2016 của
Giám đốc Công ty. Ban đã kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại
các đơn vị trực thuộc, kết quả: cơ bản các đơn vị chấp hành tốt về an toàn vệ sinh và phòng chống
cháy nổ. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề cần phải khắc phục như:
Hiện trạng văn phòng làm việc của một số đội trực thuộc đã xuống cấp, ảnh hưởng đến điều
kiện làm việc của người lao động.
Việc chấp hành bảo hộ lao động của người lao động chưa được tốt (không đeo khẩu trang, đi
giầy phòng hộ, vệ sinh cá nhân sau ca làm việc,...)
Ý thức chấp hành Luật ATGT của người lao động còn kém: vẫn còn tình trạng công nhân đu
đeo theo xe rác.
Các phương tiện xe mô tô kéo rác của công nhân vệ sinh ảnh hưởng mỹ quan chung và không
an toàn trong lưu thông.

Công tác Vệ sinh đô thị
Công ty đã tích cực trong công tác phục vụ Tết
nguyên đán, Lễ hội như lắp đặt thùng rác, tổ chức
nhân công nhặt rác tại các điểm diễn ra lễ hội, lắp
đặt nhà vệ sinh,… Thực hiện thu gom và vận
chuyển rác thải trên địa bàn các quận Ninh Kiều, Ô
Môn, Cái Răng và mở rộng địa bàn thu gom rác tại
các phường An Bình (Ninh Kiều); Long Hòa, Long
Tuyền, Thới An Đông (Bình Thủy), Hưng Thạnh,
Thường Thạnh (Cái Răng), Phước Thới (Ô Môn).
Tổng khối lượng rác thu gom, vận chuyển năm
2016, ước đạt 157.378 tấn. Khối lượng rác này
được đưa đi xử lý tại hai khu xử lý: Chôn lấp tại bãi

Công tác kiểm tra, giám sát
Bộ phận kiểm tra, giám sát nội bộ
kết hợp với các phòng, ban, đơn vị
trực thuộc chấn chỉnh các mặt tồn
tại trong quá trình hoạt động; Tính
tuân thủ các quy định của Ban Giám
đốc Công ty như: thời giờ làm việc,
chất lượng công việc; Bảo hộ lao
động, kỹ thuật, quy trình lao động;
Tình trạng phân loại, thu phế liệu
trong quá trình thu gom và tại các
điểm tập kết rác đã ảnh hưởng đến
khối lượng và năng suất lao động.

rác Cờ Đỏ và đốt tại khu xử lý Phước Thới, Ô Môn.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
ĐVT: đồng
Chỉ tiêu
Tài sản

