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Tên công ty CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SÓC TRĂNG

Tên doanh nghiệp viết tắt SPWC

Giấy CNĐKDN số 2200177456 cấp ngày 08/01/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp

Vốn điều lệ 56.000.000.000 đồng

Địa chỉ trụ sở chính Số 422, Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam.

Số điện thoại - Fax (0299) 3822 354 -(0299) 3825 900

Website www.ctdtst.vn

Email admin@ctdtst.vn

Mã cổ phiếu USD

THÔNG TIN KHÁI QUÁT
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Trên cơ sở củng cố và cơ cấu lại Công 
ty Quản lý Công trình Đô thị thị xã Sóc 
Trăng (đơn vị kinh tế sự nghiệp), đã thành 
lập Công ty Công trình Đô thị Sóc Trăng 
theo Quyết định số 166/QĐ-TCCB ngày 
29/4/1997. Là doanh nghiệp hoạt động 
công ích ngành nghề kinh doanh chính là 
dịch vụ vệ sinh môi trường vệ sinh đường 
phố và thu gom rác thải; trồng cây, bảo 
dưỡng cây xanh bảo quản, xây dựng 
quản lý các công viên; quản lý và duy 
tu hệ thống thoát nước đô thị, lề đường; 
xây dựng và quản lý hệ thống chiếu sáng 
công cộng. Vốn điều lệ khi thành lập 
doanh nghiệp là 1.035.052.000 đồng. 

Thực hiện phương án sắp xếp doanh 
nghiệp, Công ty được chuyển đổi thành 
Công ty TNHH Một thành viên Công trình 
Đô thị tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định số 
274/QĐTC-CTUBND ngày 25/06/2010 
của UBND tỉnh Sóc Trăng. Vốn điều 
lệ khi chuyển đổi là 17.186.000.000đ, 
được điều chỉnh tăng vốn theo Quyết 
định số 974/QĐHC-CTUBND ngày 
10/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Sóc Trăng phê duyệt vốn điều lệ của 
công ty là 58.505.000.000 đồng.

Công ty thực hiện Cổ phần hóa theo quyết 
định số 138/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 
của UBND tỉnh Sóc Trăng, về việc thực 
hiện cổ phần hóa và thành lập Ban chỉ đạo 
cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành 
viên Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng.

Công ty chính thức hoạt động 
theo hình thức Công ty cổ phần 
theo Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh số số 2200177456 
do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Sóc Trăng cấp lần đầu ngày 
07/07/2010, thay đổi lần thứ 
3 ngày 08/01/2018. Vốn điều 
lệ của Công ty khi hoạt động 
theo hình thức Công ty cổ 
phần là 56.000.000.000 đồng.

1997 08/01/201820162010

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trung tâm Lưu ký Chứng 
khoán Việt Nam (VSD) 
đã cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký chứng khoán số 
97/2018/GCNCP-VSD và 
cấp mã chứng khoán cho 
Công ty Cổ phần Công 
trình Đô thị Sóc Trăng là 
USD.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
đã có Công văn số 4408/UB-
CK-GSĐC chấp thuận hồ sơ 
đăng ký công ty đại chúng của 
Công ty Cổ phần Công trình Đô 
thị Sóc Trăng.

Sở Giao dịch Chứng khoán 
Hà Nội ra Quyết định số 14/
QĐ-SGDHN chấp thuận 
đăng ký giao dịch cổ phiếu 
của Công ty Cổ phần Công 
trình Đô thị Sóc Trăng.

Sở Giao dịch Chứng khoán 
Hà Nội có thông báo số 82/
TB-SGDHN về giá tham 
chiếu và ngày giao dịch 
đầu tiên của cổ phiếu Công 
ty Cổ phần Công trình Đô 
thị Sóc Trăng.

23/01/201905/01/201908/11/201818/07/2018

Tiền thân của Công ty là Công ty Quản lý Công trình Đô thị thị xã Sóc Trăng, được thành lập vào năm 

1988 theo Quyết định số 537/QĐ.UBT.88 ngày 15/12/1988.
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2007 Huân chương lao động hạng III

2008 Cờ thi đua và cúp Doanh nghiệp xuất sắc do UBND tỉnh Sóc Trăng trao tặng

2009 Cờ thi đua và cúp Doanh nghiệp xuất sắc do UBND tỉnh Sóc Trăng trao tặng

2010

Cờ thi đua và cúp Doanh nghiệp xuất sắc do UBND tỉnh Sóc Trăng trao tặng
Bằng khen thủ tướng chính phủ.
Bằng khen UBND tỉnh Sóc Trăng.
Bằng khen của “Hiệp hội Môi trường”.

2011

Cờ thi đua và cúp Doanh nghiệp xuất sắc do UBND tỉnh Sóc Trăng trao tặng
Cúp vàng “ Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường” của Hội Môi trường Việt Nam.
Bằng khen của “ Hội chiếu sáng đô thị Việt Nam”.
Bằng khen UBND Tỉnh phục vụ Festival 2011
Cờ thi đua xuất sắc của Hội môi trường Đô thị và các khu công nghiệp Việt Nam

2012
Cờ thi đua và cúp Doanh nghiệp xuất sắc do UBND tỉnh Sóc Trăng trao tặng
Danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc” do UBND tỉnh Sóc Trăng trao tặng.

THÀNH TÍCH, DANH HIỆU ĐẠT ĐƯỢC

2013

Huân chương lao động hạng II

Cờ thi đua và cúp Doanh nghiệp xuất sắc do UBND tỉnh Sóc Trăng trao tặng

Bằng khen UBND tỉnh Sóc Trăng.

Cúp vàng “ Vì sự nghiệp bảo vệ môi trường” của Hội Môi trường Việt Nam.

Bằng khen của Hội môi trường Đô thị và các khu công nghiệp Việt Nam

Đạt giải thưởng Môi trường Việt Nam do Bộ Tài nguyên Môi trường tặng

2014

Cờ thi đua và cúp Doanh nghiệp xuất sắc do UBND tỉnh Sóc Trăng trao tặng

Bằng khen UBND Tỉnh trong phong trào Thi đua Bảo vệ An ninh Tổ quốc 2014 

Được Trung tâm Văn hóa Doanh nhân Việt Nam chứng nhận đạt “Doanh nghiệp văn hóa 

có nhiều đóng góp cho xã hội”.

Cờ thi đua xuất sắc tiêu biểu của “Hội Chiếu sáng Việt Nam”

2015

Cờ thi đua xuất sắc tiêu biểu của “Hội Chiếu Sáng Việt Nam”

Doanh nghiệp vì người lao động năm 2013 - 2015 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, 

Bộ lao động thương binh xã hội, phòng thương mại công nghiệp Việt Nam chứng nhận 

xếp hạng.

Được Trung tâm Văn hóa Doanh nhân Việt Nam chứng nhận đạt “Doanh nghiệp văn hóa 

có nhiều đóng góp cho xã hội”.

Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” do UBND tỉnh Sóc Trăng trao tặng.

Bằng khen UBND tỉnh về thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế

Bằng khen Hiệp hội Môi trường đô thị 

2016

Cờ thi đua xuất sắc do UBND tỉnh Sóc Trăng trao tặng.

Bằng khen UBND tỉnh Sóc Trăng.

Bằng khen của “ Hội chiếu sáng Việt Nam”.

Được Trung tâm Văn hóa Doanh nhân chứng nhận đạt “Doanh nghiệp mạnh và phát 

triển bền vững”.

Sản phẩm gạch tự chèn của Công ty được Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ 

bảo vệ người tiêu dùng chứng nhận là “Hàng Việt tốt – Dịch vụ hoàn hảo”

2017

Doanh nghiệp được Bình Chọn là “Thương Hiệu Xây Dựng Quốc Gia” năm 2017 của 

báo Xây dựng.

Cờ thi đua xuất sắc do UBND tỉnh Sóc Trăng trao tặng.

Bằng khen của Hội Chiếu sáng Việt Nam

Bằng khen UBND Tỉnh (25 năm tái lập tỉnh)

2018
Danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc” do UBND tỉnh Sóc Trăng trao tặng.

Bằng khen UBND Tỉnh Sóc Trăng
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• Đầu tư, quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng, khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (hệ thống chiếu 

sáng, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải đô thị, khu tập trung và nhà máy xử lý chất thải rắn, công viên, lâm viên, 

cây xanh, nghĩa trang và các công trình hạ tầng công cộng khác theo quyết định nhà nước giao);

• Dịch vụ vệ sinh môi trường, quản lý, duy tu, vận hành hệ thống thoát nước, chiếu sáng đô thị;

• Chăm sóc hoa kiểng, cây xanh đường phố;

• Tư vấn thiết kế và nhận thầu thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và dân dụng;

• Đầu tư, quản lý khai thác nghĩa trang, dịch vụ mai táng, xây mộ chí;

• Mua bán hoa kiểng, các thiết bị vệ sinh;

• Sản xuất và mua bán gạch tự chèn, chậu kiểng, các sản phẩm cơ khí;

• Các ngành nghề khác theo qui định pháp luật;

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

NGÀNH NGHỀ, ĐỊA BÀN KINH DOANH

Hiện nay, Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực dịch vụ công ích trên địa 

bàn thành phố Sóc Trăng và các huyện, thị thuộc tỉnh Sóc Trăng, ngoài ra Công ty còn có chức năng thực hiện hoạt động 

kinh doanh dịch vụ trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng, tạo thêm nguồn thu để duy trì, phát triển doanh nghiệp.

ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG

SÓC TRĂNG
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phụ trách Tài Chính

BAN KIỂM SOÁT

CHỦ TỊCH HĐQT
KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phụ trách Kinh doanh dịch vụ, Công trình kiến thiết thị 

chính, Công trình ngoài

PHÒNG TÀI CHÍNH - 
KẾ TOÁN

PHÒNG HÀNH 
CHÍNH- NHÂN SỰ

PHÒNG KẾ HOẠCH- 
KINH DOANH

XN MÔI 
TRƯỜNG

XN CHIẾU 
SÁNG CÔNG 

CỘNG

XN CÔNG 
VIÊN CÂY 

XANH

XN THOÁT 
NƯỚC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phụ trách khối Văn phòng, XN Môi trường, Thoát 

nước, Cơ khí- Xây dựng, Liên hợp xử lý CTR, Quản 
lý CTĐT Vĩnh Châu

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phụ trách XN Chiếu sáng, Cây xanh, Hoạt động thu 

tiền nước thải, Dịch vụ vệ sinh

PHÒNG KỸ THUẬTPHÒNG ĐẦU TƯ- 
XÂY DỰNG

BAN QUẢN TRANG 
AN VIÊN THIÊN 

ĐƯỜNG

XN LIÊN HỢP XỬ 
LÝ CHẤT THẢI 

RẮN

XN CTĐT VĨNH 
CHÂU

XN CƠ KHÍ- 
XÂY DỰNG

Công ty mẹ, Công ty con, Công ty liên kết của Công ty

Không có
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Các mục tiêu phát triển bền vững
Tập trung trí tuệ và sức lực, đẩy lùi khó khăn, nắm 

bắt thời cơ, nâng cao nhận thức, chấn chỉnh tổ 

chức và khai thác tối đa các nguồn vốn, mạnh dạn 

đầu tư thiết bị, con người, ứng dụng công nghệ 

tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh.

Từng bước xây dựng Công ty trở thành một doanh 

nghiệp phát triển mạnh trong lĩnh vực, vệ sinh môi 

trường, chiếu sáng, cây xanh và thoát nước.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Chiến lược phát triển trung và dài hạn
Đầu tư dự án xử lý chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại) tại khu xử lý rác thải thành phố Sóc Trăng và 

các vùng lân cận tỉnh Sóc Trăng với tổng mức đầu tư là trên 30 tỷ đồng, diện tích đất là 3,81 ha, được sử dụng trong 

khu đất xử lý chất thải rắn, với công suất thiết kế 500 tấn/ngày để xử lý chất thải công nghiệp nguy hại và không nguy 

hại cho các cụm, khu công nghiệp, nhà máy nhiệt điện của tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng Sông 

Cửu Long, thời gian triển khai thực hiện là năm 2018.

Đầu tư xây dựng cơ sở kinh doanh xăng dầu vừa phục vụ của công ty vừa bán ra thị trường. Tiếp tục đầu tư trang thiết 

bị phục vụ chuyên ngành phục vụ công ích của Công ty, mở rộng mạng lưới hoạt động, thành lập công ty con để khai 

thác hoạt động công ích, và hoạt động ở Vĩnh Châu và mở rộng ngành nghề kinh doanh về lĩnh vực xây dựng.

Tập trung trí tuệ và sức lực, đẩy lùi khó khăn, nắm bắt thời cơ, nâng cao nhận thức, chấn chỉnh tổ chức và khai thác tối 

đa các nguồn vốn, mạnh dạn đầu tư thiết bị, con người, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh.

Từng bước xây dựng công ty trở thành một doanh nghiệp phát triển mạnh trong lĩnh vực, vệ sinh môi trường, chiếu 

sáng, cây xanh và thoát nước.

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
Tiếp tục xây dựng và phát triển Công ty là một trong những 

doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị, 

lấy hiệu quả kinh tế là chuẩn mực cho sự phát triển ổn định 

và bền vững. Duy trì và phát triển sản phẩm dịch vụ công 

ích đô thị gồm: vệ sinh môi trường, cây xanh, chiếu sáng, 

cấp- thoát nước đô thị, đồng thời mở rộng dịch vụ tư vấn 

thiết kế và thi

công các công trình hạ tầng kĩ thuật đô thị, nhằm tối đa 

hóa lợi, nâng cao giá trị của công ty, bảo toàn và phát triển 

nguồn vốn.
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Rủi ro kinh tế
2018 là một năm kinh tế thế giới có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại và bất ổn. Một trong 

những nguyên nhân dẫn đến sự tăng trưởng chậm và bất ổn định của nền kinh tế chính 

là chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Những 

căng thẳng trong chính sách thương mại và chính sách thuế quan đã khiến cho tình 

hình thương mại toàn cầu có sự bất ổn và các nước có nền kinh tế phát triển đã bị sự 

ảnh hưởng nhất định trong cuộc chiến này. Điều này cũng làm ảnh hưởng đến sự tăng 

trưởng, đầu tư do sự huy động vốn toàn cầu có phần hạn chế.

Tuy nhiên, trái với sự ảm đạm của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam tuy có ảnh 

hưởng nhưng không quá nặng nề. Theo Tổng cục thống kê, GDP của Việt Nam trong 

năm 2018 đã tăng trưởng 7.08%, cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Trong mức tăng 

chung của toàn nền kinh tế, khu vực Dịch vụ tăng 7.03% đóng góp 42.7% vào mức tăng 

trưởng chung này, đây chính là dấu hiệu đáng mừng cho khu vực dịch vụ. Song song 

với sự phát triển khả quan của nền kinh tế Việt Nam năm 2018, tỉnh Sóc Trăng còn có 

những chính sách, mục tiêu 5 năm 2016-2020 nhằm thu hút vốn đầu tư, nâng cấp cơ sở 

hạ tầng, thực hiện những chính sách quy hoạch đô thị, trồng thêm cây xanh và cải tạo đô 

thị tốt hơn. Những yếu tố trên chính là cơ hội cho doanh nghiệp hoạch định những chiến 

lược trung và dài hạn kịp nắm bắt những cơ hội đầu tư.

Rủi ro pháp luật
Là Công ty cổ phần hoạt động trong ngành vệ sinh môi trường, chiếu sáng đô thị, 

Công ty cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng sẽ chịu sự chi phối bởi Luật Luật Doanh 

Nghiệp và Luật Bảo vệ Môi Trường, hiện nay khi Nghị định của  Chính phủ ban hành 

đã có những điều chỉnh về thu phí của nước thải sẽ dẫn đến một số phản ứng tiêu cực 

của người dân đối với doanh nghiệp. Công ty cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng đã 

được Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận về việc đăng kí giao dịch cổ phiếu, 

và chính thức giao dịch trên sàn UPCOM vào tháng 1/2019 nên sẽ chịu sự chi phối của 

Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan. Tuy nhiên với 

hệ thống luật chưa được hoàn thiện và còn nhiều sửa đổi ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng 

đến hoạt động kinh doanh và các hoạch định của Doanh nghiệp.

CÁC RỦI RO Rủi ro giá NVL đầu vào 
Là Công ty hoạt động trong lĩnh vực hoạt động công ích, nên hầu như giá 

của dịch vụ đều phải tuân theo quy đinh chung của các cơ quan ban ngành, 

do đó, công ty không thể nào điều chỉnh mức giá phù hợp khi có những biến 

động về chi phí nguyên vật liệu đầu vào, nhất là trong những năm gần đây, 

giá xăng dầu trong nước và thế giới thường xuyên biến động, thay đổi thất 

thường, nên công ty sẽ khó có thể đạt được những kết quả tốt nhất trong 

kinh doanh.

Rủi ro cạnh tranh
Hiện tại, trên địa bàn Tỉnh Sóc Trăng, Công ty là doanh nghiệp duy nhất 

cung cấp các dịch vụ công ích, thu gom và xử lí chất thải, chăm sóc cảnh 

quan đô thị chiếu sáng …. Hơn nữa, công ty cũng có quá trình hình thành 

và phát triển khá lâu, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực, nhận được 

nhiều huân chương khen thưởng của các cấp, nhận được sự tín nhiệm 

của người dân và ban lãnh đạo tỉnh. Vì thế khó có doanh nghiệp cùng 

ngành nào có thể cạnh tranh.

Rủi ro khác
Mùa mưa bão, lũ lụt khiến cho công tác Vệ sinh đô thị và làm đẹp cảnh 

quan bị gián đoạn. Ngoài ra, với việc tiếp xúc các chất thải độc hại, rác 

thải, nước thải hằng ngày mang đến những ảnh hưởng không tốt cho sức 

khỏe của người lao động. 

Năm 2018 có khá nhiều cơn bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào miền Nam 

gây không ít thiệt hại về tài sản công, cũng như làm hư hại khá nhiều đèn 

đường chiếu sáng và làm ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị, Công ty đã 

phải tăng cường lực lượng công nhân dọn dẹp sau mùa bão lũ, và sữa 

chữa lại hệ thống chiếu sáng đô thị.

Hiện nay, khi xu hướng ô nhiễm tại các khu công nghiệp, các làng nghề 

này càng gia tăng và ở mức cao, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của 

người dân và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của công nhân vệ sinh 

môi trường, do đó công ty luôn trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn, và đồ 

bảo dưỡng nhằm đảm bảo sức khỏe của công nhân công ty. Thực hiện 

khám sức khỏe định kì cho công nhân viên.

Bên cạnh đó, Công ty cũng phân bổ nhân lực kiểm tra trang thiết bị, đảm 

bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động.
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     TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG

TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH

STT Doanh thu Năm 2017
Tỷ trọng 

năm 2017
Năm 2018

Tỷ trọng 

năm 2018
% tăng/giảm

1 Doanh thu cung cấp dịch vụ 130.960 100% 113.821 99,99% (13,09%)

2 Doanh thu khác - 0% 0,01% -

Tổng cộng 130.960 100% 113.821 100% (13,09%)

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 có nhiều biến động. Đây là năm đầu tiên công ty chính 

thức trở thành công ty cổ phần đại chúng nên trong quá trình hoạt động và sản xuất kinh doanh sẽ có nhiều thiếu soát. 

Đây cũng là năm đầu tiên Công ty có các hoạt động kinh doanh khác ngoài hoạt động kinh doanh chính là cung cấp 

các dịch vụ về môi trường, nên cơ cấu tỷ trọng doanh thu của Công ty có sự dịch chuyển nhẹ. Cụ thể:

• Trong năm 2017, Doanh thu của Công ty hoàn toàn đến từ việc cung cấp các dịch vụ về môi trường, nhưng trong 

năm 2018, Công ty đã có thêm doanh thu cho các mảng hoạt động khác, tuy chiếm tỷ lệ không cao trong cơ cấu 

doanh thu nhưng đây cũng là một hướng đi mới giúp Công ty mở rộng kinh doanh các mảng khác trong thời gian 

sắp tới.

