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- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE.  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1300108704 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh 

Bến Tre cấp ngày 01/09/2004 thay đổi lần thứ 12 ngày 17/01/2014.  

- Vốn điều lệ: 40.490.060.000 đồng.  

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 40.490.060.000 đồng.  

- Địa chỉ: 12, Đường số 1, ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An, tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.  

- Số điện thoại: (075) 3 829 857 – (075) 3 822 319  

- Số fax: (075) 3 822 319  

- Website: www.vlxdbentre.com   

- Mã cổ phiếu: VXB  

 

Thông tin khái quát   

http://www.vlxdbentre.com/
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Quá trình hình thành & phát triển  

1978 

Công ty Vật 

liệu xây dựng 

Bến Tre là 

doanh nghiệp 

Nhà Nước 

được thành lập 

theo quyết 

định số 30/TC 

– CQ ngày 

17/01/1978 

của UBND tỉnh 

Bến Tre.  

 

 

1992 

Công ty Vật 

liệu xây dựng 

Bến Tre được 

thành lập lại 

theo quyết 

định số 994/ 

QĐ – UB ngày 

01/12/1992 

của UBND 

tỉnh Bến Tre 

Công ty tiến 

hành sáp nhập 

Xí nghiệp Sản 

xuất Vật liệu xây 

dựng theo 

quyết định số 

3150/QĐ –UB 

ngày 

17/12/1999 

của UBND tỉnh 

Bến Tre.  

2000 

2004 

Công ty Vật 

liệu xây dựng 

Bến Tre tiến 

hành cổ phần 

hóa với vốn 

điều lệ 5 tỷ 

đồng theo QĐ 

1852/2004/ 

QĐ-UB ngày 

24/5/2004 

của UBND tỉnh 

Bến Tre.  

Công ty mở 

rộng hoạt 

động sang lĩnh 

vực khai thác 

cát.   

1996 
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2005 

Công ty đầu 

tư xây dựng 

xưởng sản 

xuất tole và 

xà gồ thép.  

Công ty nâng 

vốn điều lệ lên 

19.751.250.000 

đồng thông quan 

phát hành cổ 

phiếu cho cổ 

đông hiện hữu 

2007 

Cổ phiếu của 

Công ty chính 

thức được 

niêm yết tại 

Sở giao dịch 

chứng khoán 

Hà Nội với 

mã cổ phiếu 

VXB.  

2010 

Công ty tăng vốn 

điều lệ lên 

17.250.000.000   

đồng thông qua 

phát hành cổ 

phiếu thường 

cho cổ đông hiện 

hữu 

2006 

Công ty nâng vốn 

điều lệ lên 

40.490.660.000 

đồng thông qua 

phát hành chào 

bán ra công 

chúng 

2009 
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Ngành nghề kinh doanh chính:  

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

- Khai thác cát sông ; 

- Thi công xây dựng, san lấp mặt bằng ; 

- Vận tải hàng hóa ; 

- Đầu tư xây dưng cơ sở hạ tầng các công trình dân dụng, công nghiệp ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa bàn kinh doanh  

Cung cấp vật liệu xây dựng, xây dựng công trình và kinh doanh các lĩnh vực khác trên địa bàn tỉnh Bến 

Tre và các vùng lân cận.  

 

Ngành nghề & địa bàn kinh doanh   
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Các thành tích Công ty đã đạt  

- Huân chương Lao động Hạng Ba năm 1996  

- Huân chương Lao động Hạng Hai năm 2002  

- Chính Phủ tặng cờ thi đua hoàn thành xuất sắc, 

toàn diện nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua 

lao động sản xuất và công tác của tỉnh Bến Tre 

năm 2003  

- Huân chương Lao động Hạng Nhất năm 2008  

Xưởng sản xuất Tole – Xà gồ  

Cửa hàng trang trí nội thất  
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Mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức    

TỔ NGHIỆP 

VỤ  

KHO CỬA 

HÀNG  

ĐỘI VẬN TẢI  

XƯỞNG SX 

TOLE VÀ XÀ 

GỒ  

TỔ SX GẠCH 

MỘC 

TỔ NUNG 

GẠCH  

TỔ BỐC XẾP  

TỔ SX GẠCH 

BÊ TÔNG   

PHÒNG KẾ 

TOÁN  

PHÒNG TC – 

HC  

PHÂN XƯỞNG 

SẢN XUẤT GẠCH  

PHÒNG KINH 

DOANH  

PHÓ GIÁM ĐỐC  

GIÁM ĐỐC  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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PHÒNG KT – XD  
TRẠM KHAI 

THÁC CÁT  

BAN KIỂM SOÁT  

PHÓ GIÁM ĐỐC  PHÓ GIÁM ĐỐC  

ĐỘI THI 

CÔNG SỐ 5 

TỔ KỸ 

THUÂT   

ĐỘI THI 

CÔNG SỐ 2 

ĐỘI THI 

CÔNG SỐ 1 

ĐỘI THI 

CÔNG SỐ 3 

ĐỘI THI 

CÔNG SỐ 4 

ĐỘI THI 

CÔNG SỐ 6 

ĐỘI THI 

CÔNG SỐ 7 
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Định hướng phát triển      

Tầm nhìn:  

- Trở thành doanh nghiệp có 

qui mô, doanh thu hàng đầu 

tại Bến Tre và vùng phụ cận 

trong ngành vật liệu xây 

dựng.  

- Bước đầu trở thành nhà phân 

phối chiến lược của các mặt 

hàng sơn, ống nhựa để tạo đà 

là nhà phân phối của các mặt 

hàng có liên quan đến ngành 

vật liệu xây dựng. 

- Đảm bảo các hoạt động sản 

xuất kinh doanh ổn định, tạo 

nền tảng tăng trưởng bền 

vững trong tương lai.  

- Nắm bắt thời cơ, đầu tư mở 

rộng hoạt động sang các 

ngành nghề khác có liên quan 

đến lĩnh vực vật liệu xây 

dựng và thi công xây dựng. 

 

Sứ mệnh:  

- Cung cấp những sản phẩm 

chất lượng, giá cả hợp lý, 

đáp ứng tốt nhu cầu của thị 

trường.  

- Xây dựng các công trình 

trọng điểm tại địa phương, 

góp phần cải thiện và mang 

lại tầm vóc mới cho tỉnh 

Bến Tre.  

- Thực hiện liên doanh, liên 

kết để phát triển thị trường 

ra khu vực, tăng doanh thu, 

tạo điều kiện tăng cường lợi 

nhuận, mang lại giá trị cho 

cổ đông.  

Giá trị cốt lõi:  

- Đồng tâm hiệp lực;  

- Cẩn trọng vững vàng;  

- Phát triển cộng đồng;  

- Hướng tới tương lai 
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Các mục tiêu chủ yếu  

- Trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trong địa bàn tỉnh Bến Tre 

và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận của Công ty, tạo niềm tin cho 

cổ đông hiện hữu để làm tiền đề thu hút vốn đầu tư của cổ đông mới. 

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm, bảo vệ thương hiệu, uy tín của Công ty trong tỉnh, hướng đến 

mở rộng kinh doanh ra thị trường khu vực các tỉnh phụ cận. 

 

Chiến lược phát triển trung và 

dài hạn  

- Thực hiện hiệu quả việc cung cấp vật tư 

cho các công trình trọng điểm trong địa 

bàn tỉnh Bến Tre nhằm củng cố thương 

hiệu của Công ty, tạo được uy tín với địa 

phương. 

- Mở rộng địa bàn ra các tỉnh lân cận. 

Chính sách sản phẩm chất lượng là chiến 

lược then chốt và chủ đạo của Công ty.  

- Nghiên cứu, phát triển ngành nghề sản 

xuất kinh doanh mới phù hợp với năng 

lực nội tại nhằm mở rộng quy mô hoạt 

động, nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng 

cao tầm vóc Công ty. 

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

thông qua các đợt tập huấn, đào tạo về 

chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng 

mềm khác.  

- Chuẩn hóa quy trình làm việc trong Công 

ty để nâng cao trách nhiệm của từng bộ 

phận và tinh thần hợp tác giữa các bộ 

phận với nhau.  

- Thu hút vốn đầu tư vào cơ sở vật chất kỹ 

thuật.  

- Ứng dụng hệ thống thông tin quản lý vào 

thực tiễn của doanh nghiệp. 

 

Các mục tiêu phát triển 

bền vững  

- Kiểm soát chặt chẽ đầu vào lẫn đầu ra 

của các sản phẩm có yếu tố gây hại đến 

sức khỏe con người. Quản lý thi công 

công trình không để xảy ra trường hợp 

thất thoát nguyên vật liệu, phế phẩm ra 

môi trường. 

- Đảm bảo không gây tác động tiêu cực 

đến môi trường và sức khỏe người lao 

động.  Biện pháp được đưa ra là nghiên 

cứu đầu tư trang thiết bị nhằm hạn chế 

tối đa các chất thải độc hại trong quá 

trình sản xuất.  

- Đảm bảo an toàn cho hàng hóa và con 

người bằng việc chú trọng thực hiện tốt 

công tác Phòng cháy chữa cháy, An toàn 

vệ sinh lao động. 

- Tích cực cùng Đoàn Thanh niên phát 

động và thực hiện tốt các phong trào bảo 

vệ môi trường, nhất là đảm bảo tốt môi 

trường làm việc cho người lao động. 

- Chính sách lương, thưởng, chăm sóc sức 

khỏe, đời sống của người lao động được 

xây dựng thành bộ quy chế nhằm có sự 

minh bạch, đảm bảo tính công bằng và 

tạo được sự gắn bó giữa Công ty với 

người lao động. 

- Đặt mục tiêu tham gia đầy đủ các 

chương trình xã hội do địa phương phát 

động và thực hiện. 
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Các rủi ro   

Rủi ro kinh tế  

Ngành sản xuất vật liệu xây dựng là một trong những ngành chịu nhiều tác động trực tiếp từ 

yếu tố vĩ mô. Chính vì thế, sự ổn định của nền kinh tế là điều kiện quan trọng đối với sự phát 

triển của các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng nói chung và Công ty Cổ phần Vật liệu xây 

dựng Bến Tre nói riêng.  

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, thị trường tài chính có nhiều biến động, 

giá dầu thô giảm mạnh,… nền kinh tế Việt Nam vẫn tương đối ổn định với tỷ lệ lạm phát thấp, 

chính sách tỷ giá và lãi suất được điều hành hợp lý. Dù mức tăng của Tổng sản phẩm quốc nội 

GDP chỉ đạt khoảng 6,21%, thấp hơn năm 2015 và không đạt kế hoạch, nhưng ngành Xây dựng 

ghi nhận mức tăng 10%, trở thành một nhân tố thúc đẩy sự phát triển ngành sản xuất vật liệu 

xây dựng.  

Tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam được dự báo tiếp tục tăng trưởng ổn định trong năm 2017, 

tạo môi trường thuận lợi cho ngành sản xuất vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, Công ty vẫn sẽ luôn 

theo sát những chuyển biến của nền kinh tế Thế giới và Việt Nam để có thể kịp thời ứng phó 

với rủi ro.   

 

Rủi ro pháp luật 

Là một Công ty đại chúng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu vật liệu xây dựng, hoạt 

động của Công ty chịu sự điều chỉnh từ hệ thống luật và văn bản dưới luật có liên quan như 

Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường… Trong thời 

gian tới, hệ thống pháp luật Việt Nam sẽ có những sự điều chỉnh hướng đến sự chặt chẽ và cụ 

thể, nhằm mục đích mang lại một môi trường đầu tư minh bạch, công bằng, đáp ứng quá trình 

hội nhập với khu vực và thế giới. Công ty luôn theo dõi và cập nhật những sự thay đổi này để 

thực hiện đúng quy định của pháp luật 
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Rủi ro đặc thù ngành  

Trong thời gian tới, khi Luật Nhà ở (sửa đổi năm 2014) tạo điều kiện cho người nước ngoài 

sở hữu nhà tại Việt Nam, thị trường Bất động sản được dự báo đầy tiềm năng phát triển, nhu 

cầu về vật liệu xây dựng sẽ tăng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động 

trong ngành xây dựng, trong đó có VXB. Trước thực tế này, Công ty có những chính sách 

nhằm tối ưu hóa quá trình quản trị hàng tồn khó, để đảm bảo lợi nhuận kinh doanh.  

Công ty còn gặp nhiều khó khăn bởi sức ép cạnh tranh trong ngành vật liệu xây dựng khá 

lớn. Chính sách hội nhập của Việt Nam những năm gần đây tạo điều kiện cho doanh nghiệp 

nước ngoài thâm nhập vào thị trường vật liệu xây dựng. Những doanh nghiệp này với lợi thế 

về vốn và công nghệ, tạo ra những sản phẩm giá rẻ hơn, ảnh hưởng thị phần của các công ty 

vật liệu xây dựng trong nước nói chung và VXB nói riêng. 

Rủi ro về môi trường 

Hoạt động khai thác cát sông tiềm ẩn nguy cơ gây sạt lở, làm đục nước sông gây ảnh hưởng 

đến điều kiện sống của dân cư và sinh vật ven sông. Để đảm bảo hoạt động kinh doanh gắn 

liền với trách nhiệm xã hội và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, Công ty luôn tuân 

thủ đúng quy định về quy trình và sản lượng khai thác cát.   

Hoạt động của các lò nung gạch tạo ra một lượng khói thải ra môi trường xung quanh, gây 

ảnh hưởng đến môi trường không khí. Trong thời gian tới, Công ty có kế hoạch đầu tư chuyển 

đổi dây chuyền và công nghệ sản xuất gạch không nung để thay thế cho hoạt động sản xuất 

gạch nung truyền thống nhằm giảm thiểu tác động trong quá trình sản xuất của Công ty đến 

môi trường. 

Rủi ro khác  

Ngoài những trường hợp kể trên, Công ty có khả năng sẽ phải đối mặt với những rủi ro khác 

như hỏa hoạn, thiên tai, cháy nổ… Những rủi ro này có thể đem lại thiệt lai vô cùng lớn cho 

Công ty. Do đó, VXB chủ động phòng tránh bằng các biện pháp bảo hiểm tài sản, bảo hiểm 

cho người lao động, trang bị kiến thức về Phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động cho cán 

bộ công nhân viên… 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG  

Tình hình sản xuất kinh doanh  

Tình hình đầu tư dự án  

Tình hình tài chính  

Tình hình cổ đông  

Báo cáo phát triển bền vững  
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

 

 

 

 

 

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016  

Tình hình sản xuất trong năm  

Chỉ tiêu Đơn vị tính TH 2015 TH 2016 TH2015/TH2016 

Doanh thu thuần  Triệu đồng 206.467  213.588  103,45% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 5.837 6.296  107,86% 

 

Kết quả sản xuất kinh doanh so với kế hoạch  

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

Doanh thu thuần  Triệu đồng 225.060  213.588  94,90% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 6.480  6.296  97,16% 

 

Năm 2016 được đánh giá là năm khá khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung của Công 

ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo kịp thời của Ban Lãnh đạo Công ty 

cùng với nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, kết thúc năm 2016, hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty ghi nhận kết quả khá tích cực. Công ty đạt được 213,59 tỷ đồng doanh thu thuần, cao hơn 

3,45% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế tăng 7,86%, đạt 6,30 tỷ đồng.  

