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PHẦN I
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Cơ cấu bộ máy quản lý
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

• Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre.

• Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre.

• Tên Tiếng Anh: BEN TRE URBAN PROJECT JOINT STOCK COMPANY.

• Tên viết tắt: BENTREPCO.

• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 1300113091 (số cũ: 5504000011) do Sở Kế hoạch & 

Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp lần đầu ngày 18/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 11/03/2020.

• Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng.

• Trụ sở chính: 26 Nguyễn Trung Trực, Phường An Hội, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

• Điện thoại: 0275 3826 358.

• Fax: 0275 3817 770.

• Website: www.congtrinhdothibentre.vn.

• Mã cổ phiếu: BTU

• Email: ctdt_bt@yahoo.com.

• Logo:
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Công ty thực hiện những công trình, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Bến Tre, chủ yếu là thành phố Bến Tre và các 

huyện trong tỉnh như huyện Châu Thành, Giồng Trôm, Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc,...

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

• Thu gom rác thải không độc hại.

• Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

• Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh.

• Nhận và chăm sóc cây giống nông nghiệp.

• Hoạt động dịch vụ trồng trọt.

• Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ.

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

• Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại.

• Tái chế phế liệu.

• Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác.

• Xây dựng nhà các loại.

• Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.

• 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.

• Hoàn thiện công trình xây dựng.

• Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.

• Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.

• Bán buôn hoa và cây.



8 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre 9Báo cáo thường niên 2019

1997 2006 2007 2010 6/2014

Công ty Công trình đô thị Bến Tre, 

tiền thân là bộ phận Công trình đô 

thị thuộc Công ty Nhà ở và Công 

trình đô thị BếnTre, được thành lập 

và hoạt động dưới sự quản lý của 

UBND thị xã Bến Tre. 

Công ty chịu sự chỉ đạo trực tiếp 

về chuyên môn nghiệp vụ của Sở 

Xây Dựng Bến Tre.

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 đồng lên 12 

tỷ đồng. 

 UBND tỉnh Bến Tre quyết định 

phê duyệt, tăng vốn điều lệ công 

ty từ 12 tỷ đồng lên 24 tỷ đồng, 

bên cạnh bổ sung thêm ngành 

nghề kinh doanh mới. 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
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10/2014 01/2015 9/2015 2016 2017

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến 

Tre ban hành Quyết định về 

việc phê duyệt phương án và 

chuyển Công ty TNHH MTV 

Công trình Đô thị Bến Tre 

thành công ty cổ phần.

Ngày 23/01/2015: Công ty tổ chức 

thành công Đại hội đồng cổ đông 

thành lập Công ty cổ phần Công 

trình đô thị Bến Tre.

Ngày 29/01/2015: Công ty cổ phần 

Công trình Đô thị Bến Tre được cấp 

giấy chứng nhận đăng ký doanh ng-

hiệp 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 ký 

giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ 

phần Công trình Đô thị Bến Tre.

Công ty thành lập công ty TNHH 

MTV Xây dựng và Phát triển đô thị 

Bến Tre.



10 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre 11Báo cáo thường niên 2019

BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BKS KIÊM 
KSV CTY CON

CTY TNHH MTV
XÂY DỰNG

& PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

PHÒNG

KH -KD

PHÒNG

TC -KT
PHÒNG 

TỔ CHỨC  HÀNH CHÍNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM
CHỦ TỊCH CTY CON

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỘI 

VỆ SINH 

ĐÔ THỊ

ĐỘI 

CHIẾU SÁNG 

CÔNG CỘNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Phụ trách kinh doanh

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ
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CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Phụ trách kỹ thuật

PHÒNG  KỸ THUẬT

ĐỘI 

CÔNG VIÊN 

CÂY XANH

ĐỘI 

DUY TU 

CẦU ĐƯỜNG

XÍ NGHIỆP

LIÊN HỢP

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%

Quan hệ kiểm soát

Quan hệ chỉ đạo trực tiếp

Quan hệ phối hợp

Quan hệ hỗ trợ Chuyên môn - nghiệp vụ
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Các mục tiêu, chiến lược chủ yếu của Công ty

• 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.

• Trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực 

môi trường đô thị tại Bến Tre và Đồng bằng Sông 

Cửu Long.
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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 lý, đạt hiệu quả cao nhất.

• Từng bước xây dựng thương hiệu riêng cho Công ty, 

tiến hành các hoạt động nghiên cứu thị trường nhằm 

tìm kiếm những cơ hội kinh doanh mới và thu hút 

nguồn vốn đầu tư vào Công ty.

• Cải thiện và nâng cao cơ sở vật chất kỹ thuật của Công 

ty bằng việc thay mới những trang thiết bị đã lỗi thời, 

từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt 

động điều hành, quản lý và cung cấp dịch vụ cho khách 

hàng.