• Trong năm 2018, Doanh thu có phần tụt giảm so với năm 2017. Tổng Doanh thu thuần chỉ đạt 113.821 triệu đồng, 

giảm 13,09% so với năm 2017, tuy nhiên vẫn đạt kế hoạch đề ra. 

Đơn vị tính: triệu đồng
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Danh sách Ban Điều Hành

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Bà Vũ Thị Lan Kế toán trưởng
Đến hết ngày 

31/12/2018

2 Bà Đặng Hồng Nghi Kế toán trưởng 01/01/2019

Danh sách thay đổi thành viên Ban Điều hành năm 2018

Ông Lâm Hữu Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Ngày sinh: 15/02/1960
Nơi sinh: Ninh Thạnh Lợi, Hồng Dân, Bạc Liêu
Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: số 44 Hai Bà Trưng, phường 1,TPSóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Quá trình công tác: 

• 01/1974 - 04/1975: Chiến sĩ DBộ, Trường Thiếu Sinh Quân, Cục Hậu Cần, Quân khu 9
• 05/1975 - 04/1976: Học viên Trường Thiếu Sinh Quân, Cục Hậu Cần, Quân Khu 9
• 05/1976 – 12/1978: Học viên, Trường Bổ tức Văn hóa Công nông tỉnh Hậu Giang
• 01/1979 – 10/1982: Chiến sĩ Công an Biên phòng tỉnh Hậu Giang
• 11/1982 - 08/1986: Cán bộ phụ trách văn phòng xã ủy, Phó Chủ nhiệm HTX, quyền Bí thư xã 

đoàn xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
• 09/1986 - 08/1987: Phụ trách thống kê, Phòng Kế hoạch Sở Thủy sản, Hậu Giang
• 09/1987 - 03/1988: Trưởng Ban Công trình Xây dựng Dự án Xây dựng trụ sở làm việc và Xưởng 

sản xuất xí nghiệp COLOSO
• 04/1988 - 04/1991: Phó Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất và Chế biến thực phẩm thị xã Sóc Trăng, 

Tỉnh Hậu Giang
• 05/1991 - 03/1993: Học cao cấp Chính trị tại Trường Nguyễn Áí Quốc Khu vực II tại thành phố 

Hồ Chí Minh
• 04/1993 - 04/1997: Phó Giám đốc Công ty Quản lý Công trình Đô thị thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng
• 05/1997 - 6/2010: Giám đốc Công ty Công trình Đô thị Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
• 07/2010 - 02/2015: Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Tỉnh Sóc Trăng
• 03/2015 - 07/01/2018: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Tỉnh 

Sóc Trăng
• 08/01/2018 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị 

Sóc Trăng
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện tại: 1.707.833 cổ phần chiếm 30,50% vốn điều lệ của Công ty

• Đại diện sở hữu: 1.088.768 cổ phần, chiếm 19,44% vốn điều lệ (đại diện cho UBND Tỉnh Sóc 
Trăng)

• Cá nhân sở hữu: 619.065, chiếm 11,05% vốn điều lệ
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: Không
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: 3200 cổ phần

STT Quan hệ Họ và tên Ngày cấp Nơi cấp
Số cổ 

phiếu sở 
hữu

1 Em ruột Lâm Thanh Trường 30/9/2015 Sóc Trăng 3.200

Lý lịch Ban Điều hành

STT Thành viên Chức vụ
Số lượng CP sở hữu   

cá nhân
Tỷ lệ sở hữu

1 Ông Lâm Hữu Tùng
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng 

Giám Đốc
619.065 11,05%

2 Ông Vương Văn Việt Phó Tổng Giám Đốc 3.500 0,06%

3 Bà Đoàn Thị Bích Nga Phó Tổng Giám Đốc 3.600 0,06%

4 Ông Đặng Thanh Bình Phó Tổng Giám Đốc 6.900 0,12%

5 Ông Nguyễn Đức Khôi Phó Tổng Giám Đốc 5.200 0.09%

6 Bà Đặng Hồng Nghi Kế Toán Trưởng 3.600 0,06%
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Ông Vương Văn Việt - Phó Tổng Giám đốc

Ngày sinh: 10/04/1959

Nơi sinh: Thị xã Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 174/56C đường 30/4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Quá trình công tác:

• 3/1982 - 10/1994: Bảo vệ Bến xe, Công ty Giao thông Vận tải, Thị xã Sóc Trăng

• 11/1994 - 4/1997: Phó ban điều hành Công ty Giao thông Vận tải, Thị xã Sóc 

Trăng, Bí thư Chi bộ

• 5/1997 - 6/2010: Phó Giám đốc, Bí thư Chi bộ Công ty Công trình Đô thị Sóc 

Trăng

• 7/2010 - 02/2015: Phó Giám đốc, Bí thư Đảng bộ Công ty Công trình Đô thị Sóc 

Trăng

• 3/2015 - 12/2017: Phó Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng bộ Công ty TNHH MTV Công 

trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng

• 01/2018 đến nay: Phó Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng bộ Công ty Cổ phần Công 

trình Đô thị Sóc Trăng

Chức vụ hiện nay tại chỗ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữu tại thòi điểm hiện nay: 3.500 cổ phần, chiếm 0,06% vốn điều lệ 

của Công ty

• Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điêu lệ

• Cá nhân sở hữu: 3.500 cổ phần, chiếm 0,06% vốn điều lệ

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: Không

Số cổ phần nắm giữ tại điểm hiện nay của những người có liên quan: 8.300 cổ phần

STT Quan hệ Họ và tên Ngày cấp Nơi cấp Số cổ phiếu sở hữu

1 Con Vương Thị Thanh Thảo 01/08/2011 Sóc Trăng 2.700

2 Con Vương Thanh Lâm 07/07/2017 Sóc Trăng 5.600

Lý lịch Ban Điều hành

Bà Đoàn Thị Bích Nga - Phó Tổng Giám đốc

Ngày sinh: 31/08/1964

Nơi sinh: thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 156/12 Điện Biên Phủ, Khóm 2, Phường 6, Thành phố Sóc 

Trăng, 

Tỉnh Sóc Trăng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác: 

• 9/1980 - 02/1989: Kế toán vật tư và thu chi, Công ty Giao thông Vận tải huyện 

Thạnh trị, tỉnh Hậu Giang

• 3/1989 - 12/1991: Kế toán tổng hợp Công ty Quản lý Công trình Đô thị thị xã Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng

• 01/1992 - 3/1994: Quyền Kế toán trưởng Công ty Quản lý Công trình Đô thị thị xã 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

• 4/1994 - 4/1997: Kế toán trưởng Công ty Quản lý Công trình Đô thị thị xã Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng

• 5/1997 - 24/6/2010: Phó Giám đốc Công ty Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng

• 25/6/2010 - 02/2015: Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị tỉnh 

Sóc Trăng

• 3/2015 - 12/2017: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị tỉnh 

Sóc Trăng

• 01/2018 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc 

Trăng

Chức vụ hiện nay tại tô chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 3.600 cổ phần, chiếm 0,064% vốn điều lệ 

của Công ty

• Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

• Cá nhân sở hữu: 3.600 cổ phần, chiếm 0,06% vốn điều lệ

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: Không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không
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Ông Đặng Thanh Bình – Phó Tổng Giám Đốc

Ngày sinh: 01/07/1973 

Nơi sinh: Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 233 Đường Hồ Nước Ngọt, Khóm 6, Phường 6, 

TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Quá trình công tác:

• 1989 - 1990: Công an Phường 3, Thị xã Sóc Trăng

• 1990 - 1994: Công an Phường 6, Thị xã Sóc Trăng

• 1994 - 1997: Đảng ủy Phường 6, Bí thư Đoàn Phường 6, Thị xã Sóc Trăng

• 9/1997 - 10/2006: Đội trưởng Đội Công viên Cây xanh thuộc Công ty TNHH MTV Công 

trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng

• 11/2006 - 02/2015: Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng

• 3/2015 - 12/2017: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng

• 01/2018 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng giám đốc 

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 6.900 cổ phần

• Đại diện tổ chức: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

• Đại diện cá nhân: 6.900 cổ phần, chiếm 0,12% vốn điều lệ

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không

Lý lịch Ban Điều hành

Ông Nguyễn Đức Khôi – Phó Tổng Giám Đốc

Ngày sinh: 04/01/1961

Nơi sinh: An Thịnh, Lương Tài , Bắc Ninh

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 865 Đường Trần Hưng Đạo, Khóm 1, Phường 10, 

TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán Thương nghiệp

Quá trình công tác:

• 1983 - 1992: Phó phòng Kế toán Công ty Thương nghiệp huyện Kế Sách

• 1993 - 1995: Kế toán trưởng Công ty SXKD Vật liệu Xây dựng Sóc Trăng

• 1996 - 1999: Trưởng phòng nghiệp vụ Cục Quản lý vốn và tài sản nhà   nước tỉnh Sóc 

Trăng

• 2000 - 2006: Phó trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính Sóc Trăng

• 2007 - 2011: Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp Sở Tài chính Sóc Trăng

• 2012 - 2017: Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị tỉnh Sóc 

Trăng

• 01/2018 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng, Thành 

viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc 

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 5.200 cổ phần, chiếm 0,09% vốn điều lệ của Công 

ty

• Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

• Cá nhân sở hữu: 5.200 cổ phần, chiếm 0,09% vốn điều lệ của công ty

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: Không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không
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Lý lịch Ban Điều hành

Bà Đặng Hồng Nghi – Kế Toán trưởng

Ngày sinh: 20/05/1983

Nơi sinh: Sóc Trăng  

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 66 Vành Đai 2, Khóm 9, Phường 3, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Tài chính Tín dụng

Quá trình công tác

• 10/2005 – 12/2009: Kế toán Công ty Công trình Đô thị Sóc Trăng

• 01/2010 – 03/2016: Kế toán Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng

• 04/2016 – 12/2017: Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị tỉnh 

Sóc Trăng

• 01/2018 – 12/2018: Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc 

Trăng

• 01/2019 đến nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 3.600 cổ phần, chiếm 0,064% vốn điêu lệ của Công 

ty

• Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

• Cá nhân sở hữu: 3.600 cổ phần, chiếm 0,064% vốn điều lệ

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: Không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: 1.800 cổ phần:

STT Quan hệ Họ và tên Ngày cấp  Nơi 
cấp Số CP sở hữu

1 Em ruột Đặng Thanh Vy 24/02/2010 Sóc Trăng 900

2 Em ruột Đặng Hoàng Du 16/04/2014 Sóc Trăng 900
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Số lượng cán bộ công nhân viên

STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ

A Theo trình độ 393 100%

1 Trên đại học 6 2%

2 Đại học, cao đẳng 105 27%

3 Trung cấp 28 7%

4 CNKT 5 1%

5 Khác 249 63%

B Theo tính chất hợp đồng lao động 392 100%

1 Không thời hạn 335 85%

2 Dưới 1 năm 16 4%

3 Trên 1 năm 41 10%

C Theo giới tính 393 100%

1 Nam 296 75%

2 Nữ 97 25%

Thu nhập bình quân 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018

Số lao động bình quân 

(Người)
455 486 462 407

Tiền lương bình quân

 (đồng/người/tháng)
6.535.562 5.464.675 5.295.631 5.462.744

Biều đồ Cơ cấu lao động

Đơn vị tính: đồng
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Về đào tạo

Công ty luôn bố trí, sắp xếp cán bộ công nhân viên 

ở các bộ phận học tập thêm để nâng cao trình độ, 

chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng 

công việc hơn nữa. Thêm vào đó, Công ty còn tổ 

chức các chuyến học tập kinh nghiệm tại các Doanh 

nghiệp hoạt động trong cùng ngành ở các tỉnh lân 

cận. Công ty cũng cử cán bộ, công nhân viên đi học 

các buổi đào tạo, tập huấn do Sở và các Ban ngành tổ 

chức. Đồng thời, chính Công ty cũng tổ chức các buổi 

tập huấn cho toàn thể cán bộ công nhân viên về an 

toàn vệ sinh lao động với mong muốn nâng cao thái 

độ, ý thức trách nhiệm của cán bộ công nhân viên với 

chính môi trường lao động mà mình đang làm việc.

Về lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ

Lương, thưởng

Trong năm 2018, Công ty đã chi trả lương 

cho nhân viên theo hệ số của thang bảng 

lương nhân với mức lương tối thiểu vùng 

và lương hiệu quả theo xếp loại ABC hằng 

tháng cộng thêm tiền làm thêm giờ nếu 

công nhân làm thêm giờ vào các ngày lễ tết.

Năm 2018, Công ty đã khen thưởng cho cán 

bộ công nhân viên hoàn thành xuất sắc công 

việc và nhiệm vụ được giao với mỗi suất là 

2.200.000 đồng nhân với hệ số theo quy chế 

trả lương và chức danh công việc hiện tại.

Phúc lợi, đãi ngộ

Công ty thường xuyên tổ chức các buổi chúc tết, 

tặng quà vào các dịp lễ tết lớn trong năm nhằm 

động viên cán bộ công nhân viên của mình làm 

việc thật tốt hơn nữa. Thêm vào đó, Công ty 

cũng thường xuyên tổ chức các đợt thăm hỏi gia 

đình các cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh 

khó khăn, nhà có tang nhằm chia sẻ động viên 

cán bộ công nhân viên của mình. Ngoài ra Công 

Đoàn còn phát huy tốt vai trò của mình trong việc 

tuân thủ các quy định theo pháp luật, đảm bảo 

quyền lợi cho người lao động một cách cao nhất.

Bên cạnh đó, Công Đoàn còn kết hợp với Công 

ty thực hiện các buổi tặng quà cho con em cán 

bộ công nhân viên học giỏi.

Chính sách nhân sự

Về tuyển dụng

Công ty luôn đặt yếu tố nhân sự là yếu tố quan 

trọng để doanh nghiệp phát triển bền vững, lâu dài. 

Chính vì lí do đó, mà công ty có những yêu cầu rõ 

ràng về mặt tuyển dụng. Đối với những ứng viên có 

mong muốn làm việc tại các phòng ban thì ứng viên 

phải có kiến thức chuyên môn tốt, quan trọng hơn là 

thái độ ứng xử đối với đồng nghiệp và cấp trên. Với 

các công nhân viên trực tiếp làm dịch vụ thì phải có 

sự tận tâm với công việc, có sức khỏe tốt và thái 

độ tốt với đồng nghiệp và mọi người xung quanh.

Môi trường công việc

Trong năm 2018, Công ty đã cho xây dựng 

2 trụ sở làm việc của Xí nghiệp Công viên 

cây xanh và Xí nghiệp Môi trường nhằm tạo 

ra môi trường làm việc khang trang, sạch 

đẹp cho Cán bộ công nhân viên của Công  ty.

Tình hình thực hiện dự án

Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Xí nghiệp Công viên Cây xanh

Địa chỉ: Đường Bạch Đằng, Phường 9, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc 

Trăng.

Mục đích của dự án: Xây dựng trụ sở để xí nghiệp có nơi làm việc được 

khang trang, sạch đẹp, tạo môi trường làm việc tốt.

Quy mô đầu tư: Tổng diện tích xây dựng xí nghiệp là 593 m2 (nhà 2 tầng)

Tổng giá trị đầu tư: 4.213.745.731 đồng

Thời gian thực hiện: 2018

Đầu tư xây dựng Xí nghiệp Môi Trường

Địa chỉ: Số 170, Đường Mạc Đĩnh Chi, Phường 9, Thành phố Sóc Trăng, 

Tỉnh Sóc Trăng

Mục đích của dự án: Xây dựng trụ sở để xí nghiệp có nơi làm việc được 

khang trang, sạch đẹp, tạo môi trường làm việc thật tốt cho nhân viên.

Quy mô đầu tư: tổng diện tích xây dựng xí nghiệp là 245.5 m2 ; tổng diện 

tích sử dụng là 500 m2 với 1 tầng trệt và 1 lầu

Tổng giá trị đầu tư: 2.897.995.693 đồng

Thời gian thực hiện: 2018

1

2
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu

Trong năm 2018 Công ty đã lập thủ tục đầu tư cửa hàng xăng dầu, kết quả 

đạt được như sau:

Đã có Công văn số 1876/UBND-KT của UBND Tỉnh Sóc Trăng ngày 

04/10/2018 về việc chấp thuận cho Công ty xây dựng cửa hàng kinh doanh 

xăng dầu; giấy phép Quy hoạch xây dựng; cấp giấy chứng nhận chủ trương 

đầu tư vào ngày 27/11/2018 và thẩm duyệt PCCC. 

3

Dự án đầu tư Xử lý chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại)

Dự kiến trong năm 2018 sẽ triển khai thực hiện dự án, tuy nhiên theo yêu cầu 

của Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc Bộ Tài 

nguyên và Môi trường thì do Quy hoạch chi tiết Khu xử lý rác thải thành phố 

Sóc Trăng và các vùng lân cận, Tỉnh Sóc Trăng đã được phê duyệt trước 

đây không có hạng mục xử lý chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy 

hại), nên cần thiết phải điều chỉnh lại quy hoạch để bổ sung hạng mục xử 

lý chất thải công nghiệp vào khu quy hoạch để làm cơ sở thực hiện dự án .

Trên cơ sở yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công ty đã trình 

UBND Tỉnh Sóc Trăng xin chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu xử 

lý rác thải thành phố Sóc Trăng để bổ sung hạng mục xử lý chất thải công 

nghiệp (nguy hại và không nguy hại), UBND Tỉnh đã có văn bản chấp thuận 

cho Công ty làm hồ sơ , thủ tục điều chỉnh cục bộ qui hoạch để bổ sung bổ 

sung hạng mục xử lý chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại) vào 

Khu xử lý rác thải thành phố Sóc Trăng và các vùng lân cận, Tỉnh Sóc Trăng. 

4

Dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang An viên Thiên đường Sóc Trăng

Năm 2018 dự kiến triển khai đầu tư thêm một số hạng mục của giai 

đoạn 1 và giai đoạn 2, với giá trị thực hiện là: 21.902.334.299 đồng.

Tuy nhiên do điều kiện kinh doanh của An viên trong năm 2018 gặp khó 

khăn không đạt theo kế hoạch đề ra nên không đầu tư thêm vào dự án

5
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tổng giá trị tài sản của Công ty trong năm 2018 tăng 45,582 triệu đồng, tương ứng 23,7%, nguyên nhân chủ yếu đến 

từ việc các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng tăng 120,92%, tuy các khoản phải thu khách hàng tăng mạnh nhưng 

không đáng ngại vì các đối tác chủ yếu là cơ quan nhà nước như Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng, CTCP cấp nước Sóc 

Trăng, Phòng Quản lý Đô thị Sóc Trăng.

Về hoạt động kinh doanh của Công ty

Doanh thu trong năm 2018 của Công ty giảm 13,09% so với năm 2017, do năm 2018 là một năm đầy biến động với 

nền kinh tế thế giới, ảnh hưởng gián tiếp đến hoạt động của Công ty theo đó các hợp đồng dịch vụ ít hơn so với năm 

2017 trong khi các dự án của Công ty vẫn còn trong giai đoạn đầu tư. Tuy nhiên Công ty vẫn đạt được những mục tiêu 

trong kế hoạch mà Ban Điều hành của Công ty đã đặt ra.

Tuy giá vốn hàng bán ổn định so với năm 2017, nhưng khi doanh thu giảm Công ty khó cắt giảm được chi phí quản lý 

doanh nghiệp kéo theo sự sụt giảm 28,31% lợi nhuận sau thuế.