So sánh với kế hoạch năm 2016, Doanh thu thuần thực hiện đạt 94,90% so với kế hoạch. Lợi nhuận 

sau thuế tương đương 97,16% so với kế hoạch.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tình hình sản xuất kinh doanh  



 

18 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016  

 

Cơ cấu doanh thu  

 

 

 

 

 

 

 

 

Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty là sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, xây dựng và 

san lấp mặt bằng. Trong đó, lĩnh vực xây dựng được xác định là lĩnh vực chủ lực của Công ty với doanh 

thu gần như luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu. Doanh thu từ xây dựng và san lấp 

mặt bằng đạt 119,64 tỷ đồng năm 2016, tương đương 91,95% năm 2015. Trong khi đó, doanh thu từ 

việc kinh doanh vật liệu xây dựng tăng 37,99%, đạt mức 79,63 tỷ đồng trong năm 2016. Tỷ trọng của 

lĩnh vực này cũng được nâng lên 37,28%/doanh thu thuần.  Đây là nguồn động lực chính thúc đẩy gia 

tăng doanh thu trong năm 2016 của Công ty đạt 213,59 tỷ đồng, tăng 3,45%.  

 

 

 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Năm 2015 Năm 2016 

2016/2015 
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

Doanh thu Hàng hóa  Triệu đồng 57.707 27,95% 79.631 37,28% 137,99% 

Doanh thu Thành 

phẩm  
Triệu đồng 12.080 5,85% 11.417 5,35% 94,50% 

Doanh thu Vận tải  Triệu đồng 2.315 1,12% 1.785 0,84% 77,11% 

Doanh thu Xây dựng 

& san lấp mặt bằng  
Triệu đồng 130.112 63,02% 119.638 56,01% 91,95% 

Doanh thu Kinh 

doanh bất động sản  
Triệu đồng 4.241 2,05% 1.100 0,51% 25,93% 

Doanh thu Gạch 

bêtông tự chèn 
Triệu đồng 11 0,01% 15 0,01% 133,80% 

Doanh thu khác  Triệu đồng -  -  2 - -  

Tổng cộng  Triệu đồng 206.467 100% 213.588 100% 103,45% 

27.95%

5.85%

1.12%

63.02%

2.05% 0.01%

2015

Doanh thu Hàng hóa

Doanh thu Xây dựng & san lấp mặt bằng 

Doanh thu Kinh doanh bất động sản 

37.28%

5.35%

0.84%

56.01%

0.51% 0.01%

2016

Doanh thu Thành phẩm 

Doanh thu Vận tải 

Doanh thu Gạch bêtông tự chèn



 

19 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE  

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

 

 

Tình hình kinh doanh lĩnh vực chính của Công ty trong năm 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng  

Năm 2016, lĩnh vực hoạt động này thể hiện 

hiệu quả kinh doanh khá cao với doanh thu 

79,63 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2,3 tỷ 

đồng – tăng 3,7 lần so với cùng kỳ và tăng 2,8 

lần so với kế hoạch năm 2016. Bên cạnh đó, 

hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng cũng 

hỗ trợ tốt cho lĩnh vực xây dựng khi đảm bảo 

cung cấp kịp thời, đúng loại mặt hàng, đủ số 

lượng nhằm đáp ứng tiến độ thi công các công 

trình.  

Hoạt động thi công san lấp, xây dựng  

Doanh thu thực hiện đạt 119,64 tỷ đồng - bằng 

91,95% so với thực hiện cùng kỳ, bằng 84,25% 

so với kế hoạch năm 2016; 

Số lượng công trình quyết toán là 29 công 

trình - bằng 71% so với thực hiện 2015.  Phần 

quyết toán của năm 2016 chuyển sang thực 

hiện tăng 2% so với kế hoạch (95 tỷ đồng so 

với 93,1 tỷ đồng), tuy nhiên phần quyết toán 

dự kiến phát sinh chuyển sang chỉ thực hiện 

đạt 50% so với kế hoạch (24,6 tỷ đồng so với 

49 tỷ đồng). 

Hoạt động khai thác cát  

Kết quả của hoạt động này trong năm qua rất 
khả quan khi doanh thu đạt 8,42 tỷ đồng , bằng 

84,46% so với năm 2015, bằng 93,62% so với 

kế hoạch năm 2016 và lợi nhuận trước thuế 

thực hiện được 1,46 tỷ đồng - tăng 1,45 lần so 

với thực hiện cùng kỳ, tăng 1,57 lần so với kế 

hoạch năm 2016. 

Hoạt động đầu tư dự án Khu tái định cư Mỹ 

Thạnh An 

Đến 31/12/2016, chỉ còn hạng mục xây dựng 

chợ và trạm xử lý nước thải do nhiều nguyên 

nhân khách quan chưa thể triển khai xây dựng 

trong năm 2016. Diện tích đất còn lại dự kiến xây 

dựng chợ và trạm xử lý nước thải: 2.283,1 m2, 

trong đó đất dự kiến xây dựng chợ là 1.816,5 m2, 

trạm xử lý nước thải là 466,6 m2. 

Hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng 

Hoạt động sản xuất gạch nung: Sản lượng sản 

xuất là 1.081.160 viên (trong đó sử dụng nội bộ 

là 365.222 viên). Doanh thu đạt 592,93 triệu 

đồng. 

Hoạt động sản xuất gạch bê tông (terrazzo và 

bêtông tự chèn): Sản lượng sản xuất là 24.897 m2 

(trong đó sử dụng nội bộ là 9.953 m2). Doanh thu 

đạt 1,98 tỷ đồng. 

Hoạt động sản xuất tole và xà gồ: Sản lượng sản 

xuất là 17.646 m (trong đó sử dụng nội bộ là 

12.127 m). Doanh thu đạt 385,78 triệu đồng. 

Hoạt động vận tải  

Hoạt động vận tải đã thực hiện tốt chức năng 

luân chuyển hàng hóa hỗ trợ hoạt động kinh 

doanh và vận chuyển vật tư, thiết bị hộ trợ công 

tác thi công xây dựng của Công ty.  

Năm 2016, lĩnh vực này mang về doanh thu 1,78 

tỷ đồng, tương đương 77,11% so với doanh thu 

năm 2015 và đạt 71,39% so với kế hoạch.  
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Danh sách Ban Điều hành  

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ 

1 Ông Phan Quốc Thông Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc 

2 Ông Nguyễn Thanh Huy Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc 

3 Ông Nguyễn Hoài Yên Phó Giám đốc 

4 Ông Lê Quốc Cường Phó Giám đốc 

5 Ông Phan Tấn Mỹ Kế toán trưởng 

 

 

TỔ CHỨC & NHÂN SỰ  
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

 

Lý lịch Ban Điều hành  

 

Ông Phan Quốc Thông –  Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc  

Ngày tháng năm sinh  22/04/1965 

Quá trình công tác 

Từ 1988 – 1996  Nhân viên Công ty Vật liệu xây dựng Bến Tre  

Từ 1996 – 1997  
Phó phòng kinh doanh Công ty Vật liệu xây dựng 

Bến Tre  

Từ 1997 – 2000  
Trưởng phòng kinh doanh Công ty Vật liệu xây 

dựng Bến Tre 

Từ 2000 – 2004  Phó Giám đốc Công ty Vật liệu xây dựng Bến Tre  

Từ 2004 – 4/2013  
Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc CTCP Vật liệu 

xây dựng Bến Tre  

Từ 5/2013 – nay 
Chủ tịch HĐQT, Giám đốc CTCP Vật liệu xây dựng 

Bến Tre  

Tổng số cổ phần sở 

hữu  
755.896 cổ phần, chiếm 18,67% vốn điều lệ  

Đại diện sở hữu  688.331 cổ phần  

Sở hữu cá nhân  67.565 cổ phần  
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Ông Nguyễn Hoài Yên – Phó Giám đốc  

Ngày tháng năm sinh  03/04/1975 

Quá trình công tác 

Từ 1999 – 2000  
Nhân viên Công ty Phát triển Nhà Quận 2 – 

Tp Hồ Chí Minh  

Từ 2000 – 2004  
Tư vấn giám sát TT Tư vấn Xây dựng Bến 

Tre (Sở Xây dựng) 

Từ 2004 – 2006  
Tổ trưởng tổ Giám sát Ban quản lý dự án 

chuyên ngành xây dựng Bến Tre 

Từ 2006 – 5/2013 
Trưởng phòng KTXD CTCP Vật liệu xây 

dựng Bến Tre  

Từ 5/2013 – nay  
Phó Giám đốc CTCP Vật liệu xây dựng Bến 

Tre  

Tổng số cổ phần sở hữu  3.543 cổ phần, chiếm 0,99% vốn điều lệ  

Đại diện sở hữu  0 cổ phần  

Sở hữu cá nhân  3.543 cổ phần  
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

Ông Nguyễn Thanh Huy –  Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó 

Giám đốc  

Ngày tháng năm sinh  19/05/1970 

Quá trình công tác 

Từ 1992 – 1996  Nhân viên Công ty Vật liệu xây dựng Bến Tre  

Từ 1996 – 1999  Nhân viên đại lý XMHT2 – Trần Anh Kiển Bến 

Tre  

Từ 1999 – 2000  Nhân viên Công ty Vật liệu xây dựng Bến Tre 

Từ 2000 – 2010 Phó phòng Kinh doanh Công ty Vật liệu xây 

dựng Bến Tre  

Từ 2010 – 5/2013  Trưởng đại diện Công ty Kềm Nghĩa tại Bến 

Tre  

Từ 5/2013 – nay Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc CTCP 

Vật liệu xây dựng Bến Tre  

Tổng số cổ phần sở 

hữu  

556.984 cổ phần, chiếm 13,76% vốn điều lệ  

Đại diện sở hữu  556.984 cổ phần  

Sở hữu cá nhân  0 cổ phần  
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Ông Lê Quốc Cường – Phó Giám đốc  

Ngày tháng năm sinh  16/04/1976 

Quá trình công tác 

Từ 1993 – 1998  Nhân viên Công ty Vật liệu xây dựng Bến Tre   

Từ 1998 – 2003  Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh  

Từ 2003 – 2004  Trạm phó trạm Khai thác cát Công ty Vật liệu 

xây dựng Bến Tre  

Từ 2004 – 5/2013 Trạm phó trạm Khai thác cát CTCP Vật liệu xây 

dựng Bến Tre 

Từ 5/2013 – nay  Phó Giám đốc CTCP Vật liệu xây dựng Bến Tre  

Tổng số cổ phần sở hữu  39.502 cổ phần, chiếm 1,00% vốn điều lệ 

Đại diện sở hữu  0 cổ phần  

Sở hữu cá nhân  39.502 cổ phần  
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

Ông Phan Tấn Mỹ – Kế toán trưởng  

Ngày tháng năm sinh  27/01/1961 

Quá trình công tác 

Từ 1978 – 1981  
Cán bộ đại đội Xí nghiệp Khai Thác đá Tây Ninh – 

Tổng đội TNXP Bến Tre  

Từ 1981 - 1982 Nhân viên Kế toán Ty Giao thông vận tải  

Từ 1982 – 1999  
Kế toán trưởng Xí nghiệp đóng tàu (sau đổi thành 

Xí nghiệp Cơ khí Giao thông) 

Từ 2004 – 4/2014  
Phó Giam đốc CTCP Xây dựng Công trình giao 

thông Bến Tre  

Từ 4/2015 – nay  Kế toán trưởng CTCP Vật liệu xây dựng Bến Tre  

Tổng số cổ phần sở hữu  0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

Đại diện sở hữu  0 cổ phần  

Sở hữu cá nhân  0 cổ phần  
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Những thay đổi trong Ban điều hành  

Trong năm qua, Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre không có sự thay đổi nào trong Ban điều 

hành.  

Số lượng cán bộ, nhân viên  

STT Tiêu chí 
Số lượng 
(người) 

Tỷ trọng (%) 

I Theo trình độ lao động 125 100 

1 Trình độ Đại học và trên Đại học 39 31,20 

2 Trình độ Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 30 24,00 

3 Lao động có tay nghề 36 28,80 

4 Lao động phổ thông 20 16,00 

II Theo đối tượng lao động 125 100  

1 Lao động trực tiếp 58 46,40 

2 Lao động gián tiếp 67 53,60 

III Theo giới tính 125 100  

1 Nam 107 85,60 

2 Nữ 18 14,40 

Tổng cộng 125 100 

 

Mức lương bình quân của cán bộ, công nhân viên  

 

Chỉ tiêu Đơn vị Năm2015 Năm 2016 2016/ 2015 

Tổng số lượng cán bộ/ 
nhân viên 

Người 121 125 103,31% 

Thu nhập bình quân Đồng/người/tháng 3.987.000 5.200.000 130,42% 
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Chính sách lương, thưởng, phúc lợi  

Hàng năm, được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT quyết định chính sách tiền lương căn cứ vào các 

quy định pháp luật hiện hành cũng như kế hoạch và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty. Người lao động hưởng lương, thưởng theo Quy chế tiền lương và Quy chế thi đua khen 

thưởng. Chính sách lương, thưởng, phúc lợi của Công ty đảm bảo cán bộ, công nhân viên tại từng 

bộ phận khác nhau được hưởng thu nhập tương xứng với công việc họ đảm nhận. Tùy theo bậc 

lương, thời gian được xét nâng lương của người lao động là mỗi 2-4 năm. 

Ngoài ra hàng năm công ty có chính sách khen thưởng trong các dịp lễ tết, tổ chức cho cán bộ nhận 

viên của công ty tham quan, nghỉ mát, đồng thời có chính sách khen thưởng đối với nhân viên xuất 

sắc, chính sách thăm nom, chế độ đối với lao động nữ,… và các chế độ phúc lợi khác theo qui định 

của Bộ luật lao động.  

Bên cạnh đó, Công ty còn chú trọng trong công tác đảm bảo an toàn lao động cho toàn thể cán bộ 

công nhân viên. Công ty trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp sản 

xuất và công nhân tại công trường. 

Chính sách tuyển dụng, đào tạo.  