• Xây dựng mối quan hệ với khách hàng thông qua việc 

cải thiện hoạt động chăm sóc khách hàng.

• Tìm kiếm và duy trì quan hệ với chủ đầu tư để kịp thời 

nắm bắt cơ hội kinh doanh.

Các mục tiêu phát triển bền vững

• Xây dựng và duy trì vẻ mỹ quan đô thị của tỉnh Bến Tre, 

từng bước mở rộng địa bàn hoạt động sản xuất kinh 

doanh đến các huyện và các tỉnh lân cận.

• Xây dựng những chương trình đào tạo, nâng cao kỹ 

năng cho cán bộ, công nhân viên chức trong Công ty.

• Tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động tình nguyện, 

hoạt động Đền ơn đáp nghĩa,… để góp phần giúp đỡ và 

cải thiện đời sống người dân địa phương.

• Tổ chức và tham gia các hoạt động nâng cao ý thức của 

người dân về bảo vệ và làm sạch môi trường sống, góp 

phần duy trì vẻ đẹp đô thị tỉnh Bến Tre.
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CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

Rủi ro kinh tế luôn có sự tác động đến bất cứ Công ty nào trong nền kinh tế. 
Năm 2019, nền kinh tế thế giới có sự tăng trưởng chậm lại bởi sự căng thẳng 
thương mại giữa Mỹ - Trung. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam lại không quá ảm 
đạm. Theo Tổng cục thống kê, GDP của nước ta đạt tốc độ tăng 7,02%. Mặc dù 
so với mức tăng năm 2018 (7,08%) có phần thấp hơn nhưng cũng đã vượt mục 
tiêu Quốc hội đề ra. Điều này cho thấy Chính phủ đã kịp thời có những biện 
pháp hiệu quả, nỗ lực thực hiện mục tiêu đề ra. Trong mức tăng chung của toàn 
nền kinh tế, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,9%, đóng góp 50,4%.
Song song sự phát triển của Việt Nam, các Công ty ngành Xây dựng và dịch vụ 
công ích, bao gồm Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre có phần thuận 
lợi phát triển do những chủ trương đẩy mạnh hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
như điện, nước, cây xanh,… của các cấp chính quyền. Năm vừa qua, qua những 
nỗ lực của chính quyền và nhân dân thành phố Bến Tre, Thủ tướng Chính phủ 
quyết định công nhận Bến Tre là đô thị loại II. Với những lĩnh vực kinh doanh 
chính là cung cấp các dịch vụ công ích đô thị, chính vì thế, hoạt động của Công 
ty đã gắn liền với sự phát triển của thành phố Bến Tre nói riêng góp phần nâng 
cao chất lượng sống của người dân, đồng thời chỉnh trang bộ mặt đô thị, nâng 
tầm phát triển của địa phương. Bên cạnh đó, tốc độ hóa đô thị ngày một nhanh, 
trong khi đó cơ sở hạ tầng chưa thật sự đồng bộ, dẫn đến công tác phục vụ đô thị 
luôn chạy theo và có nhiều biến động trong những năm tới. 

Là một công ty cổ phần đang đăng ký giao dịch trên Hệ thống đăng ký giao 
dịch Upcom, BTU chịu ảnh hưởng từ việc điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, 
Luật Chứng khoán, Luật Thuế, Luật Bảo vệ môi trường,… và các văn bản dưới 
luật liên quan. Một trong những sự ảnh hưởng của pháp luật đối với BTU trong 
năm nay chính là Nghị định 32/2019/NĐ-CP được chính phủ ban hành ngày 
10/04/2019. Nghị định này đã có những quy định chặt chẽ về đặt hàng, đấu thầu 
sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Nếu không có sự bám sát kịp 
thời, BTU sẽ gặp phải rủi ro trong tiến trình thực hiện các dự án đấu thầu. Ngoài 
ra, ngày 26/11/2019 Quốc hội đã thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi) và sẽ có 
hiệu lực vào ngày 01/01/2021, vì vậy BTU cần phải liên tục cập nhật và nghiên 
cứu để hạn chế những sai phạm trong quá trình hoạt động của Công ty.