Năm 2015

Năm 2016

Tỷ lệ 2016/2015

83.114.810.076

68.701.994.357

82,66%

Tài sản ngắn hạn

58.079.937.973

49.736.419.129

85,63%

Tài sản dài hạn

25.034.872.103

18.965.575.228

75,76%

83.114.810.076

68.701.994.357

82,66%

27.208.579.969

12.319.012.848

45,28%

390.000.000

390.000.000

100,00%

55.516.230.107

55.992.981.509

100,86%

Nguồn vốn
Nợ ngắn hạn
Nợ dài hạn
Vốn chủ sở hữu

Tài sản:
Cơ cấu tài sản năm nay không có nhiều thay đổi lớn khi tài
sản ngắn hạn vẫn nắm giữ tỷ trọng lớn, theo đó khoản mục
này năm 2016 chiếm 72,39% trên tổng tài sản Công ty, tuy
nhiên đã giảm 14,37% so với kỳ trước. Nguyên nhân chính
dẫn đến sự suy giảm này do các khoản phải thu khách hàng
(Phòng QLĐT Quận Bình Thủy, Ninh Kiều, Cái Răng) đã sụt
giảm đáng kể trong năm. Bênh cạnh đó, tài sản dài hạn cũng
đã giảm 24,24% so với kỳ trước, do trong năm UCT đã thanh
lý, nhượng bán đi một số phương tiện vận tải và truyền dẫn
làm giá trị còn lại của tài sản cố định sụt giảm. Tổng hợp
những thay đổi nổi bật đáng chú ý nêu trên, đã làm tổng tài
sản của Công ty giảm đi 14,37% so với năm trước
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Nguồn vốn:
Nợ ngắn hạn trong năm 2016 đã có sự sụt giảm đáng kể đến 54,72% so với năm trước, do Công ty đã thanh
toán các khoản phải trả người lao động, bên cạnh đó các khoản phải trả người bán mà điển hình là Công ty
cổ phần Đầu tư Việt Tín cũng đã được công ty hoàn tất thanh toán trong năm. Nợ dài hạn năm qua không có
sự thay đổi khi giá trị của khoản mục này vẫn là tiền mà Công ty đã dùng cho Quỹ phát triển khoa học công
nghệ với giá trị 390 triệu đồng. Như vậy, nợ phải trả của UCT trong năm thay đổi chủ yếu do sự giảm đi của
nợ ngắn hạn với nguyên nhân cụ thể như đã nêu trên.
Vốn chủ sở hữu của Công ty tăng nhẹ 0,86% so với kỳ trước, nguyên nhân chính do khoản lợi nhuận sau thuế
chưa phân phối trong năm đã có sự gia tăng, ngoài ra việc Công ty được cấp thêm nguồn kinh phí trị giá
357,8 triệu đồng cũng góp phần làm nên sự tăng thêm của vốn chủ sở hữu.

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC,
CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ
Năm qua cơ cấu tổ chức của Công ty vẫn được duy trì theo bộ máy hoạt động đã được đề ra.
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI

STT

CHỈ TIÊU

Đơn vị tính

Thực hiện
năm 2016

Kế hoạch
năm 2017

Tỷ lệ %
2017/2016

1

Doanh thu thuần

Triệu đồng

68.924

65.000

92,41%

2

Vốn điều lệ

Triệu đồng

54.249

54.249

-

3

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

2.034

1.600

78,66%

4

Tỷ lệ LNST/ Doanh thu thuần

%

2,95

2,46

-

5

Tỷ lệ LNST/ Vốn điều lệ

%

3,75

2,95

-

6

Cổ tức

%

-

3%

-

CÁC BIỆN PHÁP CỤ THỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
Giải pháp quản trị và thị trường
Kiện toàn ổn định cơ cấu bộ máy theo mô hình năng động, hiệu quả để thích ứng hoạt động của Công
ty cổ phần và Luật doanh nghiệp mới. Phát triển nguồn lực đủ về chất và lượng, có trình độ năng lực
quản lý kinh tế, lao động có tay nghề.
Điều chỉnh các nội quy, quy chế, quy trình hoạt động, đơn giá dịch vu,… phù hợp hoạt động Công ty cổ
phần.
Tăng cường công tác phối hợp với Chủ đầu tư, địa phương trong công tác vệ sinh đô thị thông qua quy
chế phối hợp. Phối hợp với Chủ đầu tư, Sở, ngành thành phố hoàn thành công tác phục vụ lễ, hội của
thành phố.
Đẩy mạnh công tác quan hệ đối tác, khách hàng, tìm kiếm công trình.
Xây dựng quy trình thu gom rác thải bằng cơ giới hóa, theo hướng hạn chế điểm tập kết rác trên các
tuyến đường. Phối hợp địa phương xây dựng đề án thí điểm thu gom, phân loại rác tại nguồn.
Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao năng lực kinh doanh, năng lực cạnh tranh, phát triển
thương hiệu Công ty.
Tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động giảm thiều tối đa tai nạn lao động và tai nạn
giao thông.
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Giải pháp tài chính
Thực hiện tốt quản trị tài chính, công việc thu

Thực hiện tốt công tác quản lý công nợ, chi

nhận thông tin, số liệu kế toán từ cơ sở đến

phí dở dang, gắn trách nhiệm thu hồi vốn vào

việc cập nhật, tổng hợp, phân tích, báo cáo,

từng cá nhân cán bộ được phân công.

lưu trữ trên phần mềm quản lý, và thiết lập
mạng thông tin nội bộ trên máy tính.