Công ty ưu tiên tuyển dụng hoặc ký lại hợp đồng với người đã có thời gian làm việc trong Công ty 

và  của người lao động nếu đảm bảo được năng lực phù hợp với yêu cầu công việc. Tùy theo mức 

độ đóng góp của người lao động, Công ty sẽ hỗ trợ về thời gian hoặc kinh phí để tham gia các khóa 

đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo định hướng phát triển của Công ty. 

Chế độ làm việc: 

Công ty thực hiện chế độ làm việc 08 giờ/ngày, 44 giờ/tuần. Đối với các công việc đặc thù, do yêu 

cầu của tính chất công việc, thời gian làm có thể sắp xếp linh hoạt hơn. 
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Dự án Khu tái định cư Phú Tân  

Hiện nay, nhu cầu về quỹ đất phục vụ nhu cầu 

bố trí tái định cư của các dự án phát triển đô thị 

lớn tại thành phố và tỉnh Bến Tre như: dự án kè 

Bắc sông Bến Tre, dự án bệnh viện đa khoa 500 

giường, dự án nâng cấp đô thị,.... là hết sức cấp 

thiết. Để đáp ứng nhu cầu tái định cư, ổn định 

nơi ở cho các hộ bị giải tỏa và tạo điều kiện 

thuận lợi đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công 

trình trọng điểm của Thành phố Bến Tre, đồng 

thời nhằm tranh thủ thu hút nhiều nguồn vốn 

đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xây dựng và 

các dịch vụ công cộng cho Thành phố Bến Tre, 

việc xây dựng các khu tái định cư đang trở nên 

cấp bách và cần thiết. 

Dự kiến dự án sẽ được phân kỳ thành 02 giai 

đoạn, giai đoạn 1 với diện tích là: 54.852 m2 

nhằm đáp ứng về nhu cầu nhà ở hiện tại cũng 

như giải quyết được nguồn vốn đầu tư tiếp tục 

cho giai đoạn 2. Thông tin tổng quan giai đoạn 

1 của dự án như sau: 

Qui mô dự án: 

- Diện tích: 54.852 m2. 

- Đất xây dựng nhà ở tái định cư: 15.076,26 

m2. 

- Đất xây dựng nhà ở T/mại : 7.406,86 m2. 

- Đất xây dựng nhà ở biệt thự: 6.684,08 m2. 

- Đất giao thông : 25.684,78 m2 

- Giao thông nội bộ: 19.973,45 m2 

- Lô hậu cần tỉnh đội: 5.711,33 m2 

- Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1: 89 tỷ đồng. 

Thời gian: Dự kiến thời gian từ khi khởi công 

đến khi hoàn thành là 5 năm. 

Tiến độ dự án: Ngày 08/9/2016 Ủy ban nhân 

dân thành phố Bến Tre đã phê duyệt điều chỉnh 

Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

và được UBND tỉnh Bến Tre cấp Quyết định đầu 

tư tại Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 

10/4/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tình hình thực hiện dự án   
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Tình hình tài chính  

 

Tình hình tài chính  

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2015 Năm 2016 
% Tăng 

giảm 

Tổng giá trị tài sản  Triệu đồng 176.308 193.835 9,94% 

Doanh thu thuần  Triệu đồng 206.467 213.588 3,45% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh  Triệu đồng 5.626 3.289 -41,55% 

Lợi nhuận khác  Triệu đồng 1.898 4.592 141,91% 

Lợi nhuận trước thuế  Triệu đồng 7.525 7.881 4,73% 

Lợi nhuận sau thuế  Triệu đồng 5.837 6.296 7,87% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức  % 12 12,5 4,17% 
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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 1,21 1,13 

Hệ số thanh toán nhanh  Lần 1,05 1,00 

2.    Chỉ tiêu về cơ cấu vốn  

Hệ số Nợ/Tổng tài sản  % 63,29 66,52 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu  % 172,44 198,71 

3.    Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho  Vòng 9,41 11,26 

Doanh thu thuần /Tổng tài sản  Vòng 1,18 1,15 

4.    Chỉ tiêu về khả năng sinh lời  

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần  % 2,83 2,95 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu  % 8,90 9,72 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản  % 3,33 3,40 

Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần % 2,73 1,54 
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Chỉ tiêu về cơ cấu vốn  

 

Hoạt động trong ngành xây dựng, cần nguồn 

vốn lớn nên Công ty sử dụng tỷ lệ nợ cao trong 

cơ cấu vốn của mình.  Năm 2016, tỷ lệ nợ/ tổng 

tài sản là 66,52%, cao hơn mức 63,29% năm 

2015. Nợ của Công ty gia tăng chủ yếu từ hoạt 

động vay ngắn hạn và vay dài hạn. Công ty thực 

hiện vay ngắn hạn nhằm mục đích bổ sung vốn 

lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Trong khi đó, khoản vay dài hạn thời hạn 5 năm 

tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt 

Nam – Chi nhánh Bến Tre nhằm đầu tư mua mới 

3 xe ô tô tải tự đỗ, phục vụ quá trình vận chuyển 

hàng hóa của Công ty.  

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán  

 

Công ty vẫn đang đảm bảo được tính thanh 

khoản với hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số 

thanh toán nhanh lần lượt ở mức 1,15 và 1,00. 

Tuy nhiên hai hệ số này lại đang thể hiện xu 

hướng giảm trong năm 2016, nguyên nhân chủ 

yếu là do khoản mục Phải trả người bán và 

Người mua trả tiền trước tăng mạnh lần lượt là 

8,13 tỷ đồng lên 18,26 tỷ đồng và 3,47 tỷ đồng 

lên 16,85 tỷ đồng.  

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động  

 

Chỉ tiêu vòng quay Hàng tồn kho tăng đáng kể 

từ 9,41 vòng năm 2015 lên đến 11,26 vòng 

trong năm 2016, cho thấy khả năng quản lý 

hàng tồn kho của công ty ngày càng hiệu quả. 

Trong năm Công ty đã đầu tư gia tăng tài sản 

nhằm phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh 

doanh nhưng tốc độ tăng doanh thu không theo 

kịp tốc độ tăng của Tổng tài sản, làm chỉ số vòng 

quay tổng tài sản có giảm đôi chút từ 1,18 lần 

xuống 1,15 lần.  

 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời  

 

Trong các hệ số thuộc nhóm chỉ tiêu về khả năng 

sinh lời, chỉ số Lợi nhuận từ Hoạt động kinh 

doanh/ Doanh thu thuần giảm trong khi cả 3 chỉ 

số còn lại đều được ghi nhận có xu hướng tăng 

lên. Nguyên nhân là do tốc độ tăng trong chi phí 

bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 

nhanh hơn tốc độ tăng trưởng doanh thu trong 

năm 2016. Trong khi đó, chỉ số ROA và ROE của 

Công ty đang thể hiện khá tốt trong năm 2016. 

Cụ thể ROE tăng từ 8,09% trong năm 2015 lên 

mức 9,72% trong năm 2016, ROA cũng tăng từ 

3,33% lên 3,40%. Dù lợi nhuận từ hoạt động 

kinh doanh giảm nhưng lợi nhuận sau thuế của 

Công ty lại ghi nhận một khoản gia tăng đáng kể 

từ thưởng doanh số lên đến hơn 2 tỷ đồng, điều 

này ảnh hưởng tích cực đến cả 2 hệ số ROE và 

ROA.  
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Cổ phần  

- Số cổ phiếu đã phát hành: 4.049.006 cổ phiếu  

- Cổ phiếu phổ thông: 4.049.006 cổ phiếu  

- Mệnh giá: 10.000 đồng  

- Cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu  

- Số cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 4.049.006 cổ phiếu   

- Số cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phiếu  

- Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có  

- Chứng khoán khác: Không có  

Cơ cấu cổ đông  

STT Loại  cổ đông Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần Tỷ lệ sở hữu 

1 Cổ đông trong nước 204 4.041.106   99,805% 

 Cổ đông Nhà Nước 1 2.014.626  49,76% 

 Cổ đông tổ chức 3 204 0,005% 

 Cổ đông cá nhân 200 2.026.276 50,04% 

2 Cổ đông nước ngoài 1  7.900 0,195% 

 Cổ đông tổ chức 0 0 0,0% 

 Cổ đông cá nhân 1 7.900 0,195% 

 Tổng cộng 205 4.049.006 100% 

Danh sách cổ đông lớn  

STT Tên cá nhân/tổ chức(người đại diện) SL CP nắm giữ Tỷ lệ CP nắm giữ (%) 

1 
Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà 
Nước, đại diện là: 

   2.014.626  49,76% 

 Ông Phan Quốc Thông       688.331  17% 

 Ông Nguyễn Thanh Huy       556.984  13,76% 

 Bà Mai Thị Thanh Thủy       769.311  19% 

2 Ông Cao Toàn Thắng       295.000  7,28% 

3 Ông Ngô Hữu Tài       270.126  6,67% 

Cơ cấu cổ đông  
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  
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Quản lý nguồn nguyên vật liệu  

Tên NVL Đvt 
Năm 2015 Năm 2016 

% Tăng giảm 

SL Thành tiền (đồng) SL Thành tiền (đồng) 

Đá mi bụi  m3 621 248.400.000 686 144.365.000 10,47% 

Cát vàng  m3 370 18.500.000 271 13.354.000 -26,76% 

Đá hạt  kg 123.400 128.212.000 157.560 163.704.000 27,68% 

Bột đá kg 78.350 68.450.000 88.900 88.900.000 13,47% 

Bột màu  kg 4.429 153.520.000 4.478 246.899.000 1,11% 

Xi măng đen kg 348.150 466.521.000 336.450 384.515.000 -3,36% 

Xi măng 
trắng  

kg 23.120 94.214.000 33.600 122.942.000 45,33% 

Đất m3 1.202 193.497.000 602 100.697.000 -49,92% 

Trấu kg 424.046 387.801.000 419.878 397.897.000 -0,98% 

Cộng 
  

 1.759.115.000  1.663.273.000  

Trong quá trình sản xuất, 

Công ty Cổ phần Vật liệu xây 

dựng Bến Tre sử dụng 

những nguyên vật liệu được 

khai thác từ tự nhiên như đá 

mi, đá hạt, bột đá,… và một 

số loại phụ liệu khác như bột 

màu, trấu,… Công ty không 

sản xuất bao bì đóng gói sản 

phẩm nên không tiêu thụ 

nguyên vật liệu nào cho quá 

trình này. Do đặc thù nguyên 

vật liệu sản xuất chỉ sử dụng 

một lần nên hầu như không 

có nguyên vật liệu nào được 

tái sử dụng và Công ty cũng 

không thể xây dựng kế 

hoạch tái chế. Do đó, Công ty 

luôn tự ý thức sử dụng 

những tài nguyên thiên 

nhiên này một cách hợp lý 

nhất. 

Dù Công ty chưa xây dựng 

được phương án tiết kiệm 

nguyên vật liệu cụ thể nhưng 

trong thực tế sản xuất, Công 

ty luôn thực hiện việc kiểm 

soát nguyên vật liệu đầu vào, 

định mức nguyên vật liệu 

cho từng đơn vị sản phẩm. 

Hàng tháng, Công ty đều 

kiểm tra lượng nguyên vật 

liệu thực tế sử dụng và định 

mức quy định để điều chỉnh 

kịp thời.  

Nhìn chung, tổng giá trị sử 

dụng nguyên vật liệu năm 

nay giảm nhẹ ở mức 5,45% 

so với năm 2015. Tuy nhiên, 

từng loại nguyên vật liệu lại 

có mức độ biến động khác 

nhau. Năm 2016, số lượng xi 

măng trắng được sử dụng 

tăng hơn 45% so với năm 

2015, trong khi số lượng đất 

sử dụng giảm gần 50%. Sản 

lượng sản xuất của Công ty 

năm 2016 gần như tương 

đương năm 2015 nhưng 

trong quá trình sản xuất, 

Công ty đã có sự kiểm soát 

chặt chẽ các khâu sản xuất 

nhằm giảm tỷ lệ hao hụt 

nguyên vật liệu. Bên cạnh 

đó, giá đầu vào ở một số loại 

nguyên vật liệu cũng có sự 

biến động như: giá đất, giá 

trấu tăng khoảng 4%, giá xi 

măng trắng giảm khoảng 

10%. 
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Tiêu thụ năng lượng 

Công ty sử dụng điện cho hoạt động sản xuất gạch bê tông gạch mộc, trấu dùng nung gạch mộc từ đất 

sét thành gạch nung thành phẩm.  

Năng lượng Đơn vị tính 

Năm 2015 Năm 2016 

Số lượng Thành tiền (đồng) Số lượng 
Thành tiền 

(đồng) 

Điện KWh           23.400  43.300.000 12.325 28.347.500 

Trấu Kg 424.046 387.801.000 419.878 397.897.000 

Mặc dù chưa có phương án cụ thể trong việc tiết kiệm năng lượng, Công ty luôn thực hiện bố trí nhân 

sự, máy móc hoạt động đồng bộ, liên tục để tiết kiệm điện nhằm không để máy hoạt động dư công suất, 

các công đoạn phối hợp nhịp nhàng để tránh máy chạy không tải,…. Việc này được Công ty thực hiện 

nghiêm túc từ khi bố trí sản xuất và được kiểm tra, kiểm soát liên tục. 

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

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

quá trình nung thường xuyên kiểm tra nhiệt độ trong lò, thời gian nung lửa lớn, lửa nhỏ phải hợp lý 

để đảm bảo gạch thành phẩm đạt chất lượng (không thấp hơn tỷ lệ qui định) và tiết kiệm trấu. Sau khi 

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

định. 

 

Tiêu thụ nước  

Tiêu thụ nước Đơn vị tính Năm 2015 Năm 2016 

Số lượng  m3 708 700  

Gía trị sử dụng  Đồng 6.130.000 6.300.000 

Trong năm 2016, Công ty sử dụng 700m3 nước cho quá trình sản xuất gạch mộc và gạch bê tông. Tổng 

giá trị sử dụng nước nằm 2016 đạt mức 6.300.000 đồng. Ngoài ra, Công ty cũng có sử dụng nước cho 

hoạt động hằng ngày của cán bộ, công nhân viên và các hoạt động khác thuộc công tác quản trị doanh 

nghiệp.  