Chỉ tiêu Đơn vị        Năm 2017     Năm 2018

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán ngắn hạn

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,94 0,72

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,92 0,71

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số nợ/Tổng Tài sản % 66,22 75,96

Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu % 196,11 315,99

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng - -

Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,8 0,6

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 9,03 7,45

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 18,46 14,41

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 7,27 4,29

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động SXKD/ Doanh thu thuần % 8,91% 8,71%

Hệ số Tài chính chủ yếu

STT Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 % tăng/giảm

1 Tổng giá trị Tài sản  192.317 237.899 23,70%

2 Doanh thu thuần 130.960 113.821 (13,09)%

3 Giá vốn hàng bán 104.810 88.249 (15,80)%

5 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.276 15.117 5,89%

6 Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh 11.671 9.912 (15,07)%

7 Lợi nhuận khác 1.683 (171) (110,14%)

8 Lợi nhuận trước thuế 13.354 9.741 (27,06%)

9 Lợi nhuận sau thuế 11.825 8.477 (28,31%)

Đơn vị tính: triệu đồng
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TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG
Thông tin cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 5.600.000 CP

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.600.000 CP

Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Thông tin cổ phiếu

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu Không có

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

Các chứng khoán khác: Không có

STT Loại cổ đông Số cổ phần
Giá trị

Tỷ lệ sở hữu
 (triệu đồng)

I Cổ đông Nhà nước 0 0 0

II Cổ đông trong nước 5.600.000 56.000.000.000 100%

1 Cá nhân 1.193.365 11.933.650.000 21,31%

2 Tổ chức 4.406.635 44.066.350.000 78,69%

III Cổ đông nước ngoài 0 0 0

1 Cá nhân 0 0 0

2 Tổ chức 0 0 0

Tổng cộng 5.600.000 56.000.000.000 100%
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TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG

Quản lý nguồn nguyên vật liệu
Công ty luôn sử dụng nguồn nguyên vật liệu 

đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo về 

số lượng và chất lượng đã được đề ra.

Tiêu thụ năng lượng
Công ty luôn luôn sử dụng các nguồn năng lượng 

một cách tiết kiệm. Tuyệt đối chấp hành các quy 

định về tiết kiệm và bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, Công ty luôn đề cao tính tiết kiệm trong 

công ty, đưa ra các chủ trương tiết kiệm điện như 

nhắc nhở nhau tắt điện sau khi ra về trong khối văn 

phòng, mở máy lạnh vừa đủ mát, tham gia vào các 

dự án tiết kiệm điện như giờ trái đất.

Tiêu thụ nước
Dù hoạt động trong lĩnh vực đô thị và chăm 

sóc cây xanh, nhưng công ty luôn sử dụng 

đúng, đủ lượng nước được quy định. Tuyệt 

đối không lãng phí nguồn tài nguyên nước. 

Ban lãnh đạo công ty còn đề ra các chính 

sách tiết kiệm nước trong khối vận hành, 

sản xuất, thay mới các thiết bị nước và ống 

nước để tránh trường hợp thiết bị nước bị 

cũ dẫn đến rò rỉ. Thêm vào đó, Ban lãnh đạo 

cũng sử dụng vòi rửa tay hồng ngoại, dòng 

chảy chậm hơn nhằm tiết kiệm nước một 

cách tối đa.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường
Là công ty hoạt động trong ngành môi trường, hơn ai hết công ty hiểu rõ tầm quan trọng của môi trường đối 

với con người, vì thế công ty luôn đặt mục tiêu bảo vệ môi trường lên hàng đầu, tuân thủ nghiêm ngặt các 

quy định về bảo vệ môi trường. Trong mỗi dịch vụ công ích, thu gom rác thải, Công ty thường xuyên nhắc 

nhở người dân về việc bảo vệ môi trường, kí kết HĐ đổ rác, đổ rác đúng nơi đúng chổ.

Ngoài ra, Công ty cũng thường xuyên tổ chức các buổi dọn rác ở các nơi công cộng trong toàn thể nhân 

nhân không kể nhân viên văn phòng hay nhân viên khối sản xuất.

Chính sách liên quan đến người lao động
Bên cạnh các chế độ lương, thưởng và phúc lợi, Công ty vẫn thực hiện các chế độ khác theo quy định 

của nhà nước như: Nộp tiền kinh phí Công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thai sản, tiền bảo hiểm 

con người khi có ốm đau tai nạn, tiền trợ cấp thôi việc, tiền ăn giữa ca, chế độ bảo hộ lao động, bồi dưỡng 

thêm cho Cán bộ công nhân viên làm việc ngoài giờ, làm tăng ca.

Thêm vào đó, công ty cũng thường xuyên tổ chức các buổi tặng quà cho con của cán bộ công nhân viên 

trong các dịp tết thiếu nhi, tết trung thu, hoặc tặng các phần quà hỗ trợ cho con, em của cán bộ nhân viên 

có hoàn cảnh khó khăn nhưng biết vươn lên trong học tập và đạt được những thành tích cao.

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm 
đối với cộng đồng địa phương.
Công ty thường xuyên tham gia các hoạt động do 

sở và các Ban ngành tổ chức. 

Công ty cũng thường xuyên tham gia trong các 

hoạt động làm sạch môi trường, nâng cao ý thức 

người dân. Cùng chung tay với người dân khắc 

phục những hậu quả do bão lũ gây ra.



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty:

• Tổng doanh thu thuần đạt được: 113.820.982.677 đồng

• Tổng lợi nhuận sau thuế: 8.476.855.601 đồng

Năm 2018. Năm đầu tiên hoạt động theo loại hình Công ty cổ phần. Công ty gặp nhiều khó khăn trong thực hiện sản 

xuất kinh doanh. Song do sự năng động, điều hành của Ban Tổng Giám đốc, sự đoàn kết và phấn đấu làm việc tích cực 

của toàn thể CBCNV Công ty nên kết quả sản xuất kinh doanh đạt và vượt kế hoạch đề ra về doanh thu và lợi nhuận 

(doanh thu đạt tỷ lệ 103,5% lợi nhuận đạt tỷ lệ 122,1). Trong đó:

Hoạt động công ích đạt 102,4%. 

Hoạt động công ích tại thành phố Sóc Trăng cơ bản hoàn 

thành đạt 99% do trong công tác vận hành nhà máy Xử 

lý nước thải quyết toán thực tế chi phí ít hơn dự kiến kế 

hoạch.

Hoạt động công ích tại thị xã Vĩnh Châu vượt 15,7% do 

nhu cầu vệ công tác vệ sinh môi trường tăng; lượng rác 

cần thu gom phát sinh nhiều và Công ty thực hiện tốt 

công tác này nên đạt và vượt nhiều so kế hoạch đề ra.

Hoạt động kinh doanh dịch vụ đạt 106,2%. 

Các dịch vụ lấy rác các cơ sở và dịch vụ rút hầm cầu, các 

dịch vụ khác đạt từ  101,3% đến 137 %. Do nhu cầu về 

dịch vụ môi trường trong dân ngày càng tăng và các do-

anh nghiệp đầu tư trên địa bàn thành phố Sóc trăng ngày 

càng nhiều, kinh tế phát triển; các dịch vụ môi trường 

ngày càng có nhu cầu cao. Tuy nhiên về sản phẩm gạch 

tự chèn do Công ty sản xuất còn khó khăn đầu ra, nhu 

cầu thị trường bảo hòa, tiêu thụ số lượng nhỏ lẻ, nên 

trong năm chỉ đạt tỷ lệ 72,7 % so với kế hoạch năm.

Mặc khác về khai thác An viên Thiên đường đạt tỷ lệ 64,4 

% do đầu tư An viên thiên đường tính chất dài hạn, mục 

tiêu góp phần bảo vệ môi trường. Công ty sẽ có kế hoạch 

khai thác lâu dài và sẽ có chiến lược khai thác về sau.

Thực hiện các công trình đạt 104,9%. 

Thực hiện công trình kiến thiết thị chính TPST đạt 

127,8%, công trình ngoài đạt 101%. 

Công trình kiến thiết thị chính thị xã Vĩnh Châu chỉ 

đạt 76% do nguồn ngân sách thị xã không đủ nên 

chuyển một số công trình đã thực hiện sang năm 

2019 thanh toán.

Tình hình tài sản năm 2018

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 % tăng/giảm Tỷ trọng 
năm 2017

Tỷ trọng 
năm 2018

Tài sản ngắn hạn 119.920 161.691 34,83% 62,36% 67.97%

Tài sản dài hạn 72.397 76.208 5,26% 37,64% 32,03%

Tổng tài sản 192.317 237.899 23,7% 100,00% 100,00%

   

Đơn vị tính: triệu đồng

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
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Tình hình tài sản năm 2018

Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị còn lại Giá trị còn lại/ Nguyên giá 

Nhà cửa, vật kiến trúc 15.526 12.426 80,03%

Máy móc thiết bị 21.957 19.355 88.14%

Phương tiện vận tải 48.291 29.982 62,09%

Thiết bị, dụng cụ quản lý - - -

TSCĐ khác - - -

Cộng 85.827 61.763 71,96%

Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018
TH 2018/
TH2017

Tỷ trọng 
năm 2017

Tỷ trọng 
năm 2018

Nợ ngắn hạn 136.317 164.478 120,66% 100% 91,02%

Nợ dài hạn - 16.231 - - 8,98%

Tổng nợ phải trả 136.317 180.709 132,57% 100% 100%

  

Cơ cấu nợ của Công ty vẫn chù yếu là nợ ngắn hạn. Trong năm 2018 nợ ngắn hạn của Công ty tăng 

20,66% chủ yếu là tăng do nợ vay ngắn hạn khi công ty có nhu cầu bổ sung vốn lưu động. Năm nay 

Công ty vay thêm nợ dài hạn để đầu tư thêm vào các dự án, hứa hẹn sẽ mang lại doanh thu cao trong 

những năm tới. Dù tổng nợ tăng 32,57% nhưng với khả năng tài chính lành mạnh Công ty vẫn đủ khả 

năng chi trả khi hệ số khả năng thanh toán lãi vay đạt mức 10,2 lần.