Xây dựng chính sách tài chính công khai,
minh bạch đúng quy định pháp lý, tham gia

Xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính, kế

thị trường chứng khoán nếu đủ điều kiện.

hoạch quản lý chi phí gắn với tiến độ thi công,

Tăng cường kiểm ta, giám sát công tác quản

tiến độ nghiệm thu thanh quyết toán, đảm

lý tài chính tại đơn vị trực thuộc.

bảo cân đối dòng tiền đối với từng gói thầu
và tổng thể hoạt động kinh doanh.
Tập trung đẩy mạnh công tác thanh quyết
toán khối lượng hoàn thành, tích cực thực
hiện thu hồi công nợ để đảm bảo kế hoạch
thu – chi từng tháng, từng quý, đảm bảo vốn
cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tăng cường, mở rộng mối quan hệ với các tổ
chức tín dụng đảm bảo khả năng thu xếp vốn
cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Thực hiện nghiêm các giải pháp thực hành
tiết kiệm, coi nhiệm vụ này là một chỉ tiêu
đánh giá mức độ hoàn thành công tác.

GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt đã thực hiện kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty và đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần, Ban Giám đốc không có
ý kiến khác.
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Đánh giá các mặt hoạt động của công ty
Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc
Kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị
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ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh
STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch
Năm 2016

Thực hiện
Năm 2016

So sánh

1

Doanh thu thuần

Triệu đồng

60.000

68.924

14,87%

2

Vốn điều lệ

Triệu đồng

54.249

54.249

-

3

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

1.200

2.034

69,50%

4

Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần

%

2,00%

2,95%

-

5

Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ

%

2,21%

3,75%

-

Với sự nỗ lực không ngừng của toàn bộ cán bộ công nhân viên cũng như các phương hướng hoạt động của Ban
lãnh đạo. Hơn nữa nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các ban ngành và chính quyền đã tác động tích cực đến
kết quả hoạt động của UCT trong năm qua. Về tổng quan, các chỉ tiêu: Tổng doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức
và thu nhập bình quân của người lao động đều có sự tăng trưởng tốt vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
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Năm vừa qua, doanh thu thuần của Công ty đã

Trong giai đoạn chuyển sang mô hình mới, Công ty một

tăng 24,17% so với kỳ kế toán đầu tiên hoạt động

mặt vừa phải chú trọng cải tiến công tác quản lý, một

dưới hình thức Công ty cổ phần, vượt kế hoạch

mặt vừa phải ổn định hoạt động kinh doanh để phù hợp

14,87% đạt mức 68,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, do giá

với định hướng chiến lược phát triển trong tương lai. Do

vốn dịch vụ đã cung cấp và chi phí quản lý doanh

đó, cần phải có thời gian để hoạt động kinh doanh của

nghiệp trong năm có sự gia tăng với giá trị lớn nên

UCT đi vào ổn định. Phân khúc thị trường trong các lĩnh

làm lợi nhuận sau thuế của Công ty sụt giảm

vực mà Công ty đang tham gia khá hẹp, lại gặp nhiều sự

35,59% so với kỳ trước. Mặc dù thế, nhưng các

cạnh tranh từ các đối thủ, Công ty thường phải giảm giá

hoạt động trọng tâm liên quan đến các dịch vụ mà

thầu để giữ vững thị phần nên lợi nhuận bị ảnh hưởng.

Công ty cung cấp đã được Ban Điều hành triển

Đây chính là những khó khăn mà UCT đang gặp phải,

khai thực hiện tốt, kết quả cho thấy đối với công

trong thời gian tới Hội đồng quản trị sẽ phải phối hợp hơn

tác thực hiện kế hoạch năm về tổng quan, các chỉ

nữa với ban điều hành để định hướng chỉ đạo, giám sát

tiêu doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân của

thực hiện các công tác hoạt động trọng tâm nhằm khắc

người lao động đều có sự tăng trưởng tốt vượt chỉ

phục những khó khăn trên để có thể hoàn thành tốt kế

tiêu kế hoạch đề ra.

hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao phó.
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Hoạt động giám sát của Hội động Quản trị đối với Ban điều
hành được thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của
Công ty, Quy chế Quản trị Công ty và các quy định hiện hành.
Nhìn lại một năm hoạt động, Ban Giám đốc luôn bám sát
phương hướng nhiệm vụ đã đề ra để đảm bảo kế hoạch kinh
doanh của Công ty đạt kỳ vọng. Mặc dù gặp một số khó khăn
do quá trình cổ phần hóa diễn ra chưa lâu, công tác quản lí của
công ty còn nhiều vấn đề cần được xử lí bên cạnh đó tình hình
kinh tế năm qua không tăng trưởng tốt như dự định. Nhưng
Công ty vẫn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, có thể
nói đây là một năm hoạt động thành công của UCT. Các Nghị
quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đều được Ban Giám đốc triển khai
đúng đắn và phù hợp với tình hình thực tế. HĐQT cho rằng Ban
Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng và nhiệm vụ của mình
và đã cùng với toàn bộ CBCNV mang lại kết quả kinh doanh bền
vững trong những năm qua.
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KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành phố Cần Thơ tập trung đông dân cư và lượng khách du lịch tại miền Tây, mức sống của người dân đang
có chiều hướng tăng cao, nhận thức và sự quan tâm của người dân về nét mỹ quan đô thị thành phố ngày
càng được nâng cao. Do vậy tiềm năng phát triển mở rộng ngành trong thời gian tới là khá lớn.
Với bề dày gần 30 năm hoạt động trong lĩnh vực công ích, Công ty đã tích lũy một đội ngũ lao động giàu kinh
nghiệm, có tinh thần trách nhiệm trong công việc giúp Công ty tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ.
Ngoài ra, Công ty cũng đang dần ứng dụng công nghệ mới trong quy trình thu gom, vận chuyển chất thải. Đây
là cơ hội cho sự phát triển lâu dài và bền vững của Công ty trong tương lai.
Căn cứ vào tình hình hoạt động của công ty trong năm qua, Hội đồng quản trị UCT lên kế hoạch xây dựng
chương trình hoạt động như sau:

Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, ổn định

Tăng cường cải thiện chất lượng dịch vụ, phục vụ, ứng

trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm

dụng các phần mềm quản lý nhằm nâng cao năng lực

bảo người lao động có việc làm thường

quản lý và điều hành đảm bảo mục tiêu nâng cao

xuyên;

doanh thu và lợi nhuận hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch
SXKD năm 2017 và các năm tiếp theo, thực hiện tốt

Sau Cổ phần hoá phải hướng tới sự thu

công tác an sinh xã hội;

hút và tập trung các nguồn vốn xã hội. Để
huy động nguồn vốn, cần phát hành thêm

Chú trọng công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực

cổ phiếu, mở rộng bán cổ phần cho các

thông qua công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên

chủ sở hữu trong và ngoài Công ty, kể cả

môn kỹ thuật, từng bước trở thành Công ty chủ lực

các nhà đầu tư nước ngoài. Trước hết, cần

của thành phố thi công các công trình trong lĩnh vực

ưu tiên bán cổ phần cho người lao động

vệ sinh môi trường, công viên cây xanh, và chiếu sáng.

trong doanh nghiệp để gắn kết quyền lợi

Đa sở hữu, đa ngành nghề cùng chung tay bảo vệ môi

và trách nhiệm của người lao động với

trường;

Công ty, đồng thời cho phép khai thác
được nguồn vốn nội bộ một cách hiệu quả

Các chỉ tiêu cụ thể phấn đấu đạt được trong năm 2017.
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Về môi trường - Năng lượng
Về xã hội
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VỀ KINH TẾ
Công ty Cổ phần Đô Thị Cần Thơ hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ và tôn
trọng pháp luật. Các cổ đông cùng góp vốn, cùng phân chia lợi nhuận, cùng chịu trách nhiệm về các
khoản nợ và các nghĩa vụ về tài chính khác của công ty trong phạm vi số vốn mình đã góp vào công
ty. Xây dựng và giữ vững thương hiệu, đồng thời mở rộng và phát triển đồng bộ các lĩnh vực hoạt
động khác mà Công ty đang có ưu thế, tạo nền tảng phát triển một cách ổn định, lâu dài và vững
chắc, tối đa hóa lợi nhuận, tạo được công việc ổn định cho người lao động, đảm bảo lợi ích cho các
cổ đông, góp phần tăng thu ngân sách tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế Tp. Cần Thơ và cả
nước.
Cho đến thời điểm hiện nay, Công ty luôn không ngừng phấn đấu hoạt động nhằm thực hiện các
mục tiêu đã đề ra. Năm 2016 là thời điểm đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của UCT, khi đây
là năm đầu tiên Công ty hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần kể từ thời điểm cổ phần hóa vào
tháng 07 năm 2015. Ban lãnh đạo và toàn thể CB CNV Công ty đã cố gắng, chung tay hoạt động vì
mục đích chung đó là hoàn thành kế hoạch năm nhờ đó góp phần tạo công việc ổn định cho người
lao động, lợi ích kinh tế cho cổ đông. Những giá trị mà Công ty đã mang lại sau đây đã minh chứng
cho những nổ lực đó:
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Tiêu chí