Trong bối cảnh nguồn nước ngọt tại Đồng bằng sông Cửu Long đang bị đe dọa bởi tình trạng ô nhiễm 

trên các con sông và hiện tượng xâm nhập mặn, Công ty chủ trương tuyên truyền và vận động cán bộ 

công nhân viên thực hiện các biện pháp tiết kiệm nước, kể cả trong công việc và trong đời sống sinh 

hoạt hàng ngày.  
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Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường  

Công ty luôn tuân thủ những quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường. Trong năm Công ty không có trường hợp nào vi 

phạm pháp luật về bảo vệ môi trường 

 

  Chính sách liên quan đến người lao động  

Công ty luôn xem lực lượng lao động là động lực phát triển của 

Công ty trong suốt quá trình hoạt động. Chính vì thế, quản trị 

mối quan hệ với người lao động là một trong những ưu tiên hàng 

đầu trong chiến lược phát triển của Công ty. Công ty luôn hướng 

đến xây dựng một môi trường làm việc bình đẳng, công bằng, 

thân thiện và tạo điều kiện cho người lao động phát huy hết khả 

năng. Bên cạnh đó, Công ty cũng rất chú trọng đến vấn đề đảm 

bảo an toàn và vệ sinh lao động cho tập thể cán bộ công nhân 

viên. Hàng năm, Công ty đều lên kế hoạch và thực hiện các hoạt 

động hướng đến nâng cao chất lượng môi trường làm việc và 

chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần cho tập thể người lao 

động Công ty. Cụ thể, trong năm 2016, Công ty đã thực hiện các 

chính sách sau:  

- Có chế độ bồi dưỡng cho công nhân đốt lò nung gạch hàng 

tháng bằng hiện vật như: đường, sữa,…  

- Lương công nhân hưởng trên sản phẩm làm ra được quy định 

cho từng sản phẩm như: gạch bê tông 14.735 đồng/m2, gạch 

nung 277 đồng/viên,…  

- Hàng năm Công ty tổ chức các buổi tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật 

an toàn – vệ sinh lao động cho người lao động Công ty. 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

 

.   

  

 

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng 

đồng địa phương  

Cộng đồng dân cư là một bộ phận công chúng quan trọng đối 

với hoạt động của một doanh nghiệp. Song song với nhiệm 

vụ phát triển hoạt động kinh doanh, Công ty vẫn luôn nỗ lực 

thực hiện trách nhiệm với cộng đồng. Năm 2016, Công ty đã 

dành tổng cộng 461 triệu đồng tài trợ cho các hoạt động thiện 

nguyện, hoạt động xã hội trong địa bàn tỉnh Bến Tre. Cụ thể, 

Công ty đã tham gia đóng góp cho xã hội thông qua các hoạt 

động sau:  

- Phụng dưỡng các mẹ Việt Nam Anh Hùng định kỳ hàng 

quý  

- Hỗ trợ cho quỹ khuyến học của tỉnh nhà 

- Xây dựng giao thông nông thôn ở các xã nghèo trên địa 

bàn tỉnh như xây cầu, đường,.. 

- Hỗ trợ quỹ vì người nghèo, bảo trợ bệnh nhân nghèo, nạn 

nhân chất độc da cam/dioxin 

- Hỗ trợ các gia đình chính sách khó khăn, bà con nghèo của 

tỉnh đi vùng kinh tế mới,…  
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BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC   

Về kết quả hoạt động kinh doanh  

Về tình hình tài chính  

Về những cải cách trong năm  

Kế hoạch năm 2017  

Về trách nhiệm đối với môi trường và xã hội  
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Đối với các doanh nghiệp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung và các doanh nghiệp tại tỉnh Bến 

Tre nói riêng, năm 2016 là một năm đầy thách thức gây ra bởi thiên tai hạn hán và xâm nhập mặn. 

Tình trạng thiên tai này khiến nông nghiệp mất mùa, dân cư thiếu nước ngọt trong sinh hoạt, gián 

tiếp ảnh hưởng đến quyết định chi tiêu cho xây dựng trong dân chúng. Bên cạnh đó, tình trạng này 

còn trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các công trình xây dựng, khiến doanh thu mảng thi 

công xây dựng giảm, ảnh hưởng tiêu cực đến tổng doanh thu thực hiện của Công ty trong năm 2016.  

Ban giám đốc đã phân tích đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, tình hình nhu cầu thị trường, 

các chính sách từ nhà sản xuất, … và đưa ra những kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, Ban Lãnh 

đạo Công ty thường xuyên theo dõi sát tình hình từ công tác nội bộ đến công tác đối ngoại, kịp thời 

có những chỉ đạo, hướng giải quyết, biện pháp thực hiện từng sự việc tại từng thời điểm nhằm mục 

tiêu hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực đến kết quả hoạt động SXKD, đảm bảo hoạt động kinh 

doanh có hiệu quả.  

Sự chỉ đạo từ Ban lãnh đạo cùng với nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty đã mang lại kết 

quả kinh doanh khá tích cực trong năm vừa qua.  Doanh thu năm 2016 của Công ty tăng 3,45% so với 

năm 2015, đạt mức 213,59 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 7,86%, đạt 6,30 tỷ đồng. Nguyên nhân 

chủ yếu là khoản tăng trong lợi nhuận khác từ 1,90 tỷ đồng năm 2015 lên 4,59 tỷ đồng năm 2016, đây 

là khoản thu nhập từ việc thưởng doanh số bán hàng trong năm của VXB. 

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

Doanh thu thuần Triệu đồng 206.467 213.588 103,45% 

Giá vốn hàng bán Triệu đồng 185.558 192.458 103,72% 

Lợi nhuận gộp Triệu đồng 20.909 21.130 101,06% 

Doanh thu hoạt động tài chính Triệu đồng 147 43 29,25% 

Chi phí hoạt động tài chính Triệu đồng 5.171 6.081 117,60% 

Chi phí bán hàng Triệu đồng 3.830 4.558 119,01% 

Chi phí quản lý doanh nghiệp Triệu đồng 6.429 7.246 112,71% 

Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD Triệu đồng 5.626 3.289 58,46% 

Lợi nhuận khác Triệu đồng 1.898 4.592 241,94% 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 7.525 7.881 104,73% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 5.837 6.296 107,86% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức/VĐL  % 12 12 100,00% 

EPS Đồng 1.132 1.216 107,42% 

Về kết quả hoạt động kinh doanh 
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Tình hình tài sản 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2015 
Tỷ 

trọng 
Năm 2016  

Tỷ 
trọng 

% 

Tăng 
giảm 

Tài sản ngắn hạn  Triệu đồng 133.132 75,51% 143.799 74,19% 8,01% 

Tiền và các 
khoản tương 
đương tiền  

Triệu đồng 7.466 4,23% 8.661 4,47% 16,01% 

Các khoản phải 
thu ngắn hạn  

Triệu đồng 108.075 61,30% 118.537 61,15% 9,68% 

Hàng tồn kho  Triệu đồng 17.591 9,98% 16.601 8,56% -5,63% 

Tài sản dài hạn  Triệu đồng 43.177 24,49% 50.037 25,81% 15,89% 

Các khoản phải 
thu dài hạn  

Triệu đồng -  -  1.603 0,83% -  

Tài sản cố định  Triệu đồng 15.733 8,92% 15.961 8,23% 1,45% 

Bất động sản đầu 
tư  

Triệu đồng 13.848 7,85% 13.848 7,14% 0,00% 

Tài sản dở dang 
dài hạn  

Triệu đồng 12.348 7,00% 12.705 6,55% 2,89% 

Tài sản dài hạn 
khác  

Triệu đồng 1.248 0,71% 5.919 3,05% 374,36% 

Tổng tài sản  Triệu đồng 176.308 100% 193.835 100% 9,94% 

  

Về tình hình tài chính  
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Nhìn chung Tổng tài sản Công ty tăng  ở mức 9,94%, từ 176,31 tỷ đồng tại thời điểm ngày 31/12/2015 

lên đến 193,84 tỷ tại ngày 31/12/2016. Trong đó, Tài sản ngắn hạn tăng 8,01%, đạt mức 143,80 tỷ 

đồng. Tài sản dài hạn tăng 15,89%, từ 43,18 tỷ vào cuối năm 2015 lên đến 50,04 tỷ đồng vào cuối năm 

2016.  

Tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn trong cơ cấu tài sản của Công ty. Trong tương lai, Công ty đang dần 

chuyển dịch cơ cấu tổng tài sản, gia tăng tỷ trọng tài sản dài hạn nhằm đáp ứng yêu cầu đầu tư đổi mới 

công nghệ sản xuất gạch để phù hợp với nhu cầu thị trường và định hướng phát triển ngành Vật liệu 

xây dựng của Chính phủ.   

 

75.51%

24.49%

Năm 2015 

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn 

74.19%

25.81%

Năm 2016 

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn 



 

42 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016  

Tình hình nợ phải trả  

 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Năm 
2015 

Tỷ trọng 
Năm 
2016 

Tỷ trọng 
% tăng 

giảm 

Nợ ngắn hạn  Triệu đồng 109.639 98,25% 126.751 98,30% 15,61% 

Phải trả người bán ngắn 
hạn  

Triệu đồng 8.126 7,28% 18.264 14,16% 124,76% 

Người mua trả tiền trước  Triệu đồng 3.473 3,11% 16.949 13,14% 388,02% 

Thuế và các khoản phải 
nộp  

Triệu đồng 5.080 4,55% 3.077 2,39% -39,43% 

Phải trả người lao động  Triệu đồng 1.479 1,32% 1.340 1,04% -9,40% 

Chi phí phải trả ngắn hạn  Triệu đồng 4.537 4,07% 4.537 3,52% 0,00% 

Phải trả khác  Triệu đồng 13.212 11,84% 8.191 6,35% -38,00% 

Vay và nợ thuê tài chính 
ngắn hạn  Triệu đồng 72.663 65,11% 74.332 57,65% 2,30% 

Quỹ khen thưởng phúc 
lợi  Triệu đồng 70 0,06% 60 0,05% -14,29% 

Nợ dài hạn  Triệu đồng 1.954 1,75% 2.194 1,70% 12,28% 

Vay và nợ thuê tài chính 
dài hạn  Triệu đồng 1.954 1,75% 2.194 1,70% 12,28% 

Nợ phải trả  Triệu đồng 111.594 100% 128.944 100% 15,55% 
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Nợ phải trả của Công ty tăng 15,55% từ 111,59 tỷ đồng lên đến 128,94 tỷ đồng tại ngày 31/12/2016. 

Nợ ngắn hạn chiếm phần lớn trong cơ cấu Nợ phải trả của Công ty. Kết thúc năm 2016, Nợ ngắn hạn 

chiếm 98,30% tổng nợ, trong khi Nợ dài hạn chiếm 1,70%.  

Nợ ngắn hạn của Công ty chủ yếu đến từ khoản Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn. Khoản mục này 

chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu Nợ phải trả của Công ty. Kết thúc năm 2016, Vay và nợ thuê tài 

chính ngắn hạn của Công ty tăng 2,30% nhưng tỷ trọng của khoản mục này giảm từ 65,11% trong 

năm 2015 xuống mức 57,65% khi kết thúc năm 2016. Khoản vay tài chính ngắn hạn này của Công 

ty được thực hiện theo hợp đồng số 01/2015/670816/HĐTD với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre nhằm bổ sung vốn lưu động với lãi suất theo từng lần nhận nợ 

thời hạn vay 12 tháng. Khoản vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp, cầm cố tài sản không đảm 

bảo một phần. Theo giá trị định giá của Ngân hàng như sau:  

- Tài sản cố định: 9.753.000.000 đồng  

- Vật tư tồn kho bình quân: 36.000.000.000 đồng  

- Gia trị quyền sử dụng đất tại Phú Nhuận theo định giá của Ngân hàng: 8.145.000.000 đồng 

Trong khi đó, khoản mục Phải trả người bán tăng đến 124,76%, từ mức 8,13 tỷ đồng lên đến 18,26 

tỷ đồng. Người mua trả tiền trước tăng từ 3,47 tỷ đồng lên 16,95 tỷ đồng, tăng 388,02%. 

Nợ dài hạn của Công ty tăng gần 50%, từ 1,95 tỷ đồng lên 2,19 tỷ đồng. Đây là khoản vay của Công 

ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre, khoản vay này được 

Công ty sử dụng để mua mới 03 xe ô tô tải tự đỗ nhãn hiệu HINO phục vụ hoạt động vận chuyển 

hàng hóa.  
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Về những cải cách trong năm  

- Thành lập thêm Đội thi công số 7 nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của lĩnh vực xây dựng.  

- Khả năng quản trị Hàng tồn kho đang ngày càng được cải thiện, khẳng định năng lực của Ban quản 

trị trong việc đánh giá nhu cầu và thời điểm nhập xuất hàng hóa.  

- Mối quan hệ với nhà đầu tư, nhà cung cấp, nhà sản xuất, khách hàng và các cơ quan ban ngành được 

Ban Giám đốc chú trọng duy trì, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong việc thực hiện các dự án, 

các công trình và bán hàng.  

- Công ty thường xuyên kiểm tra tất cả các khâu quả quá trình sản xuất, nhằm đảm bảo gạch thành 

phầm xuất xưởng phải đạt tiêu chuẩn.  

- Thực hiện chiến lược mở rộng thị trường, tập trung vào nhóm khách hàng tiềm năng, song song kết 

hợp với các chính sách bán hàng linh động hơn như giảm giá bán nếu khách hàng mua trọn gói vật 

tư, chính sách riêng dành cho nhà thầu, người môi giới, … nhằm tăng thị phần và thực hiện mục tiêu 

lợi nhuận. 

- Đơn vị nhận thấy việc áp dụng ISO 9001 là cách thức tốt nhất để nâng cao sự thỏa mãn của khách 

hàng với các sản phẩm và dịch vụ mà  công ty cung cấp, tạo dựng lòng tin và xây dựng thương hiệu, 

hình ảnh uy tín cho công ty, mở ra nhiều cơ hội mới giúp công ty phát triển bền vững lâu dài. Đến 

tháng 8/2016 công ty đã được tổ chức GIC cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015.  

Kế hoạch năm 2017 

Năm 2017 là năm quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai 

đoạn 2016 – 2020. Chính vì vậy, Quốc hội, Chính phủ đã quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 

6,7% trong năm 2017. Nếu như năm 2017 không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% thì việc thực hiện 

mục tiêu tăng trưởng 6,5 – 6,7% của cả giai đoạn 2016 – 2020 sẽ rất khó khăn. 

Theo kế hoạch chung của tỉnh Bến Tre thì năm 2017 sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các nghị 

quyết, chỉ thị, đề án, chương trình, kế hoạch, ... đã được ban hành, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét 

trong nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế. 

Tình hình thị trường năm 2017 được dự báo sẽ vẫn còn tiềm ẩn những khó khăn, thách thức do tình 

hình kinh tế trong nước vẫn đang tồn tại những vấn đề có tính cơ cấu dài hạn khiến tính linh hoạt 

của các chính sách nhằm đối phó với những vấn đề trong ngắn hạn càng thêm hạn chế; ngược lại, 

những khó khăn trong ngắn hạn lại làm chậm, thậm chí cạnh tranh nguồn lực với tiến trình giải quyết 

những vấn đề dài hạn. 