Rủi ro 

kinh tế

Rủi ro pháp luật

Rủi ro khác
Ngoài những rủi ro có thể ảnh hưởng xuyên suốt đến quá trình hoạt động của công ty, Công ty luôn có ý thức trong việc 

đề phòng các rủi ro bất khả kháng như bệnh dịch, hỏa hoạn, lũ lụt, hạn mặn,… Những rủi ro này ít nhiều ảnh hưởng 

trực tiếp hoặc gián tiếp đến Công ty. Vì vậy, Công ty luôn chú trọng đảm bảo an toàn về con người và tài sản bằng cách 

thường xuyên kiểm tra trang thiết bị, 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.
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Rủi ro đặc thù ngành

Rủi ro môi trường

Dịch vụ vệ sinh đô thị, thu gom và xử lý rác thải của BTU chịu nhiều ảnh hưởng bởi các 
yếu tố như khối lượng công việc tại địa phương, tình hình thời tiết cũng như công tác quy 
hoạch, xây dựng trên địa bàn thành phố. Trong quý IV năm 2019, một số ảnh hưởng từ 
triều cường và mưa to kéo dài kèm gió lốc làm thiệt hại không ít đến một số công trình 
hạ tầng của tỉnh. Hiện nay, công việc vận chuyển thu gom rác của Công ty tiềm ẩn nhiều 
nguy cơ phát sinh chi phí do Nhà máy xử lý rác tại địa phương gặp khó khăn về tài chính 
chưa hoàn thành đưa vào vận hành dây chuyền xử lý rác theo dự án đã được UBND tỉnh 
phê duyệt mà chỉ tổ chức tiếp nhận rác tại bãi chứa Công ty phải hỗ trợ công tác san ủi 
vun rác thành đống để có chỗ đổ rác mới nhưng chưa được Nhà máy thanh toán chi phí 
này. Mặt khác công nhân Nhà máy đôi lúc đình công do không được phát lương, người 
dân xung quanh khu vực Nhà máy ngăn cản việc tiếp nhận rác do rác không được xử lý 
kịp thời gây ô nhiễm môi trường làm cho việc vận chuyển rác về Nhà máy bị ngưng trệ 
và khối lượng rác tồn đọng tại các điểm trung chuyển nhiều làm phát sinh chi phí xử lý 
ô nhiễm môi trường cục bộ, chi phí nhân công. Ý thức bảo vệ môi trường của người dân 
chưa cao, việc vức rác bừa bãi lượng rác thải trôi nổi trên sông nhiều làm phát sinh chi phí 
thu gom. Thành phố Bến Tre đã được công nhận là đô thị loại II, vì vậy mà chính quyền 
địa phương luôn tuyên truyền vận động người dân giữ gìn thành phố xanh – sạch – đẹp. 
Điều này đã tác động tích cực đến hoạt động của Công ty. BTU luôn ưu tiên hàng đầu việc 
đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động. Việc thường xuyên tiếp xúc 
với các chất thải độc hại có thể gây ra ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của công nhân BTU. 
Do đó, Công ty luôn trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động chuyên dụng, phù hợp 
nhằm tạo ra một môi trường làm việc an toàn.

Rủi ro 
hoạt động

Nhằm khuyến khích các thành 
phần kinh tế tham gia cung ứng 
dịch vụ công ích, nâng cao chất 
lượng dịch vụ, Chính phủ đã chỉ 
đạo UBND các địa phương tích 
cực áp dụng rộng rãi hình thức 
đấu thầu thay vì cơ chế đặt hàng 
các doanh nghiệp Nhà nước. 
Ngày nay, càng có nhiều đơn vị 
tham gia cung ứng sản phẩm, 
dịch vụ công ích nên công tác 
đấu thầu gặp phải sự cạnh tranh 
giữa các nhà thầu trong ngành 
càng khốc liệt, việc trúng thầu 
thi công xây dựng dự án càng 
khó khăn hơn. Song song đó, 
các đơn vị cùng tham gia cung 
cấp dịch vụ công ích đô thị cũng 
có xu hướng ngày càng phát 
triển cả về quy mô lẫn tính chất 
điều này cũng gây ra sự cạnh 
tranh đối với Công ty.

Môi trường hiện nay đang là vấn đề đáng quan tâm không chỉ Việt Nam mà còn của cả thế giới. BTU là Công ty cung cấp dịch 
vụ về môi trường vì vậy luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với môi trường. Trong quá trình thu gom và vận chuyển 
rác thải thì việc gây ra mùi hôi là điều không thể tránh khỏi, Công ty cần phải chú trọng trong việc sử dụng các loại hóa chất 
dùng trong xử lý mùi hôi, để tránh dùng quá liều, để lại dư lượng gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Mặt khác, BTU cũng 
thận trọng trong việc bảo vệ môi trường bằng cách lựa chọn cho mình nguồn cung cấp nguyên vật liệu đáng tin cậy để giảm 
thiểu rủi ro mua hàng kém chất lượng, hàng có khả năng cao gây hại đến môi trường. Bên cạnh đó, là doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực môi trường đô thị, Công ty chịu tác động trực tiếp của yếu tố khí hậu. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp sẽ 
làm ảnh hưởng đến việc tiếp nhận và xử lý rác thải, gây gián đoạn hoạt động kinh doanh của Công ty.