Giá trị mang lại trong năm 2016

Kết quả hoạt đông

Doanh thu thuần: 68,92 tỷ đồng; LNST: 2,03 tỷ đồng

Cổ đông

Cổ tức năm 2015 được chi trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 2%

Nộp ngân sách

Tổng khoản đã nộp ngân sách năm 2016 bằng 6,53 tỷ đồng

Người lao động

Mức thu nhập bình quân 2016 là 5 triệu đồng/người/tháng

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

VỀ XÃ HỘI
Xác định người lao động là một trong những nhân tố quyết định sự phát triển thành công và bền vững cho Công
ty, ban lãnh đạo UCT không ngừng quan tâm, cải cách các chính sách có liên quan đến người lao động, sao cho
phù hợp nhất, luôn được đảm bảo về đời sống vật chất lẫn tinh thần, để người lao động luôn là người đồng
hành cùng quá trình phát triển của Công ty. Công ty đã và đang tạo được việc làm ổn định cho người lao động
của mình, tuân thủ thực hiện đầy đủ các quy định dành cho người lao động, duy trì các chính sách phúc lợi đều
đặn hàng năm.
Công tác chính sách và hoạt động xã hội năm qua được UCT duy trì và tích cực thực hiện. Tổng số tiền ủng hộ,
kể cả hiện vật là 97.539.000 đồng, bao gồm tặng quà cho gia đình chính sách, hưu trí...: 82.539.000 đồng; Hỗ
trợ các hộ nghèo, cận nghèo: 10.000.000 đồng, Hỗ trợ các tân binh lên đường nhâp ngũ: 5.000.000 đồng

VỀ MÔI TRƯỜNG – NĂNG LƯỢNG

Nguyên vật liệu chủ yếu của Công ty là xăng, dầu các loại, điện chiếu

Hiện nay, Hoạt động xử lý rác thải

sáng, nước tưới tiêu, nguyên nhiên liệu xử lý rác thải; vật liệu xây

sinh hoạt do các đơn vị khác thực

dựng phục vụ cho việc duy tu và thi công đường, hè phố… Thời gian

hiện. Trong những năm qua nhằm

qua biến động giá cả thị trường đã khiến chi phí đầu vào của Công ty

thực hiện chủ trương tiết kiệm và bảo

tăng cao gây ảnh hưởng đến lợi nhuận và hiệu quả hoạt động của

vệ môi trường, Công ty đã áp dụng

Công ty. Nhìn chung, nguồn nguyên liệu đầu vào của Công ty tương

nhiều biện pháp và đạt được những

đối ổn định. Nguồn nguyên liệu các sản phẩm có nhiều nguồn cung

hiệu quả nhất định. Các biện pháp này

cấp nên việc sản xuất kinh doanh của Công ty không bị ảnh hưởng

đã phát huy tác dụng giúp ngân sách

nhiều bởi sự thay đổi của nguồn nguyên vật liệu đầu vào.

nhà nước tiết giảm chi phí đáng kể,

Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích, hơn ai hết UCT ý thức
được việc giữ gìn môi trường sạch sẽ, không khí trong lành cho xã

định hướng tốt về quản lý, vận hành
bãi xử lý rác.

hội. Ngoài mục tiêu lợi nhuận, Công ty còn quan tâm đến công tác cải

Khi xây dựng kế hoạch hoạt động kinh

thiện chất lượng dịch vụ nhằm đưa ra những giải pháp, hoạt động

doanh, Công ty luôn chú ý đến mục

góp phần giữ môi trường xanh, sạch, đẹp, tạo nên môi trường sống

tiêu sử dụng điều độ và hợp lý các

trong lành, thân thiện cho người dân… Bên cạnh đó, UCT luôn phân

nguồn năng lượng này góp phần vào

tích đánh giá các tác động đến môi trường xung quanh để đề ra các

việc sử dụng có hiệu quả tài nguyên

biện pháp ngăn chặn kịp thời và đảm bảo không vi phạm các chỉ tiêu

quốc gia, tiết kiệm chi phí hoạt động.

do nhà nước đề ra.

UCT chưa từng bị xử phạt do vi phạm
các quy định về môi trường.
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