Trên cơ sở định hướng phát triển chung của tỉnh, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty xác 

định phương hướng hoạt động SXKD theo tinh thần thận trọng và chắc chắn; phát huy những thành 

quả đạt được và phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong năm qua để thực tập trung thực 

hiện hoàn thành kế hoạch năm 2017. 
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Điểm mạnh  

- Công ty là thương hiệu có uy tín trên thị trường Bến Tre trong lĩnh vực kinh doanh - sản xuất vật 

liệu xây dựng, thi công xây dựng - san lấp mặt bằng, nên luôn có sẵn nguồn khách hàng ổn định. 

- Tình hình tài chính lành mạnh, khả năng đối ứng và thanh khoản tốt. Nguồn lực tài chính đủ mạnh 

để đảm bảo yêu cầu sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững.  

- Có đầy đủ hệ thống kho hàng, bến bãi, phương tiện vận tải, thiết bị thi công. 

- Lực lượng nhân sự ổn định, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cao, gắn bó chặt chẽ với 

Công ty và phối hợp nhịp nhàng với các phòng ban trong công việc; đội ngũ kỹ sư trong lĩnh vực 

xây dựng có đủ các chuyên ngành và có đủ nhân sự cùng lúc đảm nhận cùng lúc nhiều công trình 

lớn.  

- Công ty đã thiết lập hệ thống phân phối vững mạnh với các cửa hàng đại lý và đối tác rộng khắp 

trên địa bàn toàn tỉnh với hơn 100 cửa hàng đại lý và trên 30 đối tác. 

Điểm yếu  

- Người lao động chưa phát huy tốt nhất năng suất làm việc khi Công ty tiến hành tái cơ cấu, áp 

dụng phương thức kinh doanh mới, cách làm việc mới và chưa phát huy tính hiệu quả như mong 

đợi. 

- Công tác phối hợp giữa các bộ phận trong khâu xác định nhu cầu thị trường, nhập xuất hàng bán, 

điều động phương tiện giao nhận,… đôi lúc chưa đồng bộ làm ảnh hưởng đến kế hoạch chung 

của Công ty. 

- Hệ thống chính sách đối với người lao động chưa phát huy hết tính tích cực, tính sáng tạo, tính 

năng động và chưa kích thích tăng năng suất lao động cũng như kích thích tinh thần phấn đấu 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng cá nhân. 

- Công ty còn nhiều thiếu sót trong công tác tham mưu, đề xuất chính sách bán hàng, khuyến mãi. 

Bên cạnh đó, khâu chăm sóc hậu mãi bán hàng chưa được các bộ phận thực hiện một cách 

nghiêm túc, đầy đủ. Chưa thực hiện tốt công tác tham mưu các chiến lược phát triển, nâng tầm 

Công ty lên nhà phân phối chiến lược. 
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Cơ hội  

- Theo Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND, ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến 

Tre về phát triển kinh tế xã hội năm 2017, mục tiêu tổng quát năm 2017 được xác định là 

năm “hành động” để triển khai thực hiện đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình, 

kế hoạch đã được ban hành, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong nâng cao chất lượng tăng 

trưởng kinh tế. Theo đó có các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là : 

 Triển khai xây dựng nông thôn mới đồng bộ ở các xã, tạo thành phong trào sâu rộng 

trong cả hệ thống chính trị và nhân dân; 

 Đề án phát triển công nghiệp tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 và Chỉ thị số 13-CT/TU 

về huy động nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 

2016-2020; đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, cụm công nghiệp Phú Hưng, 

Long Phước, Hữu Định, Thành Thới B, An Đức - thị trấn Ba Tri, mở rộng cụm công 

nghiệp Phong Nẫm và các dự án lớn khác; 

 Triển khai tổ chức thực hiện chương trình phát triển doanh nghiệp gắn với cải thiện 

môi trường đầu tư kinh doanh. 

- Công ty đã tạo được uy tín, được sự ủng hộ của khách hàng, đối tác, sự tin tưởng của Lãnh 

đạo tỉnh và các ban ngành. Đây là điều kiện thuận lợi trong sản xuất kinh doanh, trong thi 

công xây dựng công trình. Đây cũng sẽ tiếp tục là cơ hội cho sự phát triển của Công ty trong 

thời gian tới. 

- Sau thời gian nghiên cứu, tìm hiểu năng lực và khả năng cạnh tranh, các nhà sản xuất đã chọn 

Công ty làm nhà phân phối tại thị trường Bến Tre để phát triển thị phần của các nhóm hàng 

sơn, ống nhựa. Đây là điều kiện thuận lợi để Công ty gia tăng doanh thu, lợi nhuận qua việc 

mua hàng trực tiếp từ nhà sản xuất và phân phối cho thị trường (trước đây Công ty phải mua 

hàng qua nhà phân phối khác nên gặp bất lợi về các chính sách bán hàng, chiết khấu, ưu 

đãi,… và không tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể trên thị trường). 

- Là khách hàng thường xuyên giao dịch với các tổ chức tín dụng nên khi cần bổ sung nguồn 

vốn vay thì đơn vị có lợi thế về mức lãi suất áp dụng (thấp hơn mức lãi suất bình quân chung 

của thị trường). Đây là điều kiện thuận lợi để đơn vị triển khai thực hiện các dự án trong 

năm 2017.  
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Thách thức 

- Chính sách bán hàng trả chậm dễ dẫn đến tình trạng bị chiếm dụng vốn và làm chậm khả năng 

quay vòng vốn kinh doanh.  

- Các nhà sản xuất vì mục tiêu chiếm lĩnh thị trường, gia tăng thị phần sẽ gây áp lực với Công ty 

nhằm tăng sản lượng tiêu thụ trong khi vẫn áp dụng các chính sách này với các nhà phân phối 

khác, việc này dẫn đến trình trạng cạnh tranh gay gắt, ngày càng khốc liệt và thiếu lành mạnh 

giữa các nhà phân phối khác với Công ty trên thị trường Bến Tre. Các nhà sản xuất gây áp lực 

lên Công ty và các đại lý khác về doanh số và sản lượng trong khi các chính sách khuyến mãi, 

chiết khấu của nhà sản xuất chưa phát huy được tác dụng. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng cạnh 

tranh gay gắt, ngày càng khốc liệt và thiếu lành mạnh trên thị trường Bến Tre.  

- Việc chia nhóm, hạng doanh nghiệp, kiểm soát chặt chẽ hơn các tiêu chí trong hồ sơ dự thầu 

ngoài những tác dụng tích cực còn phát sinh vấn đề tiêu cực và tạo ra sự cạnh tranh không 

lành mạnh trong đấu thầu. 

- Theo báo cáo số 358/BC-UBND, ngày 31/11/2016 của UBND tỉnh thì tổng nguồn vốn đầu tư 

phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2016 là 1.863 tỷ đòng, vốn kế hoạch năm 2017 là 

hơn 1.967 tỷ đồng. Nhưng kế hoạch phân bổ vốn thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên bố trí vốn 

để thu hồi các khoản vốn ứng trước; thanh toán nợ tồn đọng xây dựng cơ bản; các dự án đã 

hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; dự án dự kiến hoàn thành 

trong năm 2017; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài 

trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công 

tư PPP theo các nguyên tắc trên sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm chậm tiến độ giải ngân và ảnh 

hưởng đến kế hoạch xoay vòng vốn, kế hoạch doanh thu, kế hoạch lợi nhuận của Công ty. 
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Nhận diện được cơ hội và thách thức đồng thời xác định được vị thế của Công ty khi bước vào năm 2017, 

Ban giám đốc đưa ra những mục tiêu kinh doanh như sau:  

Chỉ tiêu Đơn vị tính KH 2016 TH 2016 KH 2017 

Tổng doanh thu  Triệu đồng 228.000 218.265 233.369 

Tổng chi phí  Triệu đồng 219.900 210.384 225.269 

Tổng lợi nhuận trước thuế  Triệu đồng 8.100 7.881 8.100 

Số phải nộp ngân sách  Triệu đồng 13.661 15.783 15.600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE  

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

 

Hoạt động kinh doanh Vật liệu xây dựng  

Công ty xác định tình hình thị trường năm 2017 sẽ diễn ra sôi động và cạnh tranh quyết liệt không 

chỉ giữa các nhà phân phối với nhau mà sẽ phát sinh thêm sự cạnh tranh, sự ràng buộc chỉ tiêu 

của các nhà sản xuất với các nhà phân phối nhằm gia tăng thị phần của các nhà sản xuất. Đặc biệt 

đối với thị trường xi măng, năm 2017, mức độ cạnh tranh giành thị phần trong nước được đánh 

giá sẽ tăng mạnh. Nguyên nhân là do trong thị trường xi măng Việt Nam, các nhà sản xuất hiện 

đang mở rộng quy mô khi hàng loạt dự án xây dựng nhà máy xi măng chính thức khởi động trong 

năm tới. Nguồn cung tăng mạnh trong khi xi măng Việt Nam lại đang gặp khó tại thị trường xuất 

khẩu, khiến cho áp lực tranh giành thị phần trong nước ngày càng nặng nề hơn cho các nhà sản 

xuất. Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh vật liệu xây dựng, Công ty cần nghiêm túc thực hiện các 

biện pháp như:  

- Áp dụng những chính sách bán hàng phù hợp với từng đối tượng khách hàng (chẳng hạn như 

chính sách áp dụng cho đại lý, thầu thợ, đơn vị thi công, nhà dân,…) và từng nhóm hàng hóa 

(xi măng, thép xây dựng, sơn, ống nhựa,…) nhằm thâm nhập và gia tăng mức độ phổ biến ở 

phân khúc mà thị phần của Công ty còn hạn chế.  

- Nâng cao hiệu quả quản trị hàng tồn kho, lưu kho bằng cách lập kế hoạch mua bán, dự trữ 

hàng hóa hợp lý theo từng thời điểm để ứng phó với sự biến động về giá cả và nguồn cung 

hàng hóa, đảm bảo đáp ứng đúng chủng loại, đủ số lượng, giao hàng đúng thời gian cho các 

công trình xây dựng, cho các đại lý, cho khách hàng,… 

- Tăng cường công tác kiểm soát quá trình từ khâu lựa chọn nhà sản xuất, nhập kho, lưu kho, 

xuất hàng, bán hàng, và công tác chăm sóc khách hàng sau khi bán nhằm đáp ứng nhu cầu của 

thị trường và gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của Công ty.  

Đảm bảo các người lao động ở các khâu này phải phối hợp chặt chẽ để quá trình luân chuyển 

hàng hóa được diễn ra liên tục, xuyên suốt và không bị ách tắc ở khâu nào. Bên cạnh đó, Ban 

Giám đốc còn thực hiện phân tích đánh giá, điều chỉnh cho phù hợp thực tế nhằm thực hiện 

nhiệm vụ một cách tốt nhất và phát huy hiệu quả một cách tối ưu 

- Các nhiệm vụ của kế hoạch năm 2017 sẽ phải được thực hiện nghiêm túc, từng thời điểm có 

sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện để đánh giá, phân tích … để kịp thời đề ra các giải pháp khắc 

phục khuyết điểm hay tăng cường phát huy các ưu điểm nhằm cải thiện, nâng cao tính hiệu 

quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Đối với mảng kinh doanh vật liệu xây dựng, năm 2017, Công ty đặt kế hoạch doanh thu bán 

ra tăng 4% so với năm 2016, đạt mức 82,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 15% so với lợi 

nhuận năm 2016, đạt mức 2,3 tỷ đồng
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Ban lãnh đạo xác định lĩnh vực thi công xây dựng vẫn là lĩnh vực chủ lực của Công ty trong thời gian 

tới. Do vậy, các phòng, bộ phận, phân xưởng cần thực hiện tốt các chức trách, nhiệm vụ của mình để 

hỗ trợ hoạt động thi công san lấp, xây dựng hoàn thành tốt nhiệm vụ và mang về lợi nhuận cho đơn vị. 

Chú trọng khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế trong việc cung ứng hàng hóa cho các công trình, cụ 

thể: 

- Định kỳ lập kế hoạch sử dụng vật tư cho công trình và thường xuyên ra soát, điều chỉnh sao 

cho phù hợp với thực tế thi công của Công ty.  

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ phận để gia tăng mức độ chính xác của kế hoạch sử 

dụng vật tư nhằm đáp ứng tiến độ thi công của từng công trình. Việc làm này không những tạo 

sự chủ động trong việc cung cấp vật tư mà còn hạn chế sự phát sinh tăng giá vật tư của các 

công trình. 

- Thực hiện các bước chuẩn bị để thực hiện tốt công tác quyết toán nội bộ, quyết toán với chủ 

đầu tư … thường xuyên liên hệ với các bên có liên quan để rút ngắn thời gian giải ngân, quyết 

toán các công trình. 

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

để giao hàng kịp thời cho các công trình thi công đúng tiến độ. 

Năm 2017, Công ty đặt kế hoạch đạt 136 tỷ đồng doanh thu mảng thi công san lấp xây dựng, tăng 14% 

so với doanh thu năm 2016. Lợi nhuận mục tiêu của mảng kinh doanh này được đặt ra ở mức 4,9 tỷ 

đồng, tăng 9% so với lợi nhuận năm 2016.   

Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Mỹ Thạnh An 

Rà soát, kiểm tra tiến độ lấp đầy mật độ dân cư tại khu tái định cư này, giải quyết các vướng mắc về 

thủ tục giấy tờ … để các bộ phận tập trung thực hiện hoàn tất các công việc còn lại.  

Lập thủ tục và triển khai thi công các hạng mục còn lại: Trạm xử lý nước thải, xây dựng chợ.  

Kế hoạch kinh doanh các lô nền còn lại: Dự kiến trong năm 2017 sẽ sang nhượng 50% diện tích các lô 

nền còn lại. 

Công ty đặt kế hoạch doanh thu thực hiện đạt 1,4 tỷ đồng , tăng 27% so với doanh thu năm 2016, lợi 

nhuận trước thuế đạt 70 triệu đồng, tăng 5%  so với thực hiện năm 2016 
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Hoạt động khai thác cát  

Từ năm 2017 đơn vị được phép khai thác tại 03 mỏ cát là Vĩnh Bình, Phụng Châu và Tiên Thủy - An 

Hiệp. Do vậy, kế hoạch khai thác 2017 được lập trên cơ sở khả năng tiêu thụ, trữ lượng, công suất được 

phép khai thác của 03 mỏ cát trên. 

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

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

động khai thác cát; ký quỹ bảo vệ phục hồi môi trường, nộp đầy đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản còn lại đúng quy định.  

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

theo yêu cầu của cơ quan chức năng. 

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

thác ... đúng theo giấy phép đã được cấp. Chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông đường thủy 

nội địa tại khu vực khai thác. 

Kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động khai thác tại các mỏ cát để đảm bảo việc khai thác theo 

đúng các quyết định cấp phép, các kế hoạch khai thác và đúng theo các quy định khác của Nhà nước. 

Thường xuyên cập nhật thông tin về việc áp dụng các chính sách mới của nhà nước, của tỉnh, của ngành 

… đối với hoạt động động khai thác cát để có thể chủ động điều chỉnh hoạt động khai thác cho phù hợp 

nhằm bảo tính hiệu quả của hoạt động này. 

Công ty đặt kế hoạch đạt 3,8 tỷ đồng, tăng 1% so với doanh thu năm 2016, lợi nhuận trước thuế đạt 

690 triệu đồng, tương đương 47% so với thực hiện năm 2016  

 

 

 

 

 

 

.  
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Hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng  

Trong thời gian tới, Ban lãnh đạo chủ trương 

tiếp tục phát huy những thế mạnh của Công ty, 

đồng thời từng bước khắc phục những thiếu 

sót, cải tiến quy trình sản xuất, cắt giảm chi phí 

sản xuất. Ban Giám đốc sẽ theo sát, phân tích 

đánh giá tình hình và đưa ra phương hướng, 

chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh.  

Các phòng ban, bộ phận, phân xưởng … trong 

qúa trình thực hiện nhiệm vụ phải lập kế hoạch 

phối hợp làm việc trong tất cả các khâu, các 

công đoạn để quá trình sản xuất được diễn ra 

liên tục từ khâu nhập nguyên vật liệu đầu vào 

đến thực hiện sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và 

hậu mãi ... cho phù hợp với các qui trình, các 

muc tiêu, chính sách chất lượng v.v … của hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.  

Kế hoạch cho từng mặt hàng cụ thể như sau:  

Hoạt động sản xuất gạch nung  

Đến thời điểm cuối năm 2016 thì vẫn chưa có 

chủ trương của tỉnh về lộ trình, thời gian cụ thể 

sử dụng gạch không nung và chủ trương dừng 

sản xuất gạch đất sét nung truyền thống. Trước 

tình hình trên thì kế hoạch năm 2017 đơn vị tổ 

chức sản xuất gạch đất sét nung theo hướng 

chủ yếu để giải quyết việc làm cho người lao 

động, sản xuất để cung cấp cho các công trình 

xây dựng đang sử dụng dở dang gạch nung. 

Trong thời gian tới, tùy theo diễn biến nhu cầu 

thị trường, chủ trương chung của Nhà nước … 

đơn vị sẽ có kế hoạch đầu tư sản xuất gạch 

không nung theo công nghệ mới để thay thế 

cho hoạt động sản xuất gạch nung truyền 

thống. 

Tiếp tục thực hiện các biện pháp tiết kiệm 

nguyên vật liệu, tăng cường duy tu bảo dưỡng 

… để hạn chế chi phí sửa chữa nhằm hạ giá 

thành sản xuất.  

Năm 2017, Công ty kỳ vọng đạt 600 triệu đồng 

doanh thu  và sản lượng sản xuất là 1,1 triệu 

viên. 

Hoạt động sản xuất gạch Terrazzo  

Trước chủ trương phát triển đô thị hóa chung 

của tỉnh, đơn vị sẽ tăng cường công tác quảng 

bá, giới thiệu sản phẩm rộng rãi hơn nhằm mở 

rộng thị trường, gia tăng thị phần.  

Thương hiệu gạch terrazzo DONGKHOI của 

đơn vị sản xuất đã được chứng nhận ISO 

9001:2015, chứng nhận hợp qui theo TCVN 

7744 - 2013. Do vậy, trong quá trình sản xuất 

phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình kỹ 

thuật để đảm bảo sản phẩm xuất xưởng đạt các 

chỉ tiêu theo các tiêu chuẩn đã đăng ký. 

Tăng cường công tác điều tra, nghiên cứu thị 

trường để các sản phẩm gạch luôn theo kịp xu 

hướng phát triển của thị trường; chú trọng 

thực hiện tốt khâu hậu mãi, thực hiện các tốt 

chính sách đối với người môi giới, khách hàng 

gián tiếp ... 

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát từ khâu 

nhập nguyên vật liệu, tổ chức sản xuất, bảo 

dưỡng, giao nhận … để đảm bảo tính liên kết 

của quá trình sản xuất và đảm bảo sản phẩm 

đạt chất lượng tốt nhất khi cung ứng cho thị 

trường. 

Kế hoạch năm 2017 của Công đối với hoạt động 

này: Doanh thu bán ra đạt 1,69 tỷ đồng - bằng 

86% doanh thu thực hiện năm 2016, sản lượng 

sản xuất là 21.000 m2 – bằng 98% sản lượng 

thực hiện năm 2016. 
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Hoạt động sản xuất gạch bê tông tự chèn  

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

đơn vị thi công. Năm 2017, đơn vị tiếp tục lập kế hoạch sản xuất gạch bê tông tự chèn để cung ứng cho 

công trình trên.  Cụ thể sản lượng sản xuất là 3.000 m2 – bằng 84% sản lượng thực hiện năm 2016, 

cung cấp cho công trình là 3.500 m2 – bằng 91% sản lượng cung cấp năm 2016. 

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

đa số thị hiếu người tiêu dùng tại thị trường Bến Tre (nhu cầu thị trường đã chuyển sang gạch terrazzo 

do dễ thi công, sửa chữa, tính mỹ quan cao hơn, giá thành thấp hơn ... ). Mặc khác do đây là hạng mục 

tiếp nối nên phải sử dụng gạch bê tông tự chèn để đảm bảo tính đồng nhất của công trình. Do vậy, năm 

2017 đơn vị chỉ lập kế hoạch sản xuất đủ sản lượng để đáp ứng cho công trình và không lập kế hoạch 

sản xuất kinh doanh bán ra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động sản xuất tole & xà gồ  

Thị phần tole và xà gồ trong thời gian qua giảm đáng kể do thị trường xây dựng dân dụng và công 

nghiệp đang chuộng loại ngói đất sét nung và ngói ximăng làm tấm lợp do tính thẩm mỹ, độ bền của 

các loại vật liệu này.  

Tuy gặp nhiều bất lợi nhưng mặt hàng này trong thời gian tới vẫn có hướng phát triển khả quan do tác 

động tích cực từ kế hoạch xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Bến Tre năm 2017 mang lại. Nhóm khách hàng tiềm năng trong thời gian tới là các đơn vị thi công 

xây dựng các nhà máy, nhà xưởng, công trình phụ trợ … tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đơn 

vị đang xây dựng các chính sách bán hàng linh động hơn, đa dạng hơn … đồng thời tăng cường công 

tác thị trường để tiếp cận một cách có hiệu quả với nhóm khách hàng tiềm năng này. 

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

vào … để giảm giá thành, tạo lợi thế cạnh tranh. 

Công ty đặt kế hoạch doanh thu bán ra đạt 425 triệu đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2016.  
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Hoạt động tài chính – kế toán  

Bên cạnh các kế hoạch về sản xuất kinh doanh, Ban lãnh đạo cũng đề ra kế hoạch cho các công tác 

hậu cần, nhằm đảm bảo quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao.  

Đối với các hoạt động kế toán – tài chính, Công ty cần thực hiện những biện pháp sau:  

Tiếp tục thực hiện theo định hướng hoạt động kinh doanh có lãi, bảo toàn nguồn vốn và tăng trưởng. 

Đảm bảo luôn có đủ nguồn vốn, bố trí sử dụng một cách hợp lý, tối ưu trong từng thời điểm cho mọi 

mặt hoạt động của đơn vị.  

Công tác phân tích, đề xuất các vấn đề tài chính của các bộ phận nghiệp vụ phải được thực hiện 

thường xuyên, kịp thời để tham mưu cho Ban Lãnh đạo một cách nhanh chóng, chính xác và toàn 

diện về thực trạng hoạt động tài chính. Chú trọng thực hiện tốt việc tham mưu, đề xuất những giải 

pháp hữu hiệu trong từng thời điểm, từng tình hình.  

Thường xuyên lập phương án, kế hoạch chuẩn bị vốn theo từng thời điểm, tiến độ sản xuất, tiến độ 

thi công công trình … các kế hoạch này nếu được lập sát với diễn biến thị trường thì sẽ hỗ trợ rất tốt 

các mặt hoạt động khác hoàn thành nhiệm vụ được giao và mang về doanh thu, lợi nhuận cho đơn 

vị. 

Duy trì tốt mối quan hệ với các tổ chức tín dụng để tạo lợi thế về nguồn vốn vay và sự bảo lãnh để 

tham gia dự thầu, bảo lãnh mua hàng … khi Công ty có nhu cầu. 

Kiểm tra việc thực hiện chính sách bán hàng chậm trả; khả năng thanh toán đúng hạn tiền nợ hàng 

bán; theo dõi và đề xuất biện pháp thu hồi nợ quá hạn, nợ khó đòi … 

Công tác chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo thực hiện theo đúng các qui định của Luật Kế toán, chế độ 

kế toán và các báo cáo kế toán theo đúng qui định của Nhà nước. 

Công ty đặt mục tiêu bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, nhu cầu vốn lưu động là 155 tỷ đồng, nhu cầu 

vốn vay là 83,2 tỷ đồng.  

Hoạt động vận tải hàng hóa  

Thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền ý thức trách nhiệm đối với người điều khiển phương tiện trong 

việc chấp hành các nội qui, qui định của Nhà nước, của đơn vị; 

Các qui trình bảo dưỡng, vận hành phương tiện phải được thực hiện nghiệm chỉnh nhằm đảm bảo các 

phương tiện luôn được bảo quản tốt, luôn trong trình trạng sẵn sàng hoạt động, không để xảy ra các 

hư hỏng do lỗi chủ quan của tài xế. 

Công tác điều động phương tiện giao nhận hàng phải được phối hợp nhịp nhàng từ khâu tiếp nhận 

đơn hàng, đặt hàng, điều động phương tiện, giao nhận …nhất là các vấn đề phát sinh trong quá trình 

điều động, giao nhận hàng phải được từng khâu giải quyết trong phạm vi, chức trách được giao và 

phải kịp thời báo cáo xin ý kiến giải quyết nếu vượt thẩm quyền. 

Các công tác này phải được thường xuyên thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện để tăng năng 

suất hoạt động của phương tiện, đảm bảo phương tiện được sử dụng một cách tối ưu. 

Năm 2017, kế hoạch của Công ty là doanh thu thực hiện đạt 1,88 tỷ đồng - tăng 6% so với thực hiện 

năm 2016.  
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Hoạt động Hành chính – Nhân sự  

Tiếp tục chấp hành nghiêm túc Nội qui, Qui chế làm việc của Công ty và các chính sách pháp luật của 

Nhà nước. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng qui định của Nhà nước.  

Thực hiện trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động, trang phục bảo hộ lao động, trang phục văn phòng, 

tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân viên; 

Tiếp tục thực hiện tốt việc ban hành, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính sách của 

nhà nước đối với đơn vị, đối với toàn thể CB.CNV; Tham gia tốt công tác phúc lợi xã hội, hưởng ứng các 

cuộc vận động, các phong trào của Tỉnh và chính quyền địa phương phát động.  

Ban Giám đốc cũng sẽ tiếp tục phối hợp với BCH Công đoàn chăm lo tốt đời sống vật chất, đời sống tinh 

thần cho người lao động. Tổ chức tặng quà cho CB CNV nhân dịp lễ, tết nguyên đán; tổ chức cho con em 

CB.CNV vui chơi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tổ chức cho CB.CNV tham quan nghỉ dưỡng năm 2017 
… 

Kết hợp với các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên thường xuyên tuyên truyền, kiểm 

tra công tác An toàn lao động - Vệ sinh lao động, Phòng cháy chữa cháy … tổ chức các sân chơi lành 

mạnh nhằm tăng cường thể lực, tinh thần thoải mái để người lao động an tâm công tác. 

Năm 2017, Công ty dự kiến tổng số lao động là 140 người, tổng quỹ lương là 8,7 tỷ đồng, thu nhập bình 

quân là 5,4 triệu đồng/người/tháng. 



 

56 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về trách nhiệm với môi trường và xã hội  
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Ban giám đốc luôn đề cao vai trò của người lao động trong 

sự phát triển bền vững của Công ty. Ban Giám đốc cũng sẽ 

tiếp tục phối hợp với BCH Công đoàn chăm lo tốt đời sống 

vật chất và tinh thần cho người lao động. Tổ chức tặng quà 

cho CB CNV nhân dịp Lễ, Tết Nguyên Đán; tổ chức cho con 

em CB.CNV vui chơi nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tổ 

chức cho CB.CNV tham quan nghỉ dưỡng năm 2017 … 

Kết hợp với các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn 

thanh niên thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra công tác 

An toàn lao động - Vệ sinh lao động, Phòng cháy chữa cháy 

và tổ chức các sân chơi lành mạnh nhằm tăng cường thể 

lực, tinh thần thoải mái để người lao động an tâm công tác. 

Tập thể cán bộ, công nhân viên luôn ý thức thực hiện trách 

nhiệm với môi trường. Thực hiện chỉ đạo từ Ban lãnh 

đạo,người lao động luôn tuân thủ những quy định về bảo 

vệ môi trường trong từng giai đoan sản xuất và phân phối 

đến khách hàng. Ngoài ra, Ban giám đốc chủ trương cung 

cấp cho khách hàng đầy đủ thông tin về sản phẩm bao gồm 

thông tin liên quan đến nguy cơ về môi trường. Bên cạnh 

đó, Ban lãnh đạo cũng khuyến khích tập thể người lao động 

thực hiện tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên thông qua việc 

sử dụng điện, nước, và các nguồn năng lượng khác một 

cách hợp lý.  

Tham gia tốt công tác phúc lợi xã hội và hưởng ứng các 

cuộc vận động, các phong trào của chính quyền địa phương. 

Hỗ trợ kinh phí và tặng tập vở cho các trường học ở các xã 

vùng xâu, vùng xa. Hưởng ứng tốt công tác đóng góp Qũy vì 

trẻ thơ, tháng hành động vì người nghèo, Qũy tấm lòng 

vàng, Qũy đền ơn đáp nghĩa … Tiếp tục thực hiện các công 

tác an sinh xã hội khác để góp phần đóng góp vào sự phát 

triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà 
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Về các mặt hoạt động của Công ty  

Về hoạt động của Ban Giám đốc  

Kế hoạch & định hướng  
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Về hoạt động sản xuất kinh doanh  

Ban giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực thực hiện kế hoạch đặt ra. Tuy nhiên, năm 

2016, tình hình kinh tế xã hội trong tỉnh Bến Tre gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến kết 

quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Cụ thể doanh thu Công ty chỉ đạt 94,90% so với kế hoạch, lợi 

nhuận sau thuế đạt 97,16% kế hoạch.  

Về hoạt động kinh doanh Vật liệu xây dựng  

Nửa đầu năm 2016, hoạt động kinh doanh của Công ty gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân là do giai 

đoạn đó thị trường vật liệu xây dựng đang đối mặt với tình trạng cung vượt cầu, đồng thời thiên tai 

hạn mặn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sản xuất và sinh hoạt trong tỉnh Bến Tre. Tuy nhiên, 

nửa cuối năm 2016, thị trường vật liệu xây dựng ấm lên, do nhu cầu xây dựng và tu sửa nhà ở để chuẩn 

bị đón Tết cổ truyền tăng lên. Công ty đã vượt con số kế hoạch 65,55 tỷ đồng đặt ra cho mảng kinh 

doanh Vật liệu xây dựng với doanh thu thực hiện đạt gần 79,68 tỷ đồng. Hoạt động này cũng đóng góp 

2,01 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt mức 811,95 triệu đồng trên kế hoạch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về các mặt hoạt động của Công ty   
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Hạn chế:  

Các chính sách khuyến mãi, chiết khấu, quảng bá ... của các nhà sản xuất chưa phát huy hết tác 

dụng để kích thích thị trường nhằm tăng trưởng thị trường và thị phần; Sự cạnh tranh của các 

nhà phân phối trong và ngoài tỉnh nhằm chiếm lĩnh thị phần diễn ra ngày càng gay gắt và phức 

tạp trên tất cả các phân khúc và nhóm khách hàng (đại lý, nhà dân, đơn vị thi công ... ). 

Việc phải thực hiện đạt các chỉ tiêu về doanh số, sản lượng do nhà sản xuất đưa ra trong khi sức 

tiêu thụ của thị trường thì có giới hạn cũng là một áp lực mà đơn vị phải phấn đấu để hoàn thành 

trong năm qua. 

Ngoài ra còn nguyên nhân chủ quan trong nội tại đơn vị là một số bộ phận chưa thực hiện tốt 

chức trách nhiệm vụ như kỳ vọng, chưa theo kịp diễn biến thị trường và nhu cầu khách hàng, 

chưa thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất các kế hoạch, biện pháp … khi thị trường có sự 

biến động. 

Đồng thời trong năm qua khâu quản lý, điều động, giám sát và phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa 

các phòng và kho, cửa hàng, phương tiện, phân xưởng chưa thật chặt chẽ nên vẫn còn trình trạng 

khách hàng chưa hài lòng do hàng hóa giao không đúng với thời gian, số lượng hoặc tiến độ như 

đã thông báo với khách hàng 

 

Ưu điểm 

- Công tác mua hàng: 

Để đạt được thành tích đó, Công ty đã có sự chuẩn bị bắt đầu từ công tác mua hàng. Kế hoạch mua, dự 

trữ hàng hóa được lập định kỳ và đột xuất theo từng thời điểm, từng nhu cầu của khách hàng, nhu cầu 

sử dụng nội bộ nên hàng hóa luôn đảm bảo về chủng loại, số lượng, chất lượng và sẵn sàng cung ứng 

cho thị trường, cho các hoạt động xây dựng, sản xuất …; các chính sách chiết khấu, khuyến mãi, hỗ trợ 

bán hàng … của nhà sản xuất được thường xuyên cập nhật, theo dõi để có kế hoạch mua hàng nhằm đạt 

chỉ tiêu doanh số và được hưởng các chính sách từ nhà sản xuất. 

Công tác mua hàng trong năm qua thực hiện khá tốt các chức năng của mình; giá trị mua vào thực hiện 

là 104,4 tỷ đồng - tăng 19% so với cùng kỳ và tăng 7% so với kế hoạch năm 2016, nhất là mặt hàng xi 

măng có sự tăng trưởng rất tốt (thực hiện đạt 52 ngàn tấn - tăng 36% so với cùng kỳ và tăng 9% so với 

kế hoạch năm 2016). 

- Công tác bán hàng:  

Công tác mở rộng thị trường được chú trọng: Trong năm đã mở rộng thêm trên 20 khách hàng đại lý, 

chú trọng phát triển nhóm khách hàng thi công công trình nhất là các công trình xã hội hóa như mùa hè 

xanh, giao thông nông thôn ... qua đó giá trị bán ra kinh doanh thực hiện đạt 79,6 tỷ đồng - tăng 38% so 

với cùng kỳ và tăng 22% so với kế hoạch năm 2016; về mặt sản lượng thì các mặt hàng chính đều có sự 

tăng trưởng trên 17% so với cùng kỳ và tăng trên 12% so với kế hoạch năm 2016. 

Trong năm qua, hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty cũng thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ 

cho lĩnh vực thi công, xây dựng, san lấp khi cung ứng kịp thời, đầy đủ các chủng loại vật tư cho hoạt 

động trên.   
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Hạn chế  

- Sự phối hợp giữa đội thi công, phòng kỷ thuật xây dựng, phòng kinh doanh và bộ phận giao nhận 

tại kho chưa thật sự nhịp nhàng, hợp lý …  

- Phòng kinh doanh đôi lúc còn bị động trong việc mua và giao hàng theo yêu cầu, chưa thực hiện tốt 

công tác chuẩn bị nguồn hàng kịp thời cho các công trình ở các huyện. 

- Trong triển khai thi công các đội xây dựng còn chủ quan trong kiểm tra, thực hiện tiến độ theo cam 

kết; chưa chủ động phối hợp cùng các bên có liên quan để giải quyết những khó khăn, vướng mắc 

và còn trông chờ vào sự giải quyết của đơn vị. Ngoài ra, khi tình hình thị trường có sự biến động giá, 

thời tiết biến đổi bất thường ảnh hưởng đến tiến độ thi công … chưa được các đội thực hiện tốt và 

kịp thời. 

- Tiến độ quyết toán, giải ngân các công trình còn chậm do các bộ phận còn chủ quan, không thường 

xuyên bám sát, phối hợp với đơn vị giám sát, chủ đầu tư để kịp thời tháo gỡ những vấn đề thủ tục, 

giấy tờ có sai sót hoặc những yêu cầu khác phát sinh khi quyết toán. 

 

Về hoạt động thi công xây dựng & san lấp mặt bằng 

Hoạt động thi công xây dựng, san lấp được định hướng là lĩnh vực kinh doanh chủ lực của Công ty . 

Tuy nhiên, kết thúc năm 2016, hoạt động thi công, xây dựng chỉ mang lại doanh thu hơn 119,64 tỷ 

đồng, đạt mức 84,25% kế hoạch nguyên nhân là do Công ty gặp không ít khó khăn từ môi trường kinh 

doanh:  

Ảnh hưởng của Luật Đấu thầu, Nghị định hướng dẫn 63/2014/ NĐ – CP và thông tư số 03/2015/TT – 

BKHĐT khiến cho Công ty không thể tham gia đấu thầu các công trình có giá trị dưới 5 tỷ, công trình 

có vốn ODA. Ngoài ra Công ty cũng gặp khó khăn về nhân sự khi thiếu nhân sự chủ chốt có trình độ 

chuyên môn phù hợp … nên số lượng các công trình trong năm qua giảm, làm doanh thu của lĩnh vực 

thi công xây dựng giảm và tổng doanh thu của Công ty cũng giảm theo. 

Trong năm qua thì sự biến đổi thời tiết, tình hình hạn hán, xâm ngập mặn … đã ảnh hưởng đến tiến độ 

thi công (một số công trình phải tạm dừng thi công để đảm bảo an toàn do nước bị nhiễm mặn) và làm 

chậm tiến độ quyết toán theo kế hoạch đề ra. 
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Hoạt động sản xuất  

Ưu điểm  

Thực hiện theo đúng định hướng trên thì trong 

năm qua đã thực hiện khá tốt việc cung cấp các 

sản phẩm gạch nung, gạch terrazzo, tole & xà 

gồ cho hoạt động xây dựng luôn kịp thời, đúng 

số lượng và đạt chất lượng. 

Trong sản xuất luôn thực hiện các biện pháp 

tiết kiệm nguyên vật liệu, chú trọng đến chất 

lượng sản phẩm xuất xưởng; đảm bảo thời gian 

giao hàng; xây dựng chính sách giá bán phù 

hợp với mặt bằng chung của thị trường.  

Hạn chế:  

Tuy nhiên trong năm qua vẫn còn tồn tại những 

khó khăn nên đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi 

nhuận của hoạt động này.  

Trong năm qua có nhiều sự biến động về giá cả, 

nguồn cung cấp nguyên vật liệu đầu vào không 

ổn định nhất là mặt hàng gạch nung; sự cạnh 

tranh gay gắt về giá bán của các đối thủ trong 

nhóm khách hàng nhà dân, về phương thức bán 

hàng ở nhóm khách hàng công trình …  

Trên thị trường xuất hiện những sản phẩm 

cùng phân khúc, cùng chủng loại nhưng giá cả 

và chất lượng không rõ ràng … cũng gây không 

ít khó khăn cho đơn vị trong thời gian qua. 

Hoạt động vận tải hàng hóa  

Đây chỉ là mảng kinh doanh phụ với vai trò chủ 

yếu là luân chuyển hàng hóa, hỗ trợ cho các 

hoạt động xây dựng, hoạt động kinh doanh, 

hoạt động sản xuất của Công ty. Nhiệm vụ chủ 

yếu của hoạt động vận tải là thực hiện tốt chức 

năng luân chuyển hàng hóa hỗ trợ hoạt động 

kinh doanh VLXD, vận chuyển vật tư hỗ trợ 

hoạt động xây dựng và động sản xuất tại phân 

xưởng. Do vậy, đơn vị không đặt ra yêu cầu cao 

về lợi nhuận cho hoạt động này. 

Nhìn chung các phương tiện đã thực hiện khá 

tốt chức năng của mình, các hàng hóa, vật tư 

được vận chuyển kịp thời giao đến nơi cho 

khách hàng; cung cấp đúng tiến độ, đúng số 

lượng cho các công trình nội bộ và phân xưởng 

sản xuất. 

Thực hiện tốt việc chấp hành luật an toàn giao 

thông đường bộ, đường thủy và các phương 

tiện cơ giới luôn bảo bảo an toàn khi thi công 

tại công trường. Năm 2016 doanh thu hoạt 

động vận tải đạt mức 1,78 tỷ đồng, chỉ đạt 

71,39% kế hoạch.  
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Hoạt động khai thác cát  

Trong năm, doanh thu khai thác cát của Công ty đạt 8,42 tỷ đồng, bằng 84% so với năm 2015 và  đạt 

94% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế hoạt động này lại mang lại là 1,46 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so 

với thực hiện năm 2015, vượt 2,5 lần so với kế hoạch năm 2016. 

Ưu điểm  

Công ty luôn tuân thủ khai thác theo tọa độ, biên giới khai trường, thời gian khai thác, sản lượng khai 

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

thủy nội địa tại khu vực khai thác, thả phao khu vực được phép khai thác đúng qui định. 

Song song đó, Công ty cũng luôn thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước và 

chính quyền địa phương. Nộp đầy đủ các loại thuế, phí liên quan đến hoạt động khai thác cát, nộp đầy 

đủ tiền ký quỹ  và tiền cấp quyền khai thác cát đúng theo qui định.  

Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo định kỳ tháng, quí, năm và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của 

cơ quan chức năng như báo cáo định kỳ hàng năm, báo cáo tiến độ khai thác, trữ lượng khai thác; báo 

cáo giám sát môi trường, sổ quan trắc bờ sông ...  

Khó khăn:  

Hoạt động san lấp mặt bằng trong và ngoài tỉnh nói chung đã có sự hồi phục nhưng vẫn còn hạn chế về 

mặt sản lượng tiêu thụ, số lượng các công trình san lấp được triển khai còn hạn chế và chậm.  

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

khi chào giá cho các công trình (đơn vị phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước như phí BVMT, 

thuế tài nguyên, tiền cấp quyền quyền khai thác, tiền ký quỹ BVMT, các chi phí khác… trong khi những 

đơn vị khác có thể lách luật để giảm chi phí, thậm chí khai thác trái phép). Ngoài ra, do có sự bất lợi về 

giá thành khai thác nên một số công trình ở các huyện cách xa các mỏ cát thì thì đơn vị phải mua cát 

của đơn vị khác để thi công. 

Sản lượng khai thác giảm, do đến tháng 8/2016 đơn vị chỉ còn được phép khai thác duy nhất 01 mỏ và 

đến cuối tháng 12/2016 mới được gia hạn thêm 02 mỏ. 

 

 

 



 

64 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016  

Hoạt động tài chính – kế toán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ưu điểm  

Việc luôn giữ uy tín, thanh toán các khoản 

lãi vay đúng hạn, hồ sơ chứng từ rõ ràng, 

minh bạch … đã giúp cũng cố tốt hơn mối 

quan hệ với các tổ chức tín dụng nên khi cần 

bổ sung nguồn vốn vay thì đơn vị có lợi thế 

về mức lãi suất áp dụng (thấp hơn mức lãi 

suất bình quân chung của thị trường), trong 

từng thời điểm vốn lưu động được bổ sung 

kịp thời  từ nguồn vốn vay đã giúp đơn vị 

giải quyết các vấn đề về tài chính. Việc làm 

này không những đảm bảo cho các hoạt 

động sản xuất kinh được diễn ra liên tục và 

ổn định mà còn giúp đơn vị đầu tư trang 

thiết bị, phương tiện vận tải mới nhằm làm 

giảm chi phí, nâng cao năng suất và đảm 

bảo luôn có đủ nguồn vật tư cung ứng cho 

các công trình xây dựng. 

Công tác chuyên môn nghiệp vụ được thực 

hiện theo đúng các qui định của Luật Kế 

toán, chế độ kế toán và các báo cáo theo 

đúng qui định của Nhà nước. 

Ban Giám đốc thường xuyên chỉ đạo các 

phòng, ban, bộ phận lập các kế hoạch mua 

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

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

kỳ và đột xuất tùy theo từng thời điểm và 

tình hình thị trường nên đã chủ động hơn 

trong việc sử dụng, bố trí nguồn vốn một 

cách hợp lý nhằm đảm bảo cho các lĩnh vực 

hoạt động không bị đình trệ do vấn đề vật 

tư hay vấn đề vốn. 

Thường xuyên kiểm tra tình hình thanh 

toán và thu hồi tiền nợ hàng bán. Công tác 

này được tổ chức thực hiện một cách mềm 

dẻo và linh động theo từng nhóm khách 

hàng, từng thời điểm nhằm đảm bảo đạt 

mục đích là từng bước kéo giảm trình trạng 

chiếm dụng vốn của khách hàng nhưng 

không làm giảm sản lượng tiêu thụ, doanh 

thu thực hiện và không gây ra tác động tiêu 

cực đến thị phần của đơn vị. 

 

Hạn chế:  

Tình hình quyết toán, chậm giải ngân vốn các công 

trình xây dựng vẫn còn chậm đã ảnh hưởng trực 

tiếp đến tình hình tài chính của đơn vị. Đồng thời 

còn gián tiếp ảnh hưởng do các khách hàng đối tác 

của đơn vị mua vật tư để thi công nhưng chưa được 

quyết toán nên chưa có nguồn tiền vào để thanh 

toán tiền hàng cho đơn vị.  

Bên cạnh đó các hồ sơ thủ tục quyết toán thực hiện 

còn mất nhiều thời gian do nguyên nhân khách 

quan bên ngoài và cả nguyên nhân chủ quan bên 

trong nội bộ đơn vị cũng là một trong những 

nguyên nhân gây ra trình trạng chậm quyết toán 

và giải ngân trong thời gian qua. 

Sự biến động giá cả nguyên vật liệu, việc áp dụng 

các chính sách chống phá giá hàng nhập khẩu … 

khiến các nhà sản xuất, các nhà phân phối thắt chặt 

các điều khoản và thời hạn thanh toán qua hình 

thức mua hàng thanh toán trước khi nhận hàng 

hoặc rút ngắn thời hạn trả sau (nếu trước đây mua 

hàng thanh toán trong vòng 45 ngày thị trong năm 

qua giảm xuống còn thanh toán trong vòng 15 

ngày).  

Công tác thu hồi tiền nợ, kiểm tra, giám sát việc thu 

hồi tiền nợ hàng bán chưa được phối hợp thực hiện 

tốt; các bộ phận chưa chủ động nắm bắt tình hình 

tài chính của khách hàng, chưa báo cáo và đề xuất 

biện pháp xử lý kịp thời khi khách hàng thanh toán 

chậm, thanh toán chỉ một phần so với cam kết ban 

đầu do khó khăn về tài chính hoặc chủ quan tiếp 

tục giao hàng khi khách hàng chưa thanh toán nợ 

cũ. 

Các áp lực về sản lượng tiêu thụ của nhà sản xuất, 

sự cạnh tranh chiếm lĩnh thị phần của các đối thủ 

đã dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt về giá bán buộc 

đơn vị phải giảm tỷ suất lợi nhuận bán hàng để giữ 

thị trường và thị phần. 

Mặc dù có sự can thiệp của Nhà nước nhằm ổn định 

tình lãi suất cho vay, cải thiện môi trường kinh 

doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát 

triển. Tuy nhiên, lãi suất cho vay trong năm qua 

vẫn còn cao và gây không ít khó khăn cho đơn vị. 
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Về việc thực hiện trách nhiệm với môi trường, xã hội  

Cân bằng lợi ích của cổ đông, người lao động và cộng đồng dân cư tại địa bàn hoạt động của Công ty là 

một trong những định hướng quan trọng của Hội đồng quản trị. Hàng năm, Hội đồng quản trị và Ban 

giám đốc đều đặt mục tiêu và kế hoạch thực hiện trách nhiệm xã hội của Công ty.  

Công ty luôn nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật trong hoat động khai thác và đảm bảo 

các quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất gạch.  

Công ty đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng qui định của 

Nhà nước. Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động, trang phục bảo hộ lao động, trang phục văn phòng, 

tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân viên. Ban Giám đốc cũng đã phối hợp với BCH 

Công đoàn chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Tổ chức tặng quà cho CB CNV 

nhân dịp lễ, tết nguyên đán; tổ chức cho con em cán bộ công nhân viên vui chơi tại khu du lịch Cần Giờ, 

TP Hồ Chí Minh nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tổ chức cho cán bộ công nhân viên tham quan nghỉ 

dưỡng tại Đà Lạt – Phan Thiết. 

Thực hiện tốt việc ban hành, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính sách của nhà 

nước; Tham gia tốt công tác phúc lợi xã hội và hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào của Tỉnh 

và chính quyền địa phương phát động.  

Kết hợp với các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên thường xuyên tuyên truyền, kiểm 

tra công tác An toàn lao động - Vệ sinh lao động, Phòng cháy chữa cháy và tổ chức các sân chơi lành 

mạnh nhằm tăng cường thể lực, tinh thần thoải mái để người lao động an tâm công tác.  

 

.  
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Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng 

quản trị trong năm 2016. Trong năm vừa qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều 

trở ngại từ môi trường tự nhiên cũng như là môi trường kinh tế - xã hội.  Để đạt được kết quả kinh 

doanh khá tốt như vậy, các thành viên Ban giám đốc đã đặt nhiều nỗ lực, tâm huyết vào công tác điều 

hành và lãnh đạo tập thể cán bộ công nhân viên thực hiện kế hoạch kinh doanh.  

Các thành viên trong Ban Giám đốc phối hợp chặt chẽ với nhau và với các phòng ban trong thực hiện 

các hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc cũng thường xuyên báo cáo tình hình sản xuất 

kinh doanh cho Hội đồng quản trị, tham mưu ý kiến từ Hội đồng quản trị để giải quyết các vấn đề phát 

sinh. Sự phối hợp giữa Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra theo 

đúng định hướng và kế hoạch đã đặt ra.  

Mặt khác, Ban Giám đốc cũng rất quan tâm đến công tác chăm lo đời sống của người lao động trong 

Công ty, duy trì lực lượng lao động ổn định cho Công ty. Ban Giám đốc cũng tích cực tham gia và khuyến 

khích người lao động tham gia vào các hoạt động cộng đồng, hỗ trợ và đóng góp cho các hoạt động tình 

nguyện, hoạt động thiện nguyện.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về hoạt động của Ban Giám đốc 
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Theo dự báo của Bộ Xây dựng, đến năm 2020, nhu cầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đối với 

gạch không nung tăng gấp 2 lần so với năm 2015, dự kiến đạt đến 3,1 tỷ viên. Theo Định hướng phát 

triển ngành Vật liệu xây dựng đến năm 2020, phát triển gạch không nung thay thế gạch đất nung nhằm 

góp phần nâng cao chất lượng sản phầm, bảo vệ đất canh tác, tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường. 

Là một doanh nghiệp hoạt động trong ngành, Công ty cũng đang từng bước cải tiến công nghệ sản xuất, 

hướng đến sản xuất gạch không nung. Hiện nay, Công ty chỉ sản xuất gạch nung cầm chừng nhằm tạo 

công ăn việc làm cho người lao động và cung cấp cho các công trình xây dựng đang sử dụng gạch nung 

truyền thống.  

- Theo Quy hoạch phát triển ngành vật liệu xây dựng, Công ty sẽ tiến hành nghiên cứu một số lọai sản 

phẩm gạch không nung phù hợp với nền địa chất yếu của vùng đồng bằng như gạch xi măng – đá mạt, 

gạch xi măng – tro xỉ nhiệt điện. Công ty sẽ lưu ý tận dụng nguồn nguyên liệu phế thải trong sản xuất 

để tiết kiệm chi phí và tránh lãng phí nguồn tài nguyên thiên nhiên.  

- Tập trung nguồn lực sản xuất gạch bê tông nhẹ, gạch bê tông tự chèn và gạch Terrazzo.  

- Xây dựng thương hiệu gạch Terrazzo DONGKHOI trên thị trường tỉnh Bến Tre và một số địa phương 

lân cận.  

- Tăng cường các hoạt động chăm sóc khách hàng nhằm duy trì mối quan hệ với khách hàng, hướng 

đến củng cố uy tín và vị thế của Công ty, tạo dựng lợi thế cạnh tranh so với các nhà phân phối vật liệu 

xây dựng khác trên địa bàn tỉnh Bến Tre.  

- Cải thiện năng lực dự báo thị trường vật liệu xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả quản trị hàng tồn 

kho, và hiệu quả sử dụng vốn trong các hoạt động kinh doanh 

 

 

 

 

 

.  

 

 

Kế hoạch & định hướng  
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QUẢN TRỊ CÔNG TY  

Hội đồng quản trị  

Ban Kiểm soát  

Thù lao và các giao dịch  
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 

 

 

 

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên Chức vụ 
Số lượng 

Cp sở hữu 
Tỷ lệ sở hữu 

(%) 

Ông Phan Quốc Thông  Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc  67.565                     1,67 

Ông Nguyễn Thanh Huy  Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc  - - 

Bà Mai Thị Thanh Thủy  Thành viên HĐQT - - 

Ông Phan Trọng Tài  Thành viên HĐQT 135.348 3,34 

Ông Lê Đình Nhiên  Thành viên HĐQT 57.937 1,43 

Hội đồng quản trị  
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Lý lịch thành viên Hội đồng quản trị  

Ông Phan Quốc Thông – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc  

Đã đề cập đến ở Phần II. 

Ông Nguyễn Thanh Huy – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc 

Đã đề cập đến ở Phần II. 

Bà Mai Thị Thanh Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị  

Năm sinh  1981  

Tổng số cổ phiếu nắm giữ  769.311 cổ phiếu, chiếm 18,9% vốn điều lệ  

Đại diện sở hữu  769.311 cổ phiếu, chiếm 18,9% vốn điều lệ  

Sở hữu cá nhân  0 cổ phiếu  

Ông Phan Trọng Tài – Thành viên Hội đồng quản trị  

Năm sinh  1959 

Tổng số cổ phiếu nắm giữ  135.348 cổ phiếu, chiếm 3,3% vốn điều lệ  

Đại diện sở hữu  0 cổ phiếu  

Sở hữu cá nhân  135.348 cổ phiếu, chiếm 3,3% vốn điều lệ  

Ông Lê Đình Nhiên – Thành viên Hội đồng quản trị  

Năm sinh  1962  

Tổng số cổ phiếu nắm giữ  57.937 cổ phiếu, chiếm 1,4% vốn điều lệ  

Đại diện sở hữu  0 cổ phiếu  

Sở hữu cá nhân  57.937 cổ phiếu, chiếm 1,4% vốn điều lệ  

 

Các tiểu ban thuộc Hội đông quản trị  

Hiện nay, Hội đồng quản trị không có tiểu ban trực thuộc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE  
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Hoạt động của Hội đồng quản trị  

Năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty tổ chức 4 cuộc họp với tỷ lệ dự họp gần như là 100% trong các 

buổi họp, chỉ có duy nhất 1 lần ông Phan Trọng Tài vắng mặt do đi công tác nước ngoài. 

 

Thành viên HĐQT Chức vụ 
Ngày bắt đầu 
là TV HĐQT 

Số buổi họp 
HĐQT tham 

dự 

Tỷ lệ 
tham 

dự họp 

Lý do không 
tham dự họp 

Ông Phan Quốc Thông 
Chủ tịch 

HĐQT 
01/09/2004 04 100%  

Ông Nguyễn Thanh Huy 
Thành viên 

HĐQT 
01/01/2013 04 100%  

Bà Mai Thị Thanh Thủy 
Thành viên 

HĐQT 
01/01/2013 04 100%  

Ông Phan Trọng Tài 
Thành viên 

HĐQT 
29/04/2010 03 75% 

Đi công tác 
nước ngoài 

Ông Lê Đình Nhiên 
Thành viên 

HĐQT 
01/09/2004 04 100%  

 

 

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị  

STT 
Số Nghị quyết/Quyết 

định 
Ngày Nội dung 

1 01/2016/NQ-HĐQT 11/4/2016 

Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 
2016 

Thông qua kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2016 

2 02/2016/NQ-HĐQT 07/6/2016 
Ký hợp đồng kiểm toán với Cty TNHH kiểm toán và 
tư vấn Chuẩn Việt thực hiện việc kiểm toán báo cáo 
tài chính năm 2016 của công ty 

3 03/2016/NQ-HĐQT 31/12/2016 
Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2016 
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Ban Kiểm soát   

 

Thành viên và cơ cấu Ban Kiểm soát  

 

Thành viên BKS Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu 

Ông Võ Bá Trắc Trưởng ban 9.800   0,24 

Ông Huỳnh Hữu Phúc Thành viên 14.370 0,35 

Ông Lê Xuân Lâm Thành viên 28.968 0,72 

 

Hoạt động của Ban Kiểm soát  

Thành viên BKS Chức vụ 
Ngày bắt đầu 

là TV BKS 

Số buổi 
họp BKS 
tham dự 

Tỷ lệ 
tham dự 

họp 

Lý do không 
tham dự họp 

Ông Võ Bá Trắc Trưởng ban 01/01/2013 04 100%  

Ông Huỳnh Hữu Phúc Thành viên 01/09/2004 04 100%  

Ông Lê Xuân Lâm Thành viên 01/09/2004 04 100%  

 

Năm 2016, Ban Kiểm soát tổ chức 4 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên, đạt tỷ lệ 100% 

trong mỗi buổi họp.  

Năm 2016 Ban Kiểm soát đã làm đúng chức năng nhiệm vụ của mình, thường xuyên kiểm tra giám sát 

công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty, giám sát các hoạt động sản 

xuất kinh doanh của công ty, kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý, năm. Ban Kiểm soát không phát hiện 

trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cũng như không nhận 

bất cứ ý kiến khiếu nại nào của cổ đông.  

Ban Kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý điều 

hành hoạt động kinh doanh, kịp thời chỉ đạo Ban Giám đốc duy trì tình hình tài chính lành mạnh, nhằm 

phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông. 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 

 

 

 

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đông quản trị   

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát  

Họ và tên Chức danh Thù lao/năm (Đồng) 

Ông Phan Quốc Thông Chủ tịch HĐQT 25.567.920 

Ông Nguyễn Thanh Huy  Thành viên HĐQT 19.175.940 

Bà Mai Thị Thanh Thủy  Thành viên HĐQT 19.175.940 

Ông Phan Trọng Tài  Thành viên HĐQT 19.175.940 

Ông Lê Đình Nhiên  Thành viên HĐQT 19.175.940 

Ông Võ Bá Trắc  Trưởng Ban Kiểm soát 19.175.940 

Ông Huỳnh Hữu Phúc  Thành viên Ban Kiểm soát 12.783.980 

Ông Lê Xuân Lâm  Thành viên Ban Kiểm soát 12.783.980 

 

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ  

Trong năm, Cổ đông nội bộ Công ty không thực hiện bất cứ giao dịch cổ phiếu nào  
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

Ý kiến kiểm toán  

Báo cáo tài chính  
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Ý kiến kiểm toán  



 

76 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016  



 

77 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE  

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 

 

 

 

Báo cáo tài chính  
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Bến Tre, ngày 19 tháng 04 năm 2017  

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
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