Rủi ro 
chi phí
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PHẦN II
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Tình hình hoạt động trong năm

01

01

02

03

04

05

06

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức và nhân sự

Tình hình đầu tư, thực hiện dự án

Tình hình tài chính

Tình hình cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Báo cáo phát triển bền vững
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

STT Chỉ tiêu TH 2018 KH 2019 TH 2019 TH2019/
TH2018

TH2019/ 
KH2019

1 Doanh thu thuần 79.664 71.750 81.386 102,16% 113,43%

2 Lợi nhuận từ HĐKD 10.650 8.574 10.735 100,80% 125,20%

3 Lợi nhuận khác (14) - 73 - -

4 Lợi nhuận trước thuế 10.635 8.574 10.808 101,63% 126,06%

5 Lợi nhuận sau thuế 10.030 7.388 9.069 90,42% 122,75%

6 Tỷ lệ cổ tức/VĐL 12,00% 12,00% 12% 100,00% 100,00%

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2019

Ngoài ra, Công ty còn tiết giảm được các khoản chi 

phí bảo hành công trình là 200 triệu đồng, tăng cường 

công tác thu hồi công nợ đã thu được các khoản nợ 

khó đòi và hoàn nhập được khoản dự phòng đã trích 

lập là 1,2 tỷ đồng, hoàn nhập khoản dự phòng tiền 

lương 1,3 tỷ đồng không sử dụng do trúng thầu các 

mảng dịch vụ công ích 2019. Điều này, đã góp phần 

giúp lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt hơn 9 tỷ 

đồng, vượt 22,75% so với kế hoạch đề ra. 

Dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao và kịp thời của Hội đồng 

quản trị, sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể Cán 

bộ công nhân viên, doanh thu thuần năm 2019 đạt hơn 81 tỷ 

đồng, tăng  hơn 2% so với năm 2018, do trong năm Công ty 

đã trúng thầu các mảng dịch vụ công ích đô thị trên thành 

phố Bến Tre với khối lượng dịch vụ thực hiện tăng so năm 

trước. Mặc dù, trong năm các chi phí đầu vào đều tăng nhưng 

ban lãnh đạo Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm tiết 

giảm chi phí, tăng năng suất lao động, tăng chất lượng hiệu 

quả công việc. 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
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Đơn vị tính: Triệu đồng

Đơn vị tính: Triệu đồng

Khoản mục
Năm 2018 Năm 2019

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)

Doanh thu công trình 18.687 23,46 16.937 20,81

- Xây dựng cơ bản 6.723 8,44 671 0,82

- Chiếu sáng 6.442 8,09 11.328 13,92

- Cây xanh 5.016 6,30 4.189 5,15

- Công trình khác 507 0,64 749 0,92

Doanh thu công ích 60.599 76,07 64.136 78,80

- Chiếu sáng công cộng 4.174 5,24 4.059 4,99

- Công viên cây xanh 15.110 18,97 17.362 21,33

- Duy tu cầu đường 7.248 9,10 9.474 11,64

- Vệ sinh đô thị 34.066 42,76 33.241 40,84

Doanh thu khác 377 0,47 313 0,39

Tổng cộng 79.664 100,00 81.386 100,00

Cơ cấu doanh thu thuần (Hợp nhất)

Cơ cấu lợi nhuận gộp (Hợp nhất)

Khoản mục
Năm 2018 Năm 2019

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)

Thi công công trình 1.780 8,69 2.274 12,05

Dịch vụ Công ích 18.462 90,18 16.557 87,71

Dịch vụ khác 231 1,13 46 0,24

Tổng cộng 20.472 100,00 18.877 100,00



20 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre 21Báo cáo thường niên 2019

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

STT Họ và tên Chức vụ

1 Ông Ngô Trung Kiên Tổng Giám đốc

2 Ông Nguyễn Tấn Vũ Phó Tổng Giám đốc kinh doanh

3 Ông Lê Văn Vũ Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật

4 Bà Trần Thị Vân Nghi Kế toán trưởng

Danh sách Ban điều hành

Lý lịch Ban Điều hành

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

Ông Nguyễn Tấn Vũ - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh 25/08/1962

Nơi sinh Bến Tre

Trình độ chuyên môn Kỹ sư Xây dựng

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 59.800 cổ phiếu, chiếm 1,66% vốn điều lệ

Số cổ phiếu đại diện sở hữu 180.000 cổ phiếu, chiếm 5% vốn điều lệ (đại diện cho UBND tỉnh Bến Tre)

Năm sinh 09/02/1978

Nơi sinh Bến Tre

Trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính – Kế toán

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 50.000 cổ phiếu, chiếm 1,39% vốn điều lệ