Đơn vị tính: triệu đồngĐơn vị tính: triệu đồng
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CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ

Cải tiến về Chính sách quản lý

Cải tiến về Chính sách quản lý
Nhận thấy cơ cấu Công ty cần phải thay đổi để phát triển, trong những năm tới khi quy mô ngày càng 

lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ ngày càng phát triển, Công ty đã tiếp tục thực hiện nhiều cải tổ 

trong cơ cấu tổ chức, chính sách và hệ thống quản lý theo hướng hiệu quả  và linh hoạt hơn.

Trong năm 2019, Ban Lãnh đạo  sẽ có một số chính sách nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý doanh 

nghiệp nhằm đạt được mục tiêu lợi nhuận đã đề ra. Cụ thể như sau:

• Xem xét tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty từ đó sẽ có một số chỉnh sửa trong quy chế, 

điều lệ để phù hợp với mô hình hoạt động và tình hình thực tế.

• Cử cán bộ đôn đốc, quản lý các dự án đang hoàn thiện để dự án có thể hoàn thành đúng tiến độ

• Phối hợp với các Xí nghiệp để cập nhật liên tục tình hình hoạt động kinh doanh.
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2019

Chỉ tiêu Kế hoạch 2018 Thực hiện 2018 Kế hoạch 2019

Tổng doanh thu 110.490 114.350 120.878

Lợi nhuận từ HĐKD 7.973 9.912

Lợi nhuận trước thuế 7.973 9.741 9.924

Lợi nhuận sau thuế 6.271 8.477 8.992

Tỷ lệ cổ tức 8 8.5 8.5

Trong năm 2019, Công ty đặt kế hoạch Doanh thu 120.878 triệu đồng tăng 5,7% so với năm 2018 dựa trên những 

tính hiệu khả quan của những hộp đồng dịch vụ công cộng Công ty đã kí kết và các dự án mà Công ty sẽ bàn giao 

trong năm 2019. Theo đó kế hoạch lợi nhuận của Công ty đều tăng so với năm 2018 và cổ tức kế hoạch ở mức 

8,5%.

Kế hoạch đầu tư năm 2019

STT Hạng mục đầu tư Mức  đầu tư 2019 (Tỷ đồng)

1 Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu 2

2 Dự án đầu tư chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại) 2

3 Dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang An viên Thiên đường Sóc Trăng 7,4

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Ban lãnh đạo của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng đã đề ra kế hoạch phân phối lợi nhuận trong 

nằm 2019 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu Thành tiền

Trích lập các quỹ 3.489

Quỹ đầu tư phát triển 449

Quỹ dự phòng rủi ro 449

Quỹ thưởng Ban điều hành 386

Quỹ khen thưởng phúc lợi 2.203

Chia cổ tức 4.760

Đơn vị tính: triệu đồng
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC 
MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 % tăng/giảm

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 130.960 113.821 -13,09%

Doanh thu thuần 130.960 113.821 -13,09%

Giá vốn hàng bán 104.810              88.249 -2,21%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 11.671 9.912 -15,07%

Lợi nhuận trước thuế 13.354    9.741 -27,06%

Lợi nhuận sau thuế 11.825 8.477 -28,31%

Trong năm 2018, Công ty TNHH MTV Đô thị Sóc Trăng đã đổi hình thức hoạt động từ Công ty TNHH MTV thành 

Công ty Cổ phần. Vì mới lên Công ty Cổ phần nên Công ty còn gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện sản xuất 

kinh doanh. Tuy nhiên, Công ty vẫn hoàn hành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng 

Cổ đông thành lập và kế hoạch điều chỉnh của Hội đồng quản trị đã thông qua, cụ thể:

• Tổng Doanh thu: đạt 114.350.259.729 đồng, vượt 3,5% kế hoạch.

• Lợi nhuận trước thuế: đạt 9.740.976.930 đồng, vượt 22,17% kế hoạch. 

• Số phải nộp ngân sách: đạt 10.949.886.788 đồng, vượt 11,41% kế hoạch.

• Cổ tức: đạt 8,5%, tăng 0,5% so với kế hoạch.

• Tiền lương bình quân: đạt 5.336.000/người/tháng

Tuy nhiên, so với năm 2017 doanh thu và 

lợi nhuận của công ty có phần giảm nhẹ ( 

doanh thu giảm 13,09% so với năm 2017, 

lợi nhuận giảm 27,06% so với năm 2017), 

nguyên nhân đến từ việc chi phí trong năm 

tăng cao hơn so với năm 2017 và thu nhập 

khác giảm 99,16%. Tuy nhiên, những yếu tố 

khiến doanh thu và lợi nhuận giảm không có 

yếu tổ nào trọng yếu. 

Nhìn chung, các thành viên của HĐQT đều 

là những người có bề dày kinh nghiệm, có 

quan hệ rộng rãi và uy tín trong ngành, lĩnh 

vực hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty. 

HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban Điều hành trong công 

tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của 

Công ty: HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp và 02 lần lấy ý kiến 

bằng văn bản để thông qua các công việc thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của HĐQT và giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề 

phát sinh cần giải quyết ngay. Ban hành 04 Quy chế hoạt động 

gồm: Quy Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động 

của Ban Kiểm soát, Quy chế hoạt động của Tổng Giám đốc và 

bộ máy giúp việc, Quy chế Tài chính Công ty. 

Ngoài ra, HĐQT còn phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát 

giám sát Ban Điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh 

doanh và tài chính doanh nghiệp.

Trong năm 2018, HĐQT luôn chú trọng thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng 

quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, 

Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của 

HĐQT. HĐQT đã hoạt động tích cực, duy trì và 

giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành 

nhằm đảm bảo thực hiện đúng các nội dung của 

nghị quyết mà ĐHĐCĐ, HĐQT cùng các mục 

tiêu chiến lược đã đặt ra. 

HĐQT luôn trực tiếp tham dự các cuộc họp sơ 

và tổng kết quý, năm để đưa ra các chỉ đạo và 

định hướng cho Công ty. 

Đơn vị tính: triệu đồng
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT 
ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực không ngừng 

nghỉ, tính sáng tạo trong quản lý, dám nghĩ, 

dám làm, mạnh dạn khai thác, đầu tư tìm thêm 

nguồn kinh doanh. góp phần nâng cao thu 

nhập cho người lao động của Tổng Giám đốc, 

Ban Điều hành cùng các đ/c lãnh đạo các đơn 

vị, đã mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh, 

giúp Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 

kế hoạch mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao cho trong 

bối cảnh hoạt động kinh doanh còn nhiều khó 

khăn, khối lượng công ích bị cắt giảm nhiều. 

Nếu không có sự nỗ lực, cố gắng hết mình thì 

các chỉ tiêu thực hiện của năm 2018 có thể 

thấp hơn nhiều.

Trong quá trình hoạt động, TGĐ, Ban Điều hành 

đã luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều 

lệ Công ty, Quy chế hoạt động của TGĐ và bộ máy 

giúp việc, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết, Quyết 

định của HĐQT.

Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về 

công bố thông tin. Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo 

định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Công ty luôn thể hiện trách nhiệm cao đối với cộng 

đồng thông qua các hoạt động xã hội, từ thiện.

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tình hình Kinh tế chung:

Năm 2018 là năm đầu tiên hoạt động của Công ty cổ phần, có nhiều sự thay đổi về quản trị doanh nghiệp và tổ 

chức bộ máy, tác động trực tiếp đến hoạt động quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần 

Công trình Đô thị Sóc Trăng.

Căn cứ vào đặc điểm tình hình, để đảm bảo cho Công ty vẫn giữ vững ổn định và phát triển bền vững như những 

năm trước đây, HĐQT đã hoạch định kế hoạch năm 2019 và những năm tiếp theo.

Các yêu cầu pháp luật liên quan đến công tác đấu thầu 

theo Luật đấu thầu, nghị định số 63/2014/NĐ-CP khiến cho 

Công ty khó khăn trong việc tham gia đấu thầu các gói thầu 

nhỏ và siêu nhỏ, từ đó, Công ty bị hạn chế việc tìm thêm 

doanh thu. Chính vì lí do đó, Công ty sẽ thành lập thêm các 

Công ty con về lĩnh vực Xây dựng. chiếu sáng, cây xanh để 

có thể dễ dàng tiếp cận hơn các gói thầu nhỏ và siêu nhỏ.
Năm 2018 là năm đầu tiên Công ty hoạt động theo công ty 

cổ phần, do đó về tổ chức có sự thay đối so với trước đây. 

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị nhận định việc chuyển đổi loại 

hình hoạt động là một việc tất yếu và chính điều đó sẽ giúp 

công ty chủ động hơn trong công việc. 

Đối với thị trường cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích, 

thi công công trình, Công ty sẽ chịu ảnh hưởng từ sự cạnh 

tranh của một số đơn vị có ngành nghề tương tự (gạch 

vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước,…), do đó, hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ít nhiều cũng 

sẽ bị ảnh hưởng. Tuy có sự cạnh tranh từ các đơn vị khác, 

nhưng Công ty sẽ xem những thách thức đó như là một cơ 

hội để tích lũy kinh nghiệm, cải tiến cách kinh doanh, nâng 

cao chất lượng, sản phẩm và dịch vụ. Để đạt được những 

mục tiêu trên, Hội đồng quản trị sẽ yêu cầu Ban Điều hành 

xây dựng các chiến lược tiếp cận khách hàng tiềm năng, 

tạo các mối quan hệ tốt với đối tác trong và ngoài tỉnh, từng 

bước xây dựng thương hiệu của Công ty.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 

như sau

+ Doanh thu: 120.879 triệu đồng.

+ Lợi nhuận: 9.924 triệu đồng.

+ Nộp ngân sách: 10.929 triệu đồng. 

+ Cổ tức: 8,5%

Công việc triển khai cụ thể

• Tiếp tục sắp xếp tinh gọn lại bộ máy tổ chức, nâng 

cao thu nhập cho người lao động.

• Liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp trong và 

ngoài nước để mở rộng sản xuất kinh doanh.

• Nâng cao chất lượng hoạt động để phục vụ khách 

hàng.

• Đầu tư trang thiết bị, đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu 

sản xuất kinh doanh.

• Để kịp thời giải quyết công việc, HĐQT tổ chức 

họp với nhiều hình thức, họp trực tuyến hoặc lấy ý 

kiến, trao đổi qua điện thoại...

• Đầu tư hoàn thành Cửa hàng xăng dầu đưa vào 

hoạt động đầu tháng 05/2019.

• Mở rộng lĩnh vực hoạt động công ích đến các 

huyện Trần Đề, Mỹ Xuyên, Thạnh Trị.

• Tiếp tục thực hiện thủ tục đầu tư dự án xử lý chất 

thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại).

• Thực hiện đầu tư tiếp giai đoạn 2 dự án An viên 

Thiên đường.

Kế hoạch định hướng



BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI 
ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM 
ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Thành viên Chức vụ
Số lượng cổ 

phần sở hữu cá 
nhân

Tỷ lệ sở hữu

1 Ông Lâm Hữu Tùng Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc 619.065 11,05%

2 Ông Trần Quốc Sở Thành viên không điều hành 0 0%

3 Ông Đào Mạnh Hùng Thành viên không điều hành 0 0%

4 Ông Nguyễn Đức Khôi Thành viên điều hành 5.200 0,09%

5 Bà Lê Thị Hòa Thành viên không điều hành 0% 0%

Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị 

Trong năm qua, ngoài những nỗ lực của Ban Điều hành trong việc phát triển Công ty, còn có sự hỗ trợ của 

Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. 

Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành đã giúp Hội đồng quản trị trong việc giám sát thực hiện nội 

dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành.

Ngoài ra, các Thành viên không điều hành cũng đưa ra ý kiến, kiến nghị cho các phương hướng hoạt động, 

quản lý Công ty và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phối hợp với Ban kiểm soát giám sát việc thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc Công ty 

theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan.

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị

Không có

Ông Lâm Hữu Tùng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Xem chi tiết ở Mục 2a, phần II

Ông Trần Quốc Sở - Thành viên HĐQT

Ngày sinh: 27/08/1962 

Nơi sinh: Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Quốc tịch: Việt Nam 

Địa chỉ thường trú: Số 30 Trần Bình Trọng, Phường 2, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy nông, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính Kế toán

Quá trình công tác

• 12/1983 – 03/1988: Cán bộ Phòng Nông Lâm nghiệp thị xã Sóc Trăng

• 04/1988 – 06/1992: Cán bộ Tổng đội Thanh niên xung phong thị xã Sóc Trăng

• 07/1992 - 01/1995: Cán bộ Sở Tài chính Vật giá tỉnh Sóc Trăng

• 02/1995 – 04/1996: Phó trưởng phòng Đầu tư, Cục Đầu tư Phát triển tỉnh Sóc Trăng

• 05/1996 – 12/1999: Phó trưởng phòng Vật giá, Sở Tài chính Vật giá tỉnh Sóc Trăng

• 01/2000 – 06/2002: Quyền Trưởng phòng Đầu tư, Sở Tài chính Vật giá tỉnh Sóc Trăng

• 07/2002 – 11/2012: Trưởng phòng Đầu tư, Sở Tài chính Vật giá tỉnh Sóc Trăng

• 12/2012 – 12/2017: Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng

• 01/2018 đến nay: Phó Giám đốc Sở Tài chính, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công 

trình Đô thị Sóc Trăng

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 1.088.767 cổ phần, chiếm 19,44% vốn điều lệ của Công ty

• Đại diện sở hữu: 1.088.767 cổ phần, chiếm 19,44% vốn điều lệ của Công ty (Đại diện cho UBND tỉnh 

Sóc Trăng)

• Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: Không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: 0 cổ phần

Lý lịch Thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị
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Lý lịch Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Đào Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT

Ngày sinh: 10/11/1955

Nơi sinh: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam 

Địa chỉ thường trú: Số 11, Tổ 1, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác

• 1973 – 1981: Phục vụ trong Quân đội

• 1982 – 1989: Công tác tại Sở Thương Mại Hà Nội

• 1990 – 1995: Cửa hàng trưởng Kinh doanh Tổng hợp – Công ty Dịch vụ Tổng hợp Hà Nội 

– Sở Công Nghiệp

• 1996 – nay: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị Môi trường Hiệp Hòa

• 2000 – nay: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa

• 01/2018 - nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Công trinh Đô thị Sóc Trăng

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị Môi trường 

Hiệp Hòa; Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ô to chuyên dùng Hiệp Hòa.

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 1.000.000 cổ phần, chiếm 17,86% vốn điều lệ của Công ty

• Đại diện sở hữu: 1.000.000 cổ phần, chiếm 17,86% vốn điều lệ ( đại diện cho Công ty TNHH 

Ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa)

• Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: Không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: 0 cổ phần

Lý lịch Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Đức Khôi – Thành viên điều hành

Xem chi tiết tại mục 2a, phần II

Bà Lê Thị Hòa – Thành viên HĐQT

Ngày sinh: 15/04/1983

Nơi sinh: Nam Định

Quốc tịch: Việt Nam 

Địa chỉ thường trú: Tổ 4, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Quá trình công tác

• 2006 - 2010: Quản lý nhân sự, Công ty TNHH World Tec Vina

• 2010 – 02/2016: Quản lý hành chính nhân sự, Giám đốc đại diện pháp luật Công ty TNHH 

Cây xanh Công Minh

• 26/02/2016 đến nay: Giám đốc đại diện pháp luật Công ty TNHH Cây xanh Công Minh

• 01/2018 đến nay: Giám đốc đại diện pháp luật Công ty TNHH Cây xanh Công Minh, Thành 

viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Giám đốc đại diện pháp luật Công ty TNHH Cây xanh Công Minh

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 1.000.000 cổ phần, chiếm 17,86% vốn điều lệ

• Đại diện sở hữu: 1.000.000 cổ phần, chiếm 17,86% vốn điều lệ của Công ty (đại diện cho 

Công ty TNHH Cây xanh Công Minh)

• Cá nhân sở hữu: 0% chiếm 0% vốn điều lệ

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: Không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không
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Các cuộc họp của hội đồng quản trị

STT Thành viên Chức vụ Số buổi họp 
HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự

1 Ông Lâm Hữu Tùng Chủ tịch 6/6 100%

2 Ông Trần Quốc Sở Thành viên 6/6 100%

3 Ông Đào Mạnh Hùng Thành viên 6/6 100%

4 Ông Nguyễn Đức Khôi Thành viên 6/6 100%

5 Bà Lê Thị Hòa Thành viên 6/6 100%

Trong năm Hội đồng quản trị đã đưa ra những Nghị quyết/ Quyết định 

STT
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Ngày Nội dung

1 01/NQ-CTĐT 31/12/2017 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2
01/NQ.HĐQT-
CTĐT

29/3/2018
Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng về Kế 
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

3
02/NQ.HĐQT-
CTĐT

29/3/2018
Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng (đăng ký 
lưu ký, Upcom).

4
03/NQ.HĐQT-
CTĐT

29/3/2018
Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng về việc 
sắp xếp nhân sự Kế toán trưởng.

5
04/NQ.HĐQT-
CTĐT

06/7/2018

Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng - Phiên 
họp ngày 06/7/2018: 
1. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Công trình 
Đô thị Sóc Trăng gồm 05 Chương, 21 Điều.
2. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần 
Công trình Đô thị Sóc Trăng gồm 03 Chương, 15 Điều.
3. Thông qua Quy chế hoạt động của Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc 
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng gồm 05 Chương, 28 Điều.
4. Thông qua Quy chế Tài chính Công ty Công ty Cổ phần Công trình Đô 
thị Sóc Trăng gồm 08 Chương, 37 Điều.
5. Thông qua việc thành lập 02 Công ty con là Công ty TNHH MTV Công 
trình Đô thị Vĩnh Châu và Công ty TNHH MTV Cơ khí Xây dựng và Thương 
mại Sóc Trăng.6. Thông qua việc đầu tư cơ sở kinh doanh xăng dầu.

6
05/NQ.HĐQT-
CTĐT

06/7/2018
Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng về việc 
vay lại 20% vốn vay ODA của dự án nhà máy xử lý chất thải rắn TPST và 
các vùng lân cận thuộc tỉnh Sóc Trăng.

7
06/NQ.HĐQT-
CTĐT

24/10/2018

Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng:
1. Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của 
Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng. (kèm Kế hoạch SXKD năm 
2018 điều chỉnh).
2. Thông qua 4.000 cổ phần cam kết được chuyển sang cổ phần phổ 
thông, không buộc phải bán lại cho Công ty (gồm Phan Thị Mộng Dung: 
600 cổ phần, Trần Mỹ Hạnh: 1.400 cổ phần và Quách Dự Dương: 2.000 
cổ phần).
3. Thông qua việc mua lại 7.600 cổ phần cam kết của 07 lao động đã nghỉ 
việc làm cổ phiếu quỹ, với giá 16.100 đồng/cổ phần (kèm danh sách cổ 
phần cam kết của 07 lao động đã nghỉ việc).

8
07/NQ.HĐQT-
CTĐT

18/12/2018
Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng, về việc 
bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị 
Vĩnh Châu.

9
01/NQ.HĐQT-
CTĐT

11/01/2019
Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng, về việc 
chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.
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BAN KIỂM SOÁT

STT Thành viên Chức vụ Số lượng cổ 
phiếu sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Bà Võ Thị Phương Ngân Trưởng ban 400 0,007%

2 Bà Trần Tuyết Nương Thành viên 21.100 0,38%

3 Bà Huỳnh Thị Thùy Trang Thành viên 4.000 0,07%

Danh sách Ban Kiểm soát

Lý lịch Ban Kiểm Soát

Bà Võ Thị Phương Ngân -  Trưởng Ban Kiểm soát

Ngày sinh: 10/04/1990

Nơi sinh: Phường 6, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Quốc tịch: Việt Nam 

Địa chỉ thường trú: Số 14 Vành Đai, Phường 6, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng. 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Đại học Luật

Quá trình công tác:

• 8/2012 - 12/2017: Nhân viên Kế toán, Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị tỉnh 

Sóc Trăng

• 01/2018 đến nay: Trưởng ban kiểm soát, Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc 

Trăng

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Trưởng Ban Kiểm soát

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 400 cổ phần, chiếm 0,007% vốn điều lệ 

của Công ty.

• Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

• Cá nhân sở hữu: 400 cổ phần, chiếm 0,007% vốn điều lệ

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: Không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: 0 cổ phần

Lý lịch Ban Kiểm Soát

Bà Trần Tuyết Nương – Thành viên Ban Kiểm soát

Ngày sinh: 24/10/1991

Nơi sinh: Sóc Trăng  

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 91A Trần Quốc Toản, khóm 6, Phường 6, TP. Sóc Trăng, 

Tỉnh Sóc Trăng 

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng

Quá trình công tác:

• 7/2014 - 5/2015: Nhân viên Kế toán, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

• 10/2015 - 12/2017: Nhân viên Phòng Đầu tư - Xây dựng, Công ty TNHH MTV Công 

trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng

• 01/2018 đến nay: Nhân viên phòng Đầu tư - Xây dựng, Thành viên Ban kiểm soát 

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Nhân viên phòng Đầu tư – Xây dựng, Thành viên Ban Kiểm 

soát Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 21.100 cổ phần, chiếm 0,38% vốn điều lệ

• Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

• Cá nhân sở hữu: 21.100 cổ phần, chiếm 0,38% vốn điều lệ.

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không
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Lý lịch Ban Kiểm Soát
Bà Huỳnh Thị Thùy Trang – Thành viên Ban Kiểm soát

Ngày sinh: 28/03/1984

Nơi sinh: Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: 46/19/14 Trương Công Định, Khóm 6, Phường 2, 

Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

Quá trình công tác:

• 11/2006 - 8/2011: Nhân viên Phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị tỉnh 

Sóc Trăng

• 9/2011 - 6/2014: Nhân viên Phòng Kỹ thuật, Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng

• 07/2014 - 12/2017: Nhân viên Phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị 

tỉnh Sóc Trăng

• 01/2018 đến nay: Nhân viên Phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ 

phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

Chức vụ hiện nay tại Công ty Nhân viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Thành viên Ban Kiểm soát

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 4.000 cổ phần, chiếm 0,07% vốn điều lệ của Công ty

• Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

• Cá nhân sở hữu: 4.000 cổ phần, chiếm 0,07% vốn điều lệ

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: Không

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: 6.100 cổ phần, chiếm 0,11% 

vốn điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

STT Quan hệ Họ và Tên CMND Ngày cấp Nơi cấp Số Cổ phần 
sở hữu

1 Chồng Huỳnh Tuấn Anh 365313847 04/11/2013 Sóc Trăng 6.100

Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Ban 
Điều hành
HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hằng quý theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của 
HĐQT. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm là phù hợp với quy định pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp 
thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông và phối hợp cùng Ban điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để cố gắng 
hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
Trong năm 2018, HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong 

phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT như sau:

Quỹ lương người quản lý năm 2018 là:  2.592.499.992 đồng.

Trong đó: 

• Tiền lương Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát 

chuyên trách đã chi là: 523.200.000 đồng. Tiền lương 

còn lại chưa chi 130.800.000 đồng. 

• Tiền lương Ban Tổng Giám đốc đã chi là: 1.301.600.016 

đồng.Tiền lương còn lại chưa chi là 325.399.968 đồng. 

• Tiền lương Kế toán trưởng đã chi là: 274.399.992 đồng. 

Tiền lương còn lại chưa chi là 37.100.016 đồng. 

• Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký 

Công ty (không chuyên trách) đã chi: 276.000.000 đồng.

Dự kiến sẽ chi các khoản tiền lương còn lại sau khi tổ chức thành 

công Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Trong năm 2018,  Hội đồng quản trị đã 

cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị 

quyết, quyết định cho Ban Kiểm soát, Ban 

Tổng Giám đốc và các phòng ban chuyên 

môn đã cung cấp đầy đủ các tài liệu, báo 

cáo, chứng từ ... phục vụ cho công tác 

giám sát, kiểm tra của Ban Kiểm soát và 

tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện 

nhiệm vụ được giao theo quy định Điều lệ 

Công ty.

Về thủ tục vay lại 20% vốn vay ODA của Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn TP Sóc Trăng và các vùng lân cận tỉnh 

Sóc Trăng đã hoàn thành và ký hợp đồng vay lại vào ngày 23/10/2018. Nội dung hợp đồng bao gồm:

• Giá trị hợp đồng vay tối đa là 1.384.097,04 EUR (tương đương 20% giá trị khoản vay của Chính phủ Na 

Uy dành cho Dự án.

• Thời hạn cho vay: 14 năm kể từ ngày ký Hiệp định vay nước ngoài  (21/12/2012)

• Thời hạn ân hạn: 4 năm kể từ ngày ký Hiệp định vay nước ngoài  (21/12/2012)

• Thời hạn trả nợ gốc: 10 năm kể từ ngày hết thời hạn ân hạn.

• Công ty đã trả nợ được 4 kỳ:

Trả 3 kỳ (30/11/2018): 5.571.106.158 đồng (tương đương 207.614,556 EUR, tỷ giá 26.833,89đ/EUR)

Trả 1 kỳ (25/12/2018): 1.856.781.351đồng (tương đương 69.204,85 EUR, tỷ giá 26.830,22đ/EUR)

Về thủ tục đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán và giao dịch UPCOM

• Ngày 18/7/2018, Công ty nhận Công văn chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Ủy ban Chứng 

khoán Nhà nước (UBCKNN) số 4408/UBCK-GSĐC. 

• Ngày 08/11/2018, Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 97/2018/GCNCP-VSD của 

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

• Ngày 05/01/2019, Công ty được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu theo 

Quyết định số 14/QĐ-SGDHN.
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Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành

Về dự án đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu:
Ngày 05/10/2018, Công ty nhận được Công văn 
số 1876/UBND-KT của UBND tỉnh Sóc Trăng ngày 
04/10/2018 về việc chấp thuận cho Công ty xây dựng 
cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại thửa đất số 20, 
tờ bản đồ số 05, tọa lạc tại đường Mạc Đỉnh Chi, 
Phường 9, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 
Công ty gửi văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư 
cửa hàng xăng dầu cho Sở Kế hoạch – Đầu tư thẩm 
định. Căn cứ Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch 
và Đầu tư, UBND tỉnh Sóc Trăng ra Quyết định chủ 
trương đầu tư Dự án đầu tư Cửa hàng xăng dầu đô 
thị tại quyết định số 3132/QĐ-UBND ngày 27/11/2018.
Dự kiến ngày 28/02/2019 Sở Xây dựng sẽ cấp giấy 
phép xây dựng.
Đầu tháng 03/2019 sẽ tiến hành triển khai thi công 
xây dựng, dự kiến đầu tháng 05/2019 hoàn thành việc 
xây dựng.

Tổng tài sản năm 2018 tăng do:
• Nhận tài sản bàn giao từ UBND Tỉnh Sóc Trăng 

(40.043.913.335 đồng) để thế chấp thực hiện hợp 
đồng vay lại 20% vốn ODA phục vụ  cho nhà máy 
xử lý rác.

• Hàng tồn kho tăng: Xây dựng 2 trụ sở xí nghiệp 
môi trường và nhà quản lý vườn ươm xí nghiệp 
công viên cây xanh.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, tình hình tài chính của 
Công ty đang rất khó khăn, doanh thu và lợi nhuận vẫn 
chưa đạt theo kế hoạch đề ra. Doanh thu công trình 
bị cắt giảm nhiều, tìm kiếm nguồn công trình bị hạn 
chế. Nắm bắt được sự khó khăn đó, HĐQT họp thống 
nhất thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh 
doanh năm 2018. Trong đó:
• Kế hoạch doanh thu đã điều chỉnh: 

110.490.374.558 đồng
• Kế hoạch lợi nhuận đã điều chỉnh: 

7.973.018.836 đồng

CÁC KHOẢN GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC 
KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN 
ĐIỀU HÀNH VÀ BAN KIỂM SOÁT

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Không có

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ
Không có

Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty
Việc quản trị Công ty luôn được đảm bảo theo đúng pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ và các tiêu chí nhằm 

đảm bảo được hoạt động của Công ty một cách suôn sẻ nhất; theo đuổi các mục tiêu vì lợi ích của công ty và của 

các cổ đông, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát hoạt động của công ty một cách hiệu quả, từ đó 

khuyến khích công ty sử dụng các nguồn lực một cách tốt nhất. Ngoài ra, Công ty luôn tăng cường kiến thức quản 

trị cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc thông qua việc cử các cán bộ đi đào tạo theo thông báo 

của UBCKNN, các cơ quan liên quan và các lớp học quản trị công ty. Từ đó, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng 

cao khả năng tiếp cận nguồn vốn, giảm chi phí vốn cũng như tạo dựng lòng tin đối với cổ đông, nhà đầu tư.

Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác

Họ và tên Lương 80% Thù lao Thưởng Cho Công 
ty vay

Vay của 
Công ty

Hội đồng quản trị

Ông Lâm Hữu Tùng 
(chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ) 417.600.000 2.880.000 - -

Ông Trần Quốc Sở 48.000.000 - -

Ông Đào Mạnh Hùng 48.000.000 - -

Ông Nguyễn Đức Khôi 48.000.000 1.600.000 - -

Bà Lê Thị Hòa 48.000.000 - -

Ban Kiểm soát

Bà Võ Thị Phương Ngân 105.600.000 6.130.000 - -

Bà Trần Tuyết Nương 62.652.759 24.000.000 5.880.000 - -

Bà Huỳnh Thị Thùy Trang 76.204.143 24.000.000 5.880.000 - -

Ban Điều hành

Ông Vương Văn Việt 325.000.000 - 1.600.000 - -

Bà Đoàn Thị Bích Nga 325.000.000 - 1.600.000 - -

Ông Đặng Thanh Bình 325.000.000 - 1.600.000 - -

Ông Nguyễn Đức Khôi 325.000.000 - 1.600.000 - -

Bà Đặng Hồng Nghi - - - - -

Đơn vị tính: đồng
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