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  Thông tin chung 

 Thông tin khái quát 

 Quá trình hình thành và phát triển 

 Cơ cấu tổ chức 

 Định hướng phát triển 
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Tên giao dịch:  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE 

Tên tiếng anh:   Ben Tre Urban Project Joint Stock Company 

Giấy chứng nhận 

ĐKDN số:  

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

Tre cấp lần đầu ngày 18/12/2006, đăng k{ thay đổi lần thứ 4 ngày 

25/05/2016 

Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng 

Vốn đầu tư của chủ sở 

hữu:  

36.000.000.000 đồng 

Địa chỉ:  26 Nguyễn Trung Trực, phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

Số điện thoại:  (0275) 3 826 358 

Số fax:  (0275) 3 817 770 

Website:  www.congtrinhdothibentre.vn; www.bentrepco.vn 

Email:  ctdt_bt@yahoo.com 

Mã cổ phiếu:  BTU 

Logo:   

 THÔNG TIN KHÁI QUÁT 
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CƠ QUAN BAN HÀNH NỘI DUNG VĂN BẢN 

650/QĐUBND 

18/3/2010 
UBND tỉnh Khen thưởng thành tích tổng kết năm 2009 

517/QĐ-UBND 

08/3/2010 
UBND tỉnh Khen thưởng “Cờ thi đua xuất sắc” năm 2009 

606/QĐ-UBND 

16/3/2010 
UBND tỉnh Tặng danh hiệu “Tập thể lao đông xuất sắc” năm 2009 

1425/QĐ-CTN 

25/8/2010 
Chủ Tịch Nước Tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì 

07/QĐ-TLĐ 

04/01/2011 
Tổng LĐLĐ Việt Nam 

Bằng khen về phong trào “Xanh- sạch- đẹp, bảo đảm an toàn 

vệ sinh lao động” năm 2010 

414/QĐ-UBND 

01/3/2011 
UBND tỉnh Khen thưởng thành tích tổng kết năm 2010 

430/QĐ-UBND 

09/3/2012 
UBND tỉnh Tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2011 

29/4/1997 

1/1/2006 

Công ty Công trình đô 

thị Bến Tre, tiền thân là 

bộ phận Công trình đô 

thị thuộc Công ty Nhà ở 

và Công trình đô thị 

Bến, được thành lập và 

hoạt động dưới sự quản 

lý của UBND Thị xã Bến 

Tre.  

Công ty chịu sự chỉ đạo 

trực tiếp về chuyên môn 

nghiệp vụ của Sở Xây 

Dựng Bến Tre. 

 

1/1/2007 

3/2/2010 

24/6/2014 

23/10/2014 

Công ty chính thức hoạt 

động theo mô hình công 

ty TNHH MTV do Nhà 

Nước sở hữu 100% vốn 

điều lệ. 

Công ty đã được UBND 

tỉnh Bến Tre cho bổ 

sung ngành nghề kinh 

doanh mới và tăng vốn 

điều lệ từ 5 tỷ lên 12 tỷ 

đồng.  

 

UBND tỉnh Bến Tre 

quyết định phê duyệt, 

tăng vốn điều lệ công ty 

từ 12 tỷ lên 24 tỷ đồng, 

bên cạnh bổ sung thêm 

ngành nghề kinh doanh 

mới. 

UBND tỉnh Bến Tre ban 

hành Quyết định về việc 

phê duyệt phương án và 

chuyển Công ty TNHH 

MTV Công trình Đô thị 

Bến Tre thành công ty 

cổ phần. Một số danh hiệu đã đạt được: 

 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
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 CƠ QUAN BAN HÀNH NỘI DUNG VĂN BẢN 

1143/QĐ-BYT 

12/4/2012 
Bộ Y tế 

Bằng khen về thành tích chăm sóc sức khoẻ người lao động 

năm 2011 

573/QĐ-TTg 

18/5/2012 
Thủ tướng Chính phủ Khen thưởng “Cờ thi đua của Chính phủ” năm 2011 

30/QĐ-LĐLĐ 

30/12/2015 
Liên đoàn lao động Tặng “cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015” 

365/QĐ-UBND 

23/02/2016 
UBND tỉnh Bến Tre 

Tặng Bằng khen về phong trào “Xanh- sạch- đẹp, bảo đảm an 

toàn vệ sinh lao động năm 2014, 2015” 

430/QĐ-UBND 

09/3/2012 
UBND tỉnh Tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2011 

650/QĐ-UBND 

23/03/2017 
UBND tỉnh Bến Tre 

Tặng Bằng khen đạt thành tích “Thi đua thực hiện hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ 2016 

2578/PTM-TĐKT 

24/10/2017 

Phòng thương mại công 

nghiệp Việt Nam 

Tặng Bằng khen là “Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu khu vực 

đồng bằng Sông Cửu Long” năm 2017 

1/2017 

29/1/2015 

23/1/2015 22/9/2015 

4/3/2016 

Công ty tổ chức thành 

công Đại hội đồng cổ 

đông thành lập Công ty 

cổ phần Công trình đô 

thị Bến Tre. 

 

Công ty cổ phần Công 

trình Đô thị Bến Tre 

được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký doanh 

nghiệp số 1300113091 

với vốn điều lệ là 

36.000.000.000 đồng. 

Công ty Cổ phần Công 

trình đô thị Bến Tre trở 

thành công ty đại chúng 

theo Công văn số 

6036/UBCK-QLPH ngày 

22/09/2015 của Ủy ban 

chứng khoán Nhà nước. 

Sở giao dịch chứng 

khoán Hà Nội ban hành 

quyết định số 126/QĐ-

SGDHN về việc chấp 

thuận đăng k{ giao dịch 

cổ phiếu của Công ty Cổ 

phần Công trình Đô thị 

Bến Tre. 

 

Công ty thành lập công 

ty TNHH một thành viên 

Xây dựng và phát triển 

đô thị Bến Tre.  
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 Hoàn thiện công trình xây dựng; 

 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; 

 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan; 

 Hoạt động của các công viên vui chơi và công 

viên theo chủ đề; 

 Tư vấn giám sát công tác thi công xây dựng 

và hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật. 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 

 Thu gom rác thải không độc hại; 

 Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại; 

 Xử lý ô nhiễm và hoạt động chất thải khác; 

 Xây dựng công trình công ích; 

 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; 

 Lắp đặt hệ thống điện; 

 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; 

ĐỊA BÀN KINH DOANH:  

Thực hiện các công trình đô thị trên địa bàn tỉnh Bến Tre.  

 

 

 NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 
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 CƠ CẤU TỔ CHỨC 

PHÒNG  
KẾ HOẠCH  
TÀI CHÍNH 

PHÒNG 
TỔ CHỨC  

HÀNH CHÍNH 

PHÒNG  
KỸ THUẬT  

BAN KIỂM SOÁT 

Xí nghiệp  
liên hợp 

Đội 
Vệ sinh 
đô thị 

Đội  
Công viên 
Cây xanh 

Đội 
Duy tu 

cầu đường 

Đội  
Chiếu sáng 
công cộng 

Bộ phận 
KH-KD 

Bộ phận 
TC-KT 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

ĐẠI HỘI ĐỒNG  
CỔ ĐÔNG 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
Phụ trách kinh doanh 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
Phụ trách kỹ thuật 

CTY TNHH MTV 
XÂY DỰNG  

& PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  

CHỦ TỊCH HĐQT kiêm 
CHỦ TỊCH CTY CON 

TRƯỞNG BKS kiêm 
KSV CTY CON 

Quan hệ kiếm soát 

Quan hệ chỉ đạo  

trực tiếp 

Quan hệ phối hợp 

Quan hệ hỗ trợ  

Chuyên môn – nghiệp vụ 
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CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT 

Công ty liên kết: Không. 

Công ty con: 

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BẾN TRE 

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

Lĩnh vực kinh doanh 
chính:  

Dịch vụ công ích đô thị; thi công xây dựng các công trình dân dụng, 
công nghiệp và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; kinh doanh nhà, 
đất và bất động sản.  

Vốn điều lệ thực góp:  5.000.000.000 đồng.  

Tỷ lệ sở hữu:  100% 
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CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU 

 Đảm bảo hoàn thành kế 

hoạch sản xuất kinh doanh 

đã được Đại hội đồng cổ 

đông đề ra. 