Số cổ phiếu đại diện sở hữu
180.000 cổ phiếu, chiếm 5% vốn điều lệ (đại diện cho UBND tỉnh Bến Tre)

10.000 cổ phiếu, chiếm 0.278% vốn điều lệ (đại diện cho BCH CĐCS Công ty)

Ông Lê Văn Vũ - Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh 19/09/1977

Nơi sinh Bến Tre

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

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 51.400 cổ phiếu, chiếm 1,43% vốn điều lệ

Số cổ phiếu đại diện sở hữu 0 cổ phiếu.
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Bà Trần Thị Vân Nghi - Kế toán trưởng

Năm sinh 11/09/1977

Nơi sinh Bến Tre

Trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính – Kế toán

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 3.800 cổ phiếu, chiếm 0,11% vốn điều lệ

Số cổ phiếu đại diện sở hữu 0 cổ phiếu

Danh sách thay đổi thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2019: Không có.

Số lượng cán bộ công nhân viên (tại ngày 31/12/2019)

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

I Theo trình độ lao động  204 100,00

1 Trình độ đại học, trên đại học   39 19,12

2 Trình độ  cao đẳng 3 1,47

4 Trình độ trung cấp 10 4,90

5 Công nhân kỹ thuật  34 16,67

6 Lao động phổ thông 118 57,84

II Theo loại hợp đồng lao động 202 100,00 

1 Hợp đồng không thời hạn  149 73,76

2 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 49 24,26

3 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) 4 1,98

III Theo giới tính 204 100,00

1 Nam 145 71,08

2 Nữ 59 28,92

Thu nhập bình quân

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Thu nhập bình quân
(đồng/người/tháng) 6.618.000 7.236.000 7.398.000 8.211.000



22 Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre 23Báo cáo thường niên 2019

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Về tuyển dụng, đào tạo
Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút 
người lao động có năng lực vào làm việc cho Công ty, đáp 
ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. Nhân sự được 
tuyển dụng không chỉ có năng lực phù hợp mà còn được 
định hướng phát triển nghề nghiệp và gắn bó lâu dài cùng 
Công ty. Tùy theo từng vị trí cụ thể Công ty đề ra những 
tiêu chuẩn bắt buộc riêng, song tất cả chức danh đều phải 
đáp ứng các yêu cầu cơ bản như: có trình độ chuyên môn cơ 
bản, ham học hỏi, yêu thích công việc, chủ động trong công 
việc, có ý tưởng sáng tạo. Đối với các vị trí quan trọng, yêu 
cầu tuyển dụng khá khắt khe gồm các tiêu chuẩn bắt buộc về 
kinh nghiệm công tác, khả năng phân tích và trình độ ngoại 
ngữ, tin học.
Đào tạo: Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào 
tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là trình độ chuyên môn nghiệp vụ và 
hệ thống quản lý chất lượng. Công tác đào tạo và đào tạo lại 
hàng năm được thực hiện chủ yếu tại Công ty. Các chương 
trình đào tạo chú trọng vào nâng cao trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ, kỹ thuật và nhận thức của người lao động về quản 
lý kinh doanh, an toàn lao động và an toàn vệ sinh,... từ đó 
nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm đầu ra. 
Riêng lao động cần nâng cao tay nghề khi phát sinh những 
quy trình công nghệ mới đều được gửi đi đào tạo chuyên sâu 
trực tiếp tại các đơn vị.

Chính sách đãi ngộ, phúc lợi

Công ty xây dựng chính sách lương riêng phù hợp với đặc 
trưng ngành nghề hoạt động và bảo đảm cho người lao 
động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà 
nước, phù hợp với trình độ, năng lực và công việc của từng 
người. Hàng năm, nhằm khuyến khích động viên người lao 
động gia tăng hiệu quả đóng góp, Công ty tổ chức sơ kết, 
tổng kết, khen thưởng, khen thưởng đột xuất cho những 
cá nhân, tập thể có những thành tích nổi bật. Mức khen 
thưởng sẽ phụ thuộc vào hiệu quả sản xuất của Công ty và 
hiệu quả kinh tế của tập thể, của người lao động.

Chính sách lương thưởng
Công tác tiền lương tại BTU được thực hiện 
nghiêm ngặt, tuyệt đối tuân thủ quy trình, 
quy chế tiền lương của BTU cũng như các 
quy định của pháp luật. Tất cả người lao động 
làm việc tại BTU được hưởng lương theo 
đúng chức danh công việc đảm nhận, và đảm 
bảo đúng với năng lực làm việc. BTU tiếp tục 
hoàn thiện quy chế lương thưởng để tăng sự 
gắn kết của người lao động. Các chính sách 
lương thưởng được xây dựng thêm hoặc kiện 
toàn trong năm, cụ thể:
• Điều chỉnh hệ thống thang bảng lương 

theo đúng tình hình thực tế tại Công ty 
và quy định của pháp luật.

• Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị 
thành tích, đánh giá chính xác hiệu quả 
thực hiện mục tiêu của từng cá nhân. Kết 
quả đánh giá này là công cụ hữu hiệu giúp 
cho cá nhân và cấp quản lý xác định được 
sự phù hợp của mục tiêu và là cơ sở để 
điều chỉnh lập kế hoạch phát triển cho kỳ 
tiếp theo. Bên cạnh đó, kết quả đánh giá 
còn được sử dụng làm cơ sở để tính mức 
thưởng cho nhân viên, đảm bảo tất cả 
nhân viên đều được trả lương theo đúng 
năng lực và hiệu quả làm việc của mỗi cá 
nhân.

• Xây dựng và thực hiện chính sách khen 
thưởng như thưởng các cá nhân, tập thể 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kết quả 
công việc đánh giá vào cuối năm, thời 
gian tính thưởng bao gồm cả thời gian thử 
việc, thưởng đột xuất cho những cá nhân 
có thành tích vượt bậc, tháng lương 13, 
thưởng cuối năm nhằm động viên khích 
lệ nhân viên nỗ lực cống hiến và phấn 
đấu hết mình để xây dựng BTU ngày càng 
phát triển lớn mạnh và bền vững.
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN DỰ ÁN

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

STT Tài sản Tổng giá trị (đồng) Mục đích sử dụng

I Kết quả đầu tư 2019 2.520.927.910

1 Xe ép rác 9.5m3 71C- 077.08 1.400.007.151 Phục vụ vệ sinh đô thị

2 Xe ép rác 6m3 71C- 080.08 1.120.920.759 Phục vụ vệ sinh đô thị

II Kế hoạch đầu tư 2020 2.613.684.000

1 Mua 01 Xe tưới nước 9m3 767.684.000 Tưới công viên, cây xanh

2 Mua Xe ép rác 9.5m3 1.650.000.000 Phục vụ vệ sinh đô thị

3 Mua xe hoa lâm 196.000.000 Chăm sóc công viên cây xanh

STT Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 2019/2018

1 Tổng giá trị tài sản 69.428 71.289 102,68%

2 Doanh thu thuần 79.664 81.386 102,16%

3 Lợi nhuận từ HĐKD 10.650 10.735 100,81%

4 Lợi nhuận khác (14) 73 -

5 Lợi nhuận trước thuế 10.635                                                    10.808 101,63%

6 Lợi nhuận sau thuế 8.588 9.069 105,59%

Kết quả kinh doanh năm 2019 Đơn vị tính: Triệu đồng

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2019
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Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2018 Năm 2019

Khả năng thanh toán nhanh

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 2,65 3,20

Hệ số thanh toán nhanh Lần 2,45 3,10

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 33,73 27,78

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 51,14 38,61

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 14,03 20,67

Vòng quay tổng tài sản Vòng 1,25 1,16

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 12,59 11,14

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 22,33 18,68

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 15,69 12,89

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ Doanh thu 
thuần % 13,37 13,19
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Chỉ tiêu về khả năng thanh toán trong năm 2019 

có xu hướng tăng so với năm 2018. Cụ thể, hệ số 

thanh toán ngắn hạn tăng từ 2,65 lên đến 3,10 lần; hệ 

số thanh toán nhanh từ 2,45 lên đến 3 lần. Nguyên 

nhân chủ yếu là do khoản mục nợ ngắn hạn của 

Công ty giảm gần 3,4 tỷ đồng so với năm 2018. Việc 

nợ ngắn hạn giảm chủ yếu là do Công ty hoàn thành 

việc thanh toán khoản phải trả ngắn hạn 1,5 tỷ đồng 

cho Công ty TNHH Ô tô chuyên dụng Hiệp Hòa. 

Mặc khác, tài sản ngắn hạn của Công ty chỉ tăng 1,6 

tỷ đồng so với cùng kỳ.

Với việc thanh toán 1,5 tỷ đồng cho Công ty TNHH Ô 

tô chuyên dụng Hiệp Hòa và thực hiện trả bớt  khoản 

vay Ngân sách nhà nước tài trợ cho Công ty mua sắm 

tài sản cố định chuyên dụng phục vụ công ích đô thị dẫn 

đến khoản nợ phải trả giảm hơn 3,6 tỷ đồng. Bên cạnh 

đó, tổng tài sản và nguồn vốn chủ sở hữu tăng lần lượt 

là: 1,8 và 6,4 tỷ đã giúp tỷ lệ nợ trong cơ cấu vốn Công ty 

giảm mạnh, cụ thể: Hệ số nợ trên tổng tài sản đã giảm 

từ 33,73% xuống còn 22,78%, hệ số nợ trên vốn chủ sở 

hữu đã giảm từ 51,14% xuống còn 38,61%. Có thể thấy 

cơ cấu vốn của Công ty khá an toàn và tự chủ tài chính 

của Công ty đang dần tăng lên.