 Luôn nỗ lực cung cấp dịch 

vụ có chất lượng và nhanh 

chóng nhằm làm hài lòng 

khách hàng. 

 Tập trung nguồn lực hỗ trợ 

thúc đẩy tiến trình đô thị 

hóa, chỉnh trang đô thị, 

góp phần đưa thành phố 

Bến Tre đạt chuẩn đô thị 

loại 2 vào năm 2020. 

 Trở thành doanh nghiệp 

hàng đầu trong lĩnh vực 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 

TRUNG VÀ DÀI HẠN 

 Sắp xếp và tinh giản bộ 

máy tổ chức của Công ty 

theo hướng chuyên môn 

hóa, để nâng cao hiệu quả 

hoạt động. Bên cạnh đó, 

Công ty còn chú trọng công 

tác tìm kiếm nhân lực mới 

cùng với đào tạo và sắp 

xếp nhân sự sao cho hợp 

l{, đạt hiệu quả cao nhất.  

 Từng bước xây dựng 

thương hiệu riêng cho 

Công ty, tiến hành các hoạt 

động nghiên cứu thị 

trường nhằm tìm kiếm 

những cơ hội kinh doanh 

mới và thu hút nguồn vốn 

đầu tư vào công ty.  

 Cải thiện và nâng cao cơ sở 

vật chất kỹ thuật của công 

ty bằng việc thay mới 

những trang thiết bị đã lỗi 

thời, từng bước ứng dụng 

công nghệ thông tin vào 

các hoạt động điều hành, 

quản lý và cung cấp dịch vụ 

cho khách hàng.  

 Xây dựng mối quan hệ với 

khách hàng thông qua việc 

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 

BỀN VỮNG 

 Xây dựng và duy trì vẻ mỹ 

quan đô thị của tỉnh Bến 

Tre, từng bước mở rộng 

địa bàn hoạt động sản xuất 

kinh doanh đến các huyện 

và các tỉnh lân cận. 

 Xây dựng những chương 

trình đào tạo, nâng cao kỹ 

năng cho cán bộ, công 

nhân viên chức trong công 

ty.  

 Tích cực tổ chức và tham 

gia các hoạt động tình 

nguyện, hoạt động Đền ơn 

đáp nghĩa…để góp phần 

giúp đỡ và cải thiện đời 

sống người dân địa 

phương.  

 Tổ chức và tham gia các 

hoạt động nâng cao ý thức 

của người dân về bảo vệ và 

 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
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RỦI RO VỀ KINH TẾ 

Bất cứ Công ty nào hoạt động trong một nền kinh tế chung đều chịu tác động từ rủi ro kinh tế. Đặc biệt trong 

ngành Xây dựng và dịch vụ công ích, tình hình kinh tế phát triển chính là nhân tố quan trọng để Chính Phủ ra 

quyết định đầu tư vốn xây dựng các khu đô thị và cảnh quan hoàn thiện cho các địa phương trong nước. 

Năm 2017 vừa qua, nhờ vào sự phục hồi của thị trường bất động sản, các chủ trương đẩy mạnh xây dựng hệ 

thống cơ sở hạ tầng của Chính Phủ và nguồn FDI từ nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn hội nhập đã tạo 

ra những điều kiện thuận lợi cho các Công ty ngành Xây dựng và dịch vụ công ích, trong đó có Công ty cổ phần 

Công trình đô thị Bến Tre. Ngoài ra, việc Chính Phủ cần đưa ra các biện pháp và giải pháp kinh tế phù hợp khi 

đất nước hội nhập trong thời đại mới chính là thách thức cho các Công ty trong vấn đề nhanh chóng thích 

nghi và thể hiện thế mạnh của mình khi mà cơ hội và thị phần dần bị thu hẹp. 

Tổng kết năm 2017, tình hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam khá thuận lợi. Theo số liệu từ Tổng cục thống kê, 

tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 6,81% so với năm 2016, đặc biệt tăng trưởng khá tốt trong hai quý cuối 

năm ở mức 7,46% và 7,65%. Riêng khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng 8% và được dự đoán sẽ tạo 

bước đệm cơ bản để các Công ty trong ngành nói riêng có thể tiếp tục phát triển trong năm 2018.  

 

 

  

 

RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH 

Rủi ro hoạt động: Hoạt động chính của Công ty bao gồm xây dựng công trình và vệ sinh môi trường nên phụ 

thuộc rất nhiều vào ý thức người dân và thời tiết. Hiện tại, ý thức giữ gìn vệ sinh chung của người dân là khác 

nhau trong khi lượng rác thải khó xử lý hàng ngày lớn, bao gồm cả rác thải công nghiệp, rác thải không tái chế, 

rác thải độc hại, … Bên cạnh đó, bãi rác khu vực chưa đáp ứng đủ và luôn trong tình trạng quá tải kéo theo việc 

tăng thêm chi phí xử lý và khối lượng công việc cho đội ngũ công nhân viên Công ty.  

Ngoài ra, các cơ quan ban ngành vẫn kiểm soát đơn giá đầu ra của hầu hết các dịch vụ công ích và thường là 

không theo kịp mức tăng trong chi phí đầu vào của Công ty, đặc biệt khi chi phí lương của người lao động tăng, 

việc đổi mới máy móc, thiết bị mới có giá thành cao, …  

Với tình hình trên có thể dẫn đến các khó khăn về tài chính, nhân lực và chính sách điều hành của Công ty.  

Nhưng hiện nay, trong quá trình hội nhập và hiện đại hóa, ý thức của người dân đang dần thay đổi theo chiều 

hướng tốt như quan tâm đến bảo vệ môi trường, sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường, sản phẩm có 

thể tái sử dụng và tham gia các phong trào giữ gìn vệ sinh chung, ngày hoạt động công ích, … đã tác động khá 

tích cực đến hoạt động của Công ty nói riêng và nâng cao hình ảnh chung của địa bàn tỉnh Bến Tre.  

Rủi ro cạnh tranh: Để khuyến khích khu vực tư nhân tham gia vào các dự án xây dựng và dịch vụ công ích, 

Chính Phủ hoàn toàn ủy quyền cho UBND khu vực áp dụng hình thức đấu thầu để chọn nhà cung ứng dịch vụ 

công ích cho địa phương. Thêm vào đó, các Công ty trong ngành khá cạnh tranh về sản phẩm và dịch vụ cung 

ứng; thiết bị, máy móc đang dần thay đổi theo xu hướng hiện đại để tăng năng suất làm việc và giảm áp lực cho 

công nhân viên chính là một yếu tố cạnh tranh được quan tâm nhất. Điều này đòi hỏi Công ty phải tăng cường 

thu hút vốn, đẩy mạnh cải tiến công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để giữ vững vị trí hiện có. 

 

 CÁC RỦI RO 
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RỦI RO KHÁC 

Bên cạnh những rủi ro chính thì quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn chịu tác động bởi những rủi ro 

khác như thiên tai, hỏa hoạn, cháy nổ, tai nạn lao động … Để phòng ngừa và hạn chế tác động nếu có, Công ty luôn chú 

trọng đảm bảo an toàn về con người và tài sản bằng cách thường xuyên kiểm tra trang thiết bị, đảm bảo thực hiện 

nghiêm túc và hướng dẫn đầy đủ cho công nhân viên các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, đồng 

thời mua các loại bảo hiểm cần thiết trong năm. 

  

RỦI RO PHÁP LUẬT 

Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre hoạt động và chịu sự chi phối từ hệ thống Luật và văn bản dưới luật liên quan 

như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế, Luật Bảo vệ môi trưởng … Với những nỗ lực của Chính Phủ trong 

việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và các chính sách kinh tế, việc đưa ra những sửa đổi, cải cách trong thời gian tới là 

một điều tất yếu, nhất là trong vấn đề cải thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam, đòi hỏi các Công ty hoạt động hợp pháp 

trên thị trường nhanh chóng cập nhật và linh hoạt thích nghi để tránh các vi phạm ảnh hưởng đến tài chính cũng như 

hình ảnh và uy tín của Công ty trên thị trường. 

RỦI RO VỀ MÔI TRƯỜNG 

Với ngành nghề kinh doanh chính trong mảng Dịch vụ công ích đô thị, Công ty phải luôn nâng cao ý thức và đi đầu trong 

vấn đề bảo vệ môi trường sống của cộng đồng dân cư cũng như đảm bảo xây dựng và giữ vững vẻ đẹp cảnh quan thành 

phố Bến Tre. Tuy nhiên, vì công việc vận chuyển và xử lý rác thải dễ gây ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân, 

Công ty đã chủ động cải thiện và hạn chế các tác động này gồm: thường xuyên bảo dưỡng, vệ sinh các trang thiết bị, các 

công cụ, dụng cụ làm việc; phối hợp với UBND thành phố Bến Tre trồng cây xanh, xây tường rào ở các bãi rác lớn như 

bãi rác Phú Hưng; đề xuất các biện pháp xử lý và nâng sức chứa cho bãi rác; tham khảo ý kiến người dân; … Những điều 

này có ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của Công ty và cả địa bàn tỉnh, nhất là trong giai đoạn hiện nay, cư dân trong các 

thành phố khá quan tâm đến vấn đề môi trường và lợi ích xã hội trong khu vực họ sinh sống. 

 

 CÁC RỦI RO 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 Tình hình hoạt động SXKD 

 Tổ chức và nhân sự 

 Tình hình đầu tư, thực hiện dự án 

 Tình hình tài chính 

 Cơ cấu cổ đông 

 Báo cáo phát triển bền vững 
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  

Kh  n mục ĐVT Năm 2016 KH 2017 Năm 2017 
TH 

2017/2016 
TH/KH 
2017 

D anh thu thuần Tr. đồng 55.697 57.000 68.758 123,45% 120,63% 

Lợi nhuận trước thuế Tr. đồng 7.023 7.125 8.237 117,29% 115,61% 

Lợi nhuận sau thuế Tr. đồng 5.571 5.653 6.516 116,96% 115,27% 

 

CƠ CẤU DOANH THU THUẦN 

Kh  n mục ĐVT 
Năm 2016 Năm 2017 

Giá trị T  tr ng Giá trị T  tr ng 

DOANH THU CÔNG TRÌNH Tr. Đồng 13.153 23,62%  20.662 30,05% 

Xây dựng cơ b n Tr. Đồng 4.630 8,31%       8.048  11,70% 

Chiếu sáng Tr. Đồng 7.944 14,26%     10.321  15,01% 

Cây xanh Tr. Đồng 227 0,41% 1.775  2,58% 

Công trình khác Tr. Đồng 352 0,63%   518  0,75% 

DOANH THU CÔNG ÍCH Tr. Đồng 42.544 76,38% 47.908  69,68% 

Chiếu sáng công cộng Tr. Đồng 3.633 6,52%        4.029  5,86% 

Công viên cây xanh Tr. Đồng 12.552 22,54%     15.388  22,38% 

Duy tu cầu đường Tr. Đồng 4.918 8,83%       5.478  7,97% 

Vệ sinh đô thị Tr. Đồng 21.441 38,5%     23.014  33,47% 

DOANH THU KHÁC Tr. Đồng - -          188  0,27% 

Tổng cộng Tr. Đồng 55.697 100%    68.758  100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD 

23,62% 

76,38% 

0,00% 

Năm 2016 

Doanh thu công trình Doanh thu công ích Khác

30,05% 

69,68% 

0,27% 

Năm 2017 

Doanh thu công trình Doanh thu công ích Khác



 

 
17 

Với đặc thù hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích, công ty không sử dụng nợ vay trong cơ cấu 

nguồn vốn của mình nên không phát sinh chi phí tài chính qua các năm. Giá vốn hàng bán chiếm tỷ 

trọng cao trong cơ cấu chi phí (trên 84%), phần còn lại là chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm trên 15%/ 

cơ cấu chi phí. 

Như đã phân tích ở trên, cơ cấu doanh thu của Công ty có sự dịch chuyển sang hoạt động thi công công 

trình với biên lợi nhuận thấp hơn so với hoạt động dịch vụ công ích, do đó, tỷ lệ giá vốn hàng bán/ 

doanh thu thuần năm 2017 tăng nhẹ so với năm 2016 (75,24% so với 74,68%). 

Năm 2017, trước những thuận lợi về chính sách 

của UBND tỉnh Bến Tre và những nỗ lực trong 

quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của tập 

thể cán bộ công nhân viên, Công ty cổ phần 

Công trình đô thị Bến Tre đã hoàn thành tốt các 

chỉ tiêu kế hoạch năm của mình. Kết quả thực 

hiện doanh thu thuần cả năm là 68,76 tỷ đồng, 

đạt 120,63% kế hoạch và 123,45% so với năm 

2016. Cả hai chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và lợi 

nhuận sau thuế đều tăng hơn 15% so với năm 

trước, tổng giá trị lần lượt là 8,2 tỷ đồng và 6,5 

tỷ đồng.  

Hai lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty là 

thi công công trình và dịch vụ công ích. Đối với 

các dịch vụ công ích chi phí nguyên vật liệu 

chiếm khoảng 20% - 25% giá thành sản phẩm, 

còn đối với các công trình xây dựng cơ bản 

chiếm khoảng  

70% – 80%. Tuy nhiên, giá trị hợp đồng của hoạt 

động thi công công trình lại lớn hơn rất nhiều, 

từ đó lợi nhuận tuyệt đối thu về từ hoạt động 

này sẽ cao hơn so với hoạt động dịch vụ công 

ích. Bên cạnh đó, tỉnh Bến Tre đang chú trọng 

việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng, công trình đô thị 

nhằm tạo động lực cho sự phát triển kinh tế tỉnh 

nhà, xây dựng thành phố văn hóa và hướng đến 

đô thị loại 2 trước năm 2020. Vì vậy, Công ty đã 

liên tục đẩy mạnh việc đầu tư trong lĩnh vực thi 

công công trình từ 2016, 2017 trở đi và định 

hướng đây là lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng 

cao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền 

vững của BTU sau này. Cụ thể năm 2017, doanh 

thu công trình đạt 20,66 tỷ đồng, tương đương 

tăng đến 57,09% so với năm 2016 và doanh thu 

dịch vụ công ích là 47,91 tỷ đồng, tăng 12,61% 

so với năm 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƠ CẤU CHI PHÍ 

Kh  n mục ĐVT 
Năm 2016 Năm 2017 

Giá trị T  tr ng Giá trị T  tr ng 

Giá vốn hàng bán Tr. Đồng 41.595 84,82% 51.736 84,80% 

Chi phí tài chính Tr. Đồng - - - - 

Chi phí qu n lý d anh nghiệp Tr. Đồng 7.445 15,18% 9.240 15,14% 

Chi phí khác Tr. Đồng - - 36 0,06% 

Tổng cộng Tr. Đồng 49.040 100% 61.012 100% 
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DANH  ÁCH BAN ĐIỀU HÀNH 

STT H  và tên Chức vụ 
 ố lượng cổ phiếu 

nắm giữ 
T  lệ nắm 

giữ 

1 Ngô Trung Kiên Thành viên HĐQT kiêm TGĐ 239.800 6,66 % 

2 Nguyễn Tấn Vũ Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ 278.300 7,73% 

3 Lê Văn Vũ Phó Tổng Giám đốc 13.000 0,36% 

4 Trần Thị Vân Nghi Kế toán trưởng 3.800 0,11% 

 

TÓM TẮT L  LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH 

Ông Ngô Trung Kiên – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

Năm sinh  25/08/1962 

Nơi sinh Bến Tre 

Tr nh độ chuyên môn Kỹ sư Xây dựng 

 ố cổ phiếu cá nhân sở hữu 59.800 cổ phiếu 

 ố cổ phiếu đại diện sở hữu  180.000 cổ phiếu của UBND tỉnh Bến Tre 

Ông Nguy n Tấn V  – Thành viên HĐQT kiêm Ph  Tổng Giám đốc 

Năm sinh  09/02/1978 

Nơi sinh Bến Tre 

Tr nh độ chuyên môn Cử nhân Tài chính – Kế toán 

 ố cổ phiếu cá nhân sở hữu 50.000 cổ phiếu 

 ố cổ phiếu đại diện sở hữu  228.300 cổ phiếu của UBND tỉnh Bến Tre và CĐC  Công ty 

Ông Lê Văn V  – Ph  Tổng Giám đốc 

Năm sinh  19/09/1977 

Nơi sinh Bến Tre 

Tr nh độ chuyên môn Cử nhân Quản trị kinh doanh, Kỹ sư dân dụng và công nghiệp 

 ố cổ phiếu cá nhân sở hữu 13.000 

Bà Trần Thị Vân Nghi – Kế t án trưởng 

Năm sinh  11/09/1977 

Nơi sinh Bến Tre 

Tr nh độ chuyên môn Cử nhân Tài chính – Kế toán 

 ố cổ phiếu cá nhân sở hữu 3.800 

 TỔ CHỨC, NHÂN SỰ 
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SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN NGÀY 31/12/2017 

STT Tính chất phân l ại 
 ố lượng 
(người) 

T  tr ng  
(%) 

I Hợp đồng la  động 180 99,45% 

1 Không thời hạn 141 77,90% 

2 Hợp đồng thời hạn từ 1 – 3 năm 39 21,55% 

II Tr nh độ  181 100% 

1 Đại học, Cao đẳng 42 23,20% 

2 Trung cấp 15 8,29% 

3 Chứng chỉ sơ cấp nghề 62 34,25% 

4 Lao động phổ thông 62 34,25% 

III Tính chất la  động 181 100% 

1 Trực tiếp sản xuất 153 84,53% 

2 Không trực tiếp sản xuất 28 15,47% 

Tổng cộng 181 100% 

CHÍNH  ÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Tiền lương của người lao động trong Công ty được chi trả theo hệ số, trình độ, năng lực và hiệu quả công việc 

được giao. Công ty thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho các cán bộ công nhân viên, nâng bậc lương theo niên hạn cho cán bộ 

công nhân viên.  

Bên cạnh đó công ty cũng chú tâm đến công tác đào tạo nhân sự, chủ yếu là đào tạo tại chỗ và dành sự quan 

tâm khuyến khích các cán bộ trẻ nâng cao trình độ chuyên môn.  

Ngoài những quyền lợi được quy định trong Luật Lao động, người lao động trong công ty còn được hưởng các 

đãi ngộ với các hình thức như: trợ cấp khi thai sản và ốm đau, trợ cấp khó khăn,…  

Công ty có chính sách khen thưởng xứng đáng với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, có đóng góp 

sáng kiến về giải pháp kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh doanh cao, đồng thời áp dụng các biện pháp, quy định 

xử phạt đối với các công nhân viên có hành vi gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động, hình ảnh của Công ty.  

Nhằm nâng cao đời sống của người lao động, giúp người lao động gắn bó với công ty và thu hút nguồn lực từ 

bên ngoài, Ban lãnh đạo công ty luôn cố gắng thực hiện việc gia tăng thu nhập của cán bộ công nhân viên qua 

các năm. Thu nhập bình quân năm 2017 đạt 7.236.000 đồng/ người/ tháng, tăng 9,34% năm 2016. 

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

Thu nhập b nh quân Đồng/người/ tháng 6.410.000 6.618.000 7.236.000 
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CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ LỚN 

STT Dự án Nhà Cung ứng 
Thời gian 

ký kết 
Thời gian 
thực hiện 

Giá trị  
hợp đồng 

(Triệu đồng) 

1 
Mua sắm 02 xe ép rác 
chuyên dùng phục vụ công 
ích đô thị 

Công ty TNHH ôtô 
chuyên dùng Hiệp Hoà 

27/12/2016 
27/12/2016 – 
15/01/2017 

1.996 

Tổng cộng 1.996 

 

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT:  

Ngày 16/1/2017, Công ty thành lập công ty con là công ty TNHH một thành viên Xây dựng và phát triển đô thị 

Bến Tre vốn điều lệ 5 tỷ đồng chính thức hoạt động từ 01/3/2017, do Công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN DỰ ÁN 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2017 % tăng gi m 

Tổng giá trị tài s n Tr. đồng 53.736 57.480 6,97% 

D anh thu thuần Tr. đồng 55.697 68.758 23,45% 

Lợi nhuận từ h ạt động kinh d anh Tr. đồng 7.020 8.208 16,92% 

Lợi nhuận khác Tr. đồng 4 30 650,00% 

Lợi nhuận trước thuế Tr. đồng 7.023 8.237 17,29% 

Lợi nhuận sau thuế  Tr. đồng 5.571 6.515 16,96% 

T  lệ lợi nhuận tr  cổ tức % 10 10,5 5,00% 

 

CÁC CH  TI U TÀI CHÍNH CHỦ YẾU 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2017 

1 Chỉ tiêu về kh  năng thanh t án    

 Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 3,59 3,86 

 Hệ số thanh toán nhanh Lần 3,06 3,51 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn      

 Hệ số nợ/ Tổng tài sản % 22,16 24,44 

 Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu % 28,48 32,34 

3 Chỉ tiêu về năng lực h ạt động      

 Vòng quay hàng tồn kho Vòng 12,11 9,89 

 Doanh thu thuần/Tổng tài sản Vòng 1,06 1,24 

4 Chỉ tiêu về kh  năng sinh lời      

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 10,00 9,48 

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu  % 13,58 15,29 

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản % 10,57 11,72 

 Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh 
thu thuần 

% 12,60 11,94 

 

 

 

 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
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Nhìn chung, những hệ số thuộc nhóm chỉ tiêu về khả năng 

sinh lời thể hiện Công ty đã có một năm kinh doanh hiệu quả. 

Cụ thể, hệ số ROE tăng từ 13,58% lên 15,29%, hệ số ROA tăng 

từ 10,57% lên mức 11,72%. Ngược lại, chỉ tiêu Lợi nhuận sau 

thuế/ Doanh thu thuần giảm nhẹ từ 10,00% xuống 9,48% và 

hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần 

giảm từ 12,60% xuống 11,94% do BTU chuyển cơ cấu kinh 

doanh sang mảng công trình có biên lợi nhuận thấp hơn so 

với mảng dịch vụ công ích. Tuy nhiên, Công ty đang ngày càng 

nỗ lực cải thiện khả năng kiểm soát chi phí để gia tăng lợi 

nhuận theo định hướng hoạt động này. 

 

Hoạt động trong lĩnh vực công trình, công ích nên hàng tồn 

kho của BTU chủ yếu là công cụ, dụng cụ phục vụ cho việc vệ 

sinh công cộng, chăm sóc cây cảnh ... Do đó, chỉ tiêu vòng 

quay hàng tồn kho không mang nhiều { nghĩa trong việc phân 

tích năng lực hoạt động của Công ty, trong năm 2017, chỉ số 

này giảm từ 12,11 vòng còn 9,89 vòng.  Bên cạnh đó, hệ số 

Vòng quay tổng tài sản tăng từ 1,06 vòng lên 1,24 vòng cho 

thấy Công ty đã nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản so với năm 

2016 do BTU tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xây dựng công 

trình, bao gồm công trình đèn chiếu sáng, công trình xây dựng 

cơ bản và công trình cây xanh, từ đó, tăng nguồn thu nhập 

So với năm 2016, các chỉ tiêu về cơ cấu vốn của Công ty đều 

tăng. Trong đó, Hệ số Nợ/Tổng tài sản đạt 24,44% và hệ số 

Nợ/Vốn chủ sở hữu đạt 32,34%. Nguyên nhân đến từ việc 

trong năm, các giá trị tổng tài sản và vốn chủ sở hữu biến 

động nhẹ nhưng tổng nợ tăng nhanh do Công ty bắt đầu 

vay vốn Ngân sách nhà nước cấp theo quyết định 72/QĐ-

STC ngày 5/10/2017 để mua sắm tài sản cố định chuyên 

dụng phục vụ công ích đô thị. Khoản vốn Ngân sách này sẽ 

được Công ty trả dần trong 8 năm và năm 2017 ghi nhận giá 

trị 1,8 tỷ đồng trong khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn. 

 

Nhìn chung Công ty vẫn đảm bảo được tính thanh khoản khá 

tốt với hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh 

lần lượt duy trì ở mức 3,86 lần và 3,51 lần. Cả hai hệ số khả 

năng thanh toán của BTU trong năm 2017 đều có xu hướng 

tăng do có sự gia tăng về tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn trong 

năm. Cụ thể, giá trị tiền và các khoản tương đương tiền tăng từ 

9,62 tỷ đồng lên 14 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn khách 

hàng chủ yếu là nợ công trình từ 27,6 tỷ đồng tăng lên 28,87 tỷ 

đồng trong khi nợ ngắn hạn chỉ biến động nhẹ khoảng 300 triệu 

đồng. 

CH  TIÊU 

KHẢ NĂNG 

THANH TOÁN 

CH  TIÊU 

CƠ CẤU VỐN 

CH  TIÊU 

NĂNG LỰC 

HOẠT ĐỘNG 

CH  TIÊU 

KHẢ NĂNG 

SINH LỜI 
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CỔ PHẦN 

 Vốn điều lệ: 3.600.000.000 đồng 

 Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 3.600.000 cổ phiếu 

 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 

 Cổ phiếu thường: 3.600.000 cổ phiếu 

 Cổ phiếu ưu đãi:  0 cổ phiếu 

 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.600.000 cổ phiếu 

 Số lượng cổ phiếu quỹ:  0 cổ phiếu 

 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG TẠI NGÀY 31/12/2017 

STT Đối tượng  ố lượng cổ đông 
 ố lượng cp 
nắm giữ 

T  lệ nắm giữ  
(%) 

1 Cổ đông tr ng nước 172 3.589.300 99,70% 

 
- Tổ Chức 3 2.738.000 76,06% 

 
- Cá nhân 169 851.300 23,65% 

2 Cổ đông nước ng ài 1 10.700 0,30% 

 
- Tổ chức 1 10.700 0,30% 

 
- Cá nhân -  -  -  

 Tổng cộng 173 3.600.000 100,00% 

 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN 

Tên tổ chức/cá nhân 
 ố CMND/Hộ 

chiếu/ĐKKD 
Địa chỉ 

 ố lượng 

cổ phần 
T  lệ/VĐL 

Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bến Tre 

88/QĐ-UBND 
7 CMT8 Phường 3, TP Bến Tre, tỉnh 
Bến Tre 

2.160.000  60,00% 

Công ty TNHH thương 
mại và thiết bị môi 
trường Hiệp Hòa 

101033072 
Số 3 ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh, 
Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP 
Hà Nội 

529.700 14,71% 

Nguy n Thanh Phong 320778606 
238/2, KP 2, Phường 4, TP Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre 

 180.000  5,00% 

 

T nh h nh thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không 

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không 

Các chứng khoán khác: Không 

 CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 
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QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU 

Nguồn nguyên vật liệu Công ty sử dụng nguyên vật liệu, thiết bị sản xuất trong nước để phục vụ các hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty gồm cây hoa kiểng công trình, xăng, dầu, nhớt, nhựa đường, vật tư thiết bị 

điện công nghiệp (dùng trong ngành chiếu sáng công cộng), vật liệu xây dựng các loại, một số sản phẩm cơ khí 

chế tạo,... 

Công ty có nguồn cung ứng khá ổn định, phần lớn các nhà cung cấp đều chấp thuận phương thức trả chậm 

hoặc thanh toán theo phương thức gối đầu khi BTU có yêu cầu và luôn giữ mối quan hệ tốt với nhà cung ứng. 

Bên cạnh đó, Công ty luôn cố gắng tiết kiệm tối đa các khoản mục chi phí này. Tuyên truyền, vận động đến 

từng cán bộ công nhân viên sử dụng có hiệu quả, đóng góp sáng kiến nhằm sử dụng tiết kiệm nguồn nguyên 

vật liệu. 

  

TI U THỤ NĂNG LƯỢNG TRONG NĂM 

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

lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, thi công các công trình công cộng… Trên thực tế, các doanh nghiệp đang 

được khuyến khích tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế cho năng lượng xăng, dầu, nhớt, … bởi trữ lượng của 

nhiên liệu này có hạn và quá trình tiêu thụ năng lượng sản sinh ra khí thải ảnh hưởng môi trường không khí. 

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

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

TÌNH HÌNH TI U THỤ NƯỚC 

Công ty sử dụng nước trong các hoạt động tưới tiêu, 

chăm sóc cây cảnh, vệ sinh đường phố và phục vụ cho 

hoạt động hàng ngày của cán bộ, công nhân viên. Trong 

những năm gần đây, biến đổi khí hậu diễn biến khó 

lường tại Đồng bằng sông Cửu Long mà Bến Tre là một 

trong những địa phương gánh chịu hậu quả năng nề 

nhất, đặc biệt hạn hán và xâm nhập mặn gây ra tình 

trạng khan hiếm nước ngọt, ảnh hưởng đến nền nông 

nghiệp và đời sống sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh. 

Chính vì thế, Công ty khuyến khích tập thể cán bộ, công 

nhân viên Công ty sử dụng hợp lý nguồn nước ngọt, 

tránh gây lãng phí nguồn tài nguyên này. 

Ngoài ra công ty còn sử dụng nước nhằm phục vụ cho 

nhu cầu sinh hoạt trong nội bộ công ty, ở đây công ty 

vận động phong trào tiết kiệm “Tắt khi không sử dụng” 

và mang lại những kết quả tích cực. 

 BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LI N QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 
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KẾ HOẠCH VÀ MỤC TIÊU TIẾT KIỆM, SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG NĂM 2017: 

Trong năm, Ban lãnh đạo công ty tiếp tục vận động CNLĐ tiết kiệm được 14.919 lít xăng, dầu trị giá 

201.152.400 đồng; đồng thời vận động CB CNV_LĐ công ty { thức trong việc sử dụng tiết kiệm vật tư, nhân 

công, điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm tại Công ty. 

KẾ HOẠCH THAY THẾ, NÂNG CẤP, BỔ SUNG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ 

Tên thiết bị 
Mô t  tính năng 

vị trí sử dụng 
của thiết bị 

Cách 
thức lắp 

đặt 

Lý do lắp mới, nâng 
cấp hoặc thay thế 

Mức cam kết và 
kh  năng thực 

hiện 

Xe ép rác chuyên 
dùng phục vụ công 
ích đô thị 

Vận chuyển rác thải 
sinh hoạt 

Mua mới 
Thay thế các xe ép rác 
chuyên dùng đã hết niên 
hạn sử dụng 

02 xe, tổng giá trị 
đầu tư 2,5 tỷ đồng 

Xe t i tự đổ 5 tấn 
Phục vụ công tác 
chăm sóc công viên 
cây xanh 

Mua mới 
Thiếu phương tiện phục vụ 
công tác chăm sóc công 
viên cây xanh 

Giá trị đầu tư 0,9 tỷ 
đồng 

Xe 7 chỗ 
Phục vụ Ban lãnh 
đạo, CB-CNV công 
ty đi công tác 

Mua mới 
Phục vụ Ban lãnh đạo, CB-
CNV công ty đi công tác 

Giá trị đầu tư 0,9 tỷ 
đồng 

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, đặc biệt khi chính BTU đang hoạt động trong 

lĩnh vực này. Trong năm qua, Công ty không có vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.  

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Công ty luôn đề cao tầm quan trọng của người lao động đối với sự phát triển bền vững của Công ty. Chính vì 

thế, Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của tập thể cán bộ, công nhân viên. Bên cạnh 

việc luôn chấp hành các quy định của pháp luật về lương thưởng, phúc lợi cho người lao động, Công ty còn 

thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ để tạo môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó giữa các 

bộ phận với nhau cũng như là giữa cán bộ công nhân viên với cán bộ quản lý. Ngoài ra, mỗi năm Công ty đều 

đặt việc nâng cao mức thu nhập cho ngươi lao động là một trong những mục tiêu cần đạt được.   
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BÁO CÁO LI N QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG 

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

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

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

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

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

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

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

thăm hỏi Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo cho các gia đình chính sách, hỗ trợ các hộ nghèo, giúp đỡ trẻ em 

nghèo được đến trường,… Ngoài ra, Công ty cũng tích cực vận động cán bộ công nhân viên chức thực hiện 

quyên góp cho đồng bào vùng sâu vùng xa, đồng bào ở những vùng bị thiên tai,đóng góp quỹ “Vì người 

nghèo”, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ mái ấm công đoàn”...  

 

BÁO CÁO LI N QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VỐN XANH  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 

 Tình hình tài chính 

 Những cải tiến trong năm 

 Kế hoạch phát triển trong tương lai 

 Báo cáo về trách nhiệm với môi 

trường và xã hội 
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ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG 

Năm 2017 là một năm tăng trưởng chung của nền kinh tế Việt Nam, GDP tăng đến 6,81%, vượt chỉ tiêu 6,7% 

cùng với sự mở cửa, hội nhập chung, Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre đã nắm bắt cơ hội và tạo ra 

việc làm cũng như doanh thu cho Công ty. Tuy nhiên, đứng trước những tác động khó lường từ tình hình thời 

tiết trên địa bàn, cũng như các chính sách về quy trình đấu thầu dự án và biến động của giá cả chung đã phần 

nào ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm. 

Với bề dày 20 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ công ích, cùng với sự hỗ trợ từ chinh quyền thành phố 

cũng như nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên, Công ty đã hoàn thành kế hoạch đề ra với kết quả khá tốt.  

Kh  n mục ĐVT KH 2017 TH 2017 
So với kế 

hoạch 

Tổng doanh thu Tr. Đồng 57.000 69.250 121,49% 

Tổng chi phí Tr. Đồng 49.875 61.012 122,33% 

Lợi nhuận trước thuế Tr. Đồng 7.125 8.237 115,61% 

Thuế thu nhập doanh nghiệp Tr. Đồng 1.500 1.722 114,80% 

Lợi nhuận sau thuế Tr. Đồng 5.625 6.516 115,83% 

T  lệ lợi nhuận tr  cổ tức/VĐL % 10,21 11,85 115,84% 

EPS Đồng/CP 1.256 1.456 115,92% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 
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THUẬN LỢI 

 Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 

Tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre cùng các 

Sở Ban Ngành Tỉnh và các Phòng Ban thành phố 

đã tạo điều kiện thuận lợi giúp cho Công ty hoàn 

thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong 

năm 2017. 

 Tập thể cán bộ công nhân viên và người lao động 

gắn bó, đoàn kết và phối hợp chặt chẽ trong các 

nhiệm vụ được giao; tham gia đóng góp { kiến, ý 

tưởng hoàn thiện Công ty và có tinh thần trách 

nhiệm cao. 

 Ban lãnh đạo theo sát tình hình sản xuất kinh 

doanh thực tế của Công ty, kịp thời phát hiện sai 

sót và đưa ra phương hướng giải quyết hợp lý và 

hiệu quả. 

 Có uy tín và vị thế trên địa bàn cũng như trong 

ngành Dịch vụ công ích nên BTU duy trì được 

khách hàng và địa bàn hoạt động. 

 

KHÓ KHĂN 

 Nhìn chung, với tình hình ngân sách tỉnh Bến Tre 

dù đang trong quá trình phát triển nhưng vẫn 

chưa thể cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận để 

triển khai thêm các công trình, dự án lớn phân bổ 

cho các Công ty trong địa bàn như Công ty cổ 

phần Công trình đô thị Bến Tre.  

 Nguồn vốn Công ty còn hạn chế nên chưa thể đầu 

tư đổi mới trang thiết bị đã cũ kỹ, lạc hậu. 

 Đơn giá và khối lượng thực hiện dịch vụ bị kiểm 

soát bởi các quy định của Nhà nước và ngân sách 

địa phương nên hiệu quả kinh doanh chưa cao. 

 Ý thức của người dân về vệ sinh môi trường chưa 

cao đã tạo thêm áp lực công việc cho nhân viên 

Công ty. 

 Bãi rác Phú Hưng thường xuyên quá tải gây ô 

nhiễm khu vực xung quanh gây ảnh hưởng người 

dân và làm tăng chi phí quản lý cho Công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Vị thế, hình ảnh của công ty trong hoạt động dịch vụ và thi công công trình công cộng ngày càng được nâng cao 

và chiếm được sự tin tưởng từ địa bàn tỉnh Bến Tre. 

 Đến năm thứ 3 hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần, BTU dần ổn định và hoàn thiện bộ máy hoạt động 

của Công ty. BTU thực hiện rà soát, đánh giá lại hoạt động của các phòng ban chức năng và đưa ra những 

quyết định thay đổi, luân chuyển nhân sự nhằm phân công đúng người, đúng việc phù hợp với năng lực của 

từng cá nhân nhằm phát huy tối đa nguồn lực của người lao động. 

 Chú trọng công tác đào tạo nguồn lao động có tay nghề cao. Tổ chức các hoạt động vui chơi, các chuyến đi 

công tác xã hội, giao lưu với các đơn vị trên địa bàn tỉnh nhà. 

 Thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người lao động như: bảo hiểm xã hội, tổ chức các hoạt động vui chơi, 

giải trí,…  

 Tiến hành xây dựng, phân rõ quyền lợi, trách nhiệm của các đơn vị nhằm minh bạch hóa trong hoạt động và 

đóng góp của các đơn vị, phòng ban vào thành quả của công ty. Có những phần thưởng nhằm khuyến khích 

những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công việc, sáng kiến nhằm cải thiện dịch vụ của BTU ngày càng tốt 

hơn và sát với nhu cầu của xã hội.  

 NHỮNG CẢI TIẾN TRONG NĂM 
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79,59% 

20,41% 

Năm 2016 

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn 

82,04% 

17,96% 

Năm 2017 

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn 

Nhìn chung, tình hình tài sản của Công ty khá ổn định trong năm 2017. Tổng tài sản tăng nhẹ 6,97% từ 53,7 tỷ 

năm 2016 lên 57,48 tỷ đồng năm 2017. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 10,26%, đạt mức 47,16 tỷ đồng, chiếm 

82,04% cơ cấu tài sản. Tài sản dài hạn giảm nhẹ từ 10,97 tỷ đồng xuống 10,32 tỷ đồng, tương đương giảm 5,88% 

so với năm 2016.  

Xét tình hình tăng giảm của từng khoản mục thì Tiền và các khoản tương đương tiền trong năm tăng khá mạnh 

từ 9,6 tỷ đồng lên 14 tỷ đồng chủ yếu từ đầu tư ngắn hạn sắp thu hồi. Trong khi đó, lượng hàng tồn kho giảm từ 

6,3 tỷ xuống còn 4,2 tỷ đồng do chi phí thi công dở dang công trình giảm. Ngoài ra, khoản tài sản cố định tăng từ 

7,86 tỷ đồng lên 9,07 tỷ đồng do BTU vay vốn ngân sách mua mới 02 xe chuyên dùng vận chuyển rác.  

TÌNH HÌNH TÀI  ẢN 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 2016 2017 
% 

tăng/gi m 

Tài s n ngắn hạn Tr. đồng 42.768 47.157 10,26% 

Tiền và các kho n tương đương tiền Tr. đồng 9.620 14.006 45,59% 

Các kho n đầu tư tài chính ngắn hạn Tr. đồng - 511 - 

Các kho n ph i thu ngắn hạn Tr. đồng 26.554 27.913 5,12% 

Hàng tồn kho Tr. đồng 6.292 4.169 -33,74% 

Tài s n ngắn hạn khác Tr. đồng 301 558 85,38% 

Tài s n dài hạn Tr. đồng 10.968 10.323 -5,88% 

Tài s n cố định Tr. đồng 7.860 9.071 15,41% 

Tài s n dở dang dài hạn Tr. đồng 161 - - 

Tài s n dài hạn khác Tr. đồng 2.947 1.251 -57,55% 

Tổng tài s n Tr. đồng 53.736 57.480 6,97% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
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Kết thúc năm 2017, tổng nợ phải trả của BTU là 14 tỷ đồng, tăng 17,93% so với năm 2016. Đặc biệt trong năm, 

Công ty có phát sinh khoản vay dài hạn 1,815 tỷ đồng do bắt đầu vay vốn Ngân sách nhà nước cấp theo quyết 

định 72/QĐ-STC ngày 5/10/2017 để mua sắm tài sản cố định chuyên dụng phục vụ công ích đô thị. Khoản vốn 

Ngân sách này sẽ được Công ty trả dần trong 8 năm. Bên cạnh đó, nợ ngắn hạn tăng nhẹ 2,7%, đạt 12,12 tỷ 

đồng năm 2017 đến từ khoản phải trả người bán ngắn hạn, chủ yếu phải trả trả cho các nhà cung cấp nguyên 

vật liệu và gia công. 

TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
2016 2017 

% 
tăng/gi m 

Nợ ngắn hạn Tr. đồng 11.910 12.231 2,70% 

Ph i tr  người bán ngắn hạn Tr. đồng 2.495 3.915 56,91% 

Người mua tr  tiền trước ngắn hạn Tr. đồng 2.191 649 -79,38% 

Thuế và các kho n ph i nộp Nhà nước Tr. đồng 2.124 1.101 -48,16% 

Ph i tr  người la  động Tr. đồng 3.125 3.752 20,06% 

Chi phí ph i tr  ngắn hạn Tr. đồng 637 834 30,93% 

Ph i tr , ph i nộp ngắn hạn khác Tr. đồng 36 294 716,67% 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi Tr. đồng 1.301 1.686 29,59% 

Nợ dài hạn Tr. đồng - 1.815 - 

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn Tr. đồng - 1.815 - 

Tổng nợ ph i tr  Tr. đồng 11.910 14.046 17,93% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận thức rằng người lao động là một trong những động lực phát triển của Công ty, Ban Tổng giám đốc luôn 

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

đạo tiến hành cải cách chính sách lương, thưởng, phúc lợi dựa trên mức sống thực tế của người lao động. Bên 

cạnh đó, ban lãnh đạo thường xuyên tiếp xúc lắng nghe nguyện vọng của người lao động, hướng đến cải thiện 

môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho người lao động phát huy hết năng lực cá 

nhân.  

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

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

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

 BÁO CÁO VỀ TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 
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Căn cứ tốc độ phát triển của thị trường nội địa và năng lực sản xuất của Công ty cũng như dự báo về diễn biến 

sắp tới của nền kinh tế trong và ngoài nước, Ban điều hành xây dựng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong 

năm 2018 như sau: 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính KH 2018 

1 Tổng doanh thu Triệu đồng 70.000 

2 Tổng chi phí Triệu đồng 61.635 

3 Lợi nhuận thực hiện Triệu đồng 8.365 

4 Thuế thu nhập doanh nghiệp Triệu đồng 1.740 

5 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 6.625 

6 Trích lập các quỹ doanh nghiệp Triệu đồng 2.306,3 

7 Lợi nhuận còn lại chia cổ tức Triệu đồng 4.318,7 

8 Tỷ lệ chia cổ tức % 11 

 

CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

 Nâng cao năng lực quản l{ và điều chỉnh các chính sách lương, thưởng, phúc lợi phù hợp và công bằng để 

khuyến khích phát triển nguồn nhân lực; phát triển bộ máy quản l{ đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ phát 

triển của Công ty. 

 Đầu tư mua mới một số thiết bị, phương tiện vận tải hư cũ, mua thêm các loại máy móc hiện đại phục vụ 

tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 Mở rộng địa bàn và phát triển mạng lưới hoạt động của BTU. 

 Đẩy mạnh quảng bá cho các hoạt động vệ sinh đô thị, thi công lắp đặt các công trình chiếu sáng công cộng, 

thi công xây dựng đường giao thông nông thôn, sản xuất và kinh doanh cây, hoa kiểng … Hoạt động 

Marketing sẽ chủ yếu tập trung vào các công trình trọng điểm ở địa bàn tỉnh Bến Tre. Bên cạnh đó, Công 

ty cũng chú trọng khai thác các công trình thi công từ nguồn vốn ngân sách.  

 

 

  

 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 



 

 
33 

04 
 

  

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT 

 Về các mặt hoạt động của Công ty 

 Về hoạt động của Ban TGĐ 

 Các kế hoạch, định hướng của HĐQT 
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Bên cạnh đạt được mục tiêu về lợi nhuận, năm 2017, Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre cũng nỗ lực 

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

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

môi trường sống, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, đóng góp vào quá trình xây dựng Thành phố Bến Tre xanh – 

sạch – đẹp, hướng đến việc đưa Thành phố Bến Tre trở thành Đô thị loại II vào năm 2020. 

Nguồn nhân sự của Công ty hoạt động tốt và được hưởng các chính sách lương, thưởng và hỗ trợ cho các gia 

đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nặng. 

Công ty giữ vững được mối quan hệ với Ủy ban tỉnh Bến Tre, cùng các tổ chức công đoàn thực hiện các chương 

trình công tác xã hội, các cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm nâng cao phẩm chất 

đạo đức, bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho cán bộ công nhân viên và chia sẻ một phần lợi nhuận của công ty 

vào sự phát triển của xã hội. 

Ngoài ra, một số máy móc thiết bị của Công ty đã khá cũ, lạc hậu, tốn kém chi phí sửa chữa hàng năm. Công ty 

đã thực hiện vay vốn Ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản cố định chuyên dụng phục vụ cho hoạt động 

công ích đô thị.  

Tổng kết 2017, công ty đã hoàn thành tốt các kế hoạch kinh doanh. Tổng doanh thu và Lợi nhuận đều tăng hơn 

15% so với năm trước. Đặc biệt mảng hoạt động xây dựng công trình được công ty chú trọng và có mức tăng 

khá nhanh trong năm. Đây cũng sẽ là mảng được kz vọng mang đến thêm nhiều cơ hội kinh doanh cho Công ty 

trong thời gian tới. Ngoài ra, phát triển sang lĩnh vực xây dựng cũng góp phần nâng cao vị thế cho Công ty tại 

địa bàn tỉnh Bến Tre và củng cố lợi thế cạnh tranh của Công ty so với các đối thủ khác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 



 

 
35 

 

Hội đồng quản trị thực hiện công tác giám sát hoạt động của Tổng 

giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong công ty theo đúng quy 

định của pháp luật và Điều lệ công ty. Đại diện HĐQT có tham gia 

họp giao ban định kz tại Công ty để kịp thời kiểm tra, chỉ đạo, đảm 

bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ luật pháp, thực hiện đúng 

các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Xây dựng, thông 

qua các quy chế, quy định nội bộ giao cho Tổng giám đốc chủ động 

thực hiện các phương án sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy quản lý nhằm 

nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành. 

Ban lãnh đạo công ty là những người có chuyên môn, có năng lực và 

kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của công ty. Có tâm huyết 

nhằm cải thiện, đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của công 

ty. 

Ban điều hành trong năm 2017 đã triển khai hoạt động sản xuất kinh 

doanh phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết 

và chỉ đạo của HĐQT. Chú trọng đến công tác đào tạo, nâng cao 

năng lực, tay nghề của cán bộ nhân viên Công ty nhằm phù hợp với 

định hướng phát triển của BTU. Tổng Giám đốc có chủ động trong 

việc xây dựng kế hoạch và đề xuất thực hiện lên HĐQT nhằm phù 

hợp với tình hình thực tế của công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2018 CỤ THỂ NHƯ  AU: 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2018 

1 Giá trị sản xuất thực tế Triệu đồng 70.000 

2 Tổng doanh thu   Triệu đồng 70.000 

3 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 8.365 

 

CÁC BIỆN PHÁP HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH: 

 Ưu tiên tập trung nguồn lực tài chính mua mới các thiết bị, phương tiện chuyên dùng để mở rộng hoạt 

động sản xuất kinh doanh khác, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.  

 Chủ động tìm kiếm đối tác, khách hàng mới, mở rộng địa bàn hoạt động và đa dạng hóa ngành nghề kinh 

doanh. 

 Tăng cường khuyến khích, tập huấn và đào tạo nâng cao kỹ năng, trình độ, tay nghề cho người lao động, 

đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực trong quá trình hoạt động. Tăng lương và thưởng để nâng cao tinh thần 

làm việc cho cán bộ công nhân viên. 

 Chú trọng giải pháp bảo vệ môi trường và an toàn lao động. 

 Nâng cao công tác phối hợp giữa các phòng ban và tạo sự đồng bộ trong các hoạt động. 

 

 

  

 CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT 
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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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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

STT H  và tên Chức vụ 
Số lượng cổ phiếu 

nắm giữ 
T  lệ nắm giữ 

1  Nguyễn Ngọc Triệu Chủ tịch 1.800.000 50% 

2  Ngô Trung Kiên 
Thành viên HĐQT kiêm 
Tổng Giám đốc 

239.800 6,66% 

3 Nguyễn Tấn Vũ 
Thành viên HĐQT kiếm 
Phó Tổng GĐ 

278.300 7,73% 

4 Nguyễn Thanh Phong Thành viên 180.000 5,00% 

5 Đào Mạnh Hùng Thành viên  529.700 14,71% 

Thay đổi HĐQT tr ng năm: 

 Miễn nhiệm ông Lê Văn Vũ – Thành viên HĐQT ngày 03/06/2017. 

 Bổ nhiệm ông Đào Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT ngày 03/06/2017. 

CÁC BUỔI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi h p 

HĐQT tham dự 
T  lệ tham 

dự h p 
Lý do 

 không tham dự h p 

1  Nguyễn Ngọc Triệu Chủ tịch 05 100%  

2  Ngô Trung Kiên Thành viên 05 100%  

3 Nguyễn Tấn Vũ Thành viên 05 100%  

4 Nguyễn Thanh Phong Thành viên 05 100%  

5 Đào Mạnh Hùng Thành viên 02 40% 

Tham gia từ 03/06/2017. Số 
buổi họp thực tế tham dự 
thông qua ủy quyền là 
02/03 buổi. 
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LÝ LỊCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Ông Ngô Trung Kiên – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

(xem phần lý lịch ban Tổng Giám đốc) 

Ông Nguy n Tấn V  – Thành viên HĐQT kiêm Ph  Tổng Giám đốc  

(xem phần lý lịch ban Tổng Giám đốc) 

 

Ông Nguy n Ng c Triệu – Chủ tịch HĐQT 

Năm sinh  28/04/1964 

Nơi sinh Bến Tre 

Tr nh độ chuyên môn Kỹ sư Quản lý kinh tế 

 ố cổ phiếu cá nhân sở hữu - 

 ố cổ phiếu đại diện sở hữu 1.800.000 

 

Ông Nguy n Thanh Phong – Thành viên HĐQT 

Năm sinh  09/03/1966 

Nơi sinh Bến Tre 

Tr nh độ chuyên môn Kỹ thuật Xây dựng 

 ố cổ phiếu cá nhân sở hữu 180.000 

 ố cổ phiếu đại diện sở hữu - 

 

 

 

 

 

Ông Đà  Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT 

Năm sinh  10/11/1955 

Nơi sinh Hà Nội 

Tr nh độ chuyên môn Kỹ sư kinh tế 

 ố cổ phiếu cá nhân sở hữu - 

 ố cổ phiếu đại diện sở hữu 529.700 
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CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH 

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày ban 

hành 
Nội dung 

1 15/NQ-HĐQT 10/01/2017 
Bổ nhiệm chủ tịch và kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên 
hạch toán độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con 

2 16/NQ-ĐHĐCĐ 15/02/2017 
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty CP Công trình đô thị Bến 
Tre thông qua hình thức lấy ý kiến ý kiến cổ đông bằng văn bản 

3 17/NQ-HĐQT 19/04/2017 
Điều chỉnh giảm vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên hạch toán 
độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con 

4 18//NQ-HĐQT 19/04/2017 
Tạm ứng cổ tức năm 2016 và tổ chức đại hội cổ đông thường niên 
2017 

5 19/NQ-HĐQT 18/05/2017 Thay đổi địa điểm tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017 

6 20/NQ-HĐQT 03/06/2017 Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017 

7 21/NQ-HĐQT 15/11/2017 Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản 

8 22/NQ-ĐHĐCĐ 22/12/2017 
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty CP Công trình đô thị Bến 
Tre thông qua hình thức lấy ý kiến ý kiến cổ đông bằng văn bản 

9 20/QĐ-HĐQT 24/02/2017 
Góp vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Xây dựng và Phát triển đô 
thị Bến Tre 

10 21/QĐ-HĐQT 20/3/2017 
Sửa đổi và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty CP 
Công trình Đô thị Bến Tre 

11 22/QĐ-HĐQT 10/04/2017 Ban hành quy chế công tác thi đua khen thưởng 

12 23/QĐ-HĐQT 25/04/2017 
Ban hành Quy chế tiền lương và thu nhập cho người lao động Công ty 
CP Công trình Đô thị Bến Tre 

13 24/QĐ-HĐQT 07/07/2017 
Giao kế hoạch SXKD năm 2017 cho Ban điều hành Công ty CP Công 
trình đô thị Bến Tre 

14 25/QĐ-HĐQT 07/07/2017 
Giao kế hoạch SXKD năm 2017 cho Công ty TNHH MTV Xây dựng và 
Phát triển đô thị Bến Tre 

15 26/QĐ-HĐQT 15/07/2017 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công trình 
Đô thị Bến Tre 

16 27/QĐ-HĐQT 28/08/2017 Ban hành Quy chế giao khoán nội bộ 

17 28/QĐ-HĐQT 20/11/2017 
Ban hành quy chế trả lương, phân phối tiền lương, tiền thưởng và 
chế độ phú lợi cho người quản lý công ty 

 

Các tiểu ban thuộc Hội đồng qu n trị 

Công ty không có tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị. 
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THÀNH VI N BAN KIỂM SOÁT 

STT H  và tên Chức vụ 
Số lượng cổ phiếu 

nắm giữ 
T  lệ nắm giữ 

1 Trịnh Văn Đấu Trưởng Ban 8.200 0,23% 

2 Nguyễn Hữu Thuần  Thành viên 5.000 0,14% 

3 Phạm An Huy Thành viên 3.500 0,1% 

LÝ LỊCH CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

Ông Trịnh Văn Đấu – Trưởng BKS 

Năm sinh  1969 

Nơi sinh Bến Tre 

Tr nh độ chuyên môn Cử nhân tài chính kế toán doanh nghiệp 

 ố cổ phiếu cá nhân sở hữu 8.200 

 ố cổ phiếu đại diện sở hữu - 

Ông Nguy n Hữu Thuần – Thành viên BKS 

Năm sinh  1960 

Nơi sinh Bến Tre 

Tr nh độ chuyên môn Cử nhân kế toán 

 ố cổ phiếu cá nhân sở hữu 5.000 

 ố cổ phiếu đại diện sở hữu - 

Ông Phạm An Huy – Thành viên BKS 

Năm sinh  26/11/1976 

Nơi sinh Bến Tre 

Tr nh độ chuyên môn Trung cấp Tài chính – Kế toán 

 ố cổ phiếu cá nhân sở hữu 3.500 

 ố cổ phiếu đại diện sở hữu - 

CÁC BUỔI HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT 

STT Thành viên BKS Chức vụ 
Số buổi h p 

BKS tham dự 
T  lệ tham 

dự h p 
Lý do không tham 

dự h p 

1 Trịnh Văn Đấu Trưởng ban 04 100%  

2 Nguyễn Hữu Thuần  Thành viên 04 100%  

3 Phạm An Huy Thành viên 04 100%  

 BAN KIỂM SOÁT 
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HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Ban kiểm soát thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của công ty và Quy 

chế hoạt động của Ban kiểm soát.  

Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty và các Phòng, Đội, Xí nghiệp 

trực thuộc trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Đồng thời, kiểm tra các báo cáo tài chính 

năm 2017, thẩm định quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và viên chức quản 

lý.    

Bên cạnh đó, Ban Kiểm Soát phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong việc xây dựng các quy định, quy chế 

của công ty để làm cơ sở pháp lý cho công tác quản l{, điều hành sản xuất kinh doanh;  

 

 

 

THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN QUẢN LÝ CHỦ CHỐT 

Kh  n mục Đơn vị tính Giá trị 

Lương Đồng 1.813.308.318 
 

Thưởng Đồng 226.663.540 

Thù lao Đồng 235.400.000 

Cổ tức Đồng 315.100.000 

Cộng Đồng 2.590.471.858 

 

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 

Trịnh Văn Đấu - Trưởng ban kiểm soát: mua 8.200 cổ phiếu. 

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ 

Không. 

Việc thực hiện các quy định về qu n trị Công ty 

Công ty tuân thủ các quy định về quản trị Công ty. 

 

 

 

  

 THÙ LAO VÀ CÁC GIAO DỊCH 
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06 
 

  

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 Ý kiếm kiểm toán 

 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 
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