01

02

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Đơn vị tính: lần

Hệ số thanh toán nhanh

3,20

Năm 2018 Năm 2019

2,65
2,45

3,10

Năm 2018 Năm 2019

Hệ số nợ/tổng tài sản Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu

33,73%
27,78%

51,14%

38,61%
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Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của BTU 

đều giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2018. 

Trong đó, chỉ số ROA giảm từ gần 16% vào 

năm 2018 xuống gần 13% vào năm 2019 và 

ROE giảm từ hơn 22% xuống gần 19%. Mặc 

dù doanh thu chỉ tăng hơn 2% nhưng giá 

vốn hàng bán lại tăng đến 5,6% làm cho lợi 

nhuận sau thuế của Công ty giảm gần 10% 

so với năm 2018 dẫn đến hệ số ROE giảm. 

Kèm theo đó, trong năm khoản mục tiền và 

tương đương tiền của Công ty tăng gần 4 tỷ 

đồng làm tổng tài sản tăng là nguyên nhân 

làm cho hệ số ROA giảm so với năm 2018.

Là doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ môi trường đô thị 

nên hàng tồn kho của BTU chủ yếu là nguyên vật liệu, công 

cụ dụng cụ dùng trong các hoạt động cắt tỉa cây xanh, vệ 

sinh môi trường, thi công công trình chiếu sáng,... Do đó, 

chỉ số này không mang nhiều ý nghĩa đối với Công ty. Trong 

năm 2019, vòng quay hàng tồn kho là 20,67 vòng, tăng gần 

7 vòng so với năm 2018. Với đặc thù của ngành dịch vụ 

công ích, tài sản của Công ty có giá trị lớn, tuy nhiên biên 

lợi nhuận của ngành thường không cao nên số vòng quay 

tài sản của Công ty tương đối nhỏ. Năm 2019, vòng quay tài 

sản của Công ty giảm nhẹ so với năm trước, còn 1,16 vòng. 

03

04

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Năm 2018 Năm 2019

Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay tổng tài sản

14,03

1,25

20,67

1,16

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ 
Vốn chủ sở hữu 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ 
Doanh thu thuần

Năm 2018 Năm 2019

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ 
Tổng tài sản

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

12,59% 13,37%
11,14%

12,89%
13,19%

15,69%

22,33%

18,68%

Đơn vị tính:  vòng
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Tình hình cổ đông, thay đổi vốn đầu 
tư của chủ sở hữu

Thông tin cổ phiếu 

Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng.

• Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 3.600.000 cổ phiếu.

• Số lượng cổ phiếu phổ thông: 3.600.000 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu.

Mệnh giá: 10.000 đồng.

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 31/12/2019

STT Loại cổ đông Số lượng  cổ đông Số cổ phiếu Giá trị (đồng) Tỷ lệ sở hữu/ VĐL

I Cổ đông trong nước 172 3.592.700 35.927.000.000 99,80% 

1 Cổ đông cá nhân 169 893.000 8.930.000.000 24,81% 

2 Cổ đông tổ chức 3 2.699.700 26.997.000.000 74,99% 

II Cổ đông nước ngoài 1 7.300 73.000.000 0,20% 

1 Cổ đông cá nhân - - - - 

2 Cổ đông tổ chức 1 7.300 73.000.000 0,20% 

III Cổ phiếu quỹ - - - - 

Tổng cộng 173 3.600.000 36.000.000.000 100% 
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Danh sách cổ đông lớn

Tên tổ chức/cá nhân Số CMND/Hộ 
chiếu/ĐKKD Địa chỉ Số lượng 

cổ phần
Tỷ lệ/ 
VĐL

Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre 88/QĐ-UBND Số 7 CMT8 P. 3, Tp. Bến Tre, T. 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, P. Láng 

Hạ, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội. 529.700 14,71%

Nguyễn Thanh Phong 320778606 238/2, KP 2, P. 4, Tp. Bến Tre, T. Bến Tre. 180.000 5,00%

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.
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Quản lý nguồn nguyên liệu

Nguyên vật liệu của Công ty là các công cụ, vật tư phục vụ cho hoạt động vệ sinh môi trường, chăm sóc công viên như 

thùng rác, chổi, cào, cây  giống, phân bón, thuốc trừ sâu, các chế phẩm khử mùi,…Với mục tiêu cung cấp các dịch vụ 

chất lượng, an toàn, nguồn nguyên liệu, vật tư, công cụ dụng cụ đầu vào luôn được Công ty chú ý lựa chọn nhằm tránh 

rủi ro mua nhầm hàng kém chất lượng, có khả năng gây hại đến môi trường sống cũng như cộng đồng dân cư và làm 

giảm hiệu quả công việc của Công ty. Chất lượng nguồn nguyên vật liệu được bảo đảm thông qua công tác chọn lọc, 

đánh giá nhà cung ứng, đảm bảo có chứng nhận CQ, CO đối với các mặt hàng theo tiêu chuẩn quy định. Bên cạnh đó, 

Công ty luôn chú trọng sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường và có thể tái chế, tái sử dụng được. Ngoài ra, 

đối với các hóa chất dùng trong xử lý rác thải, Công ty cũng có những quy định về sử dụng, bảo quản nghiêm ngặt nhằm 

tránh trường hợp sử dụng hóa chất vượt mức, gây ô nhiễm môi trường.
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 chương trình 

tiết kiệm điện như “Giờ trái đất”.

Tình hình tiêu thụ nước 

Công ty sử dụng nước trong các hoạt động tưới 

tiêu, chăm sóc cây cảnh, vệ sinh đường phố và phục 

vụ cho hoạt động hàng ngày của cán bộ, công nhân 

viên. Trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu 

diễn biến khó lường tại Đồng bằng sông Cửu Long 

mà Bến Tre là một trong những địa phương gánh 

chịu hậu quả nặng nề nhất, 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, vận động phong 

trào tiết kiệm “Tắt khi không sử dụng” và mang lại 

những kết quả tích cực. 
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Chính sách liên quan đến người lao động

Do đặc thù công việc vệ sinh đô thị đòi hỏi Công ty phải 

thực hiện công việc xuyên suốt kể cả ngày nghỉ hàng tuần, 

ngày lễ, tết. Mặc khác, đa số người lao động cũng có nguyện 

vọng được làm thêm vào ngày nghỉ để tăng thu nhập và công 

ty cũng đã đáp ứng nguyện vọng này. Nhưng nhằm đảm bảo 

việc tuân thủ thời giờ làm việc, nghỉ ngơi theo quy định của 

Bộ luật lao động và tạo điều kiện cho người lao động có thời 

gian phục hồi sức khoẻ, khôi phục sức lao động. 

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Bên cạnh các mục tiêu kinh doanh gắn liền với lợi ích của người lao động và cổ đông, Công ty cũng 

ý thức chia sẻ trách nhiệm với sự phát triển của cộng đồng. Công ty tích cực tham gia các phong trào 

tình nguyện và các chương trình từ thiện tại địa phương nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho 

cộng đồng dân cư xung quanh địa bàn Công ty hoạt động. Bên cạnh đó, Công ty cũng chung tay với 

cả nước trong các hoạt động hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ, thiên tai, và các hoạt động hướng về biển 

đảo quê hương. Cụ thể, trong năm Công ty đã tham gia 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,…

• Đóng góp phát thưởng cho học sinh giỏi trong thành phố Bến Tre.

• 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”,….

Trong năm, ban lãnh đạo Công ty đã thống 

nhất tuyển dụng thêm nhiều lao động để sắp 

xếp cho người lao động phục vụ công tác vệ 

sinh đô thị được nghỉ ngơi 4ngày/tháng. 

Bên cạnh đó, Công ty còn xây dựng Quy chế 

tiền lương và thu nhập cho người lao động 

của Công ty tăng bình quân 22%/tháng.
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PHẦN III
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Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

01

02

03

Đánh giá về hoạt động kinh doanh

Tình hình tài chính

Kế hoạch phát triển tương lai
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Thuận lợi

• Là Công ty Cổ phần hoạt động trong lĩnh vực công ích, dưới chỉ đạo 

của Nhà nước và các ngành hữu quan nhằm hỗ trợ cho quá trình kinh 

doanh, từ đó, giúp Công ty có được những điều kiện thuận lợi để phát 

triển và mở rộng sản xuất. Các cơ quan, ban ngành có nhiều chính 

sách hỗ trợ cho Công ty trong quá trình hoạt động tại địa phương.

• Nằm ở địa bàn trung tâm của Tỉnh Bến Tre, là một lợi thế cho Công ty 

trong việc cung cấp Dịch vụ công ích trong vùng. Địa phương cũng là 

một nơi đang có sự phát triển về công nghiệp hóa, đặc biệt là phát triển 

du lịch, nhu cầu bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân và 

doanh nghiệp sản xuất là rất lớn. Đây là tiền đề cho sự phát triển của 

Công ty.

• Công ty có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và là đơn vị đã hoạt 

động lâu dài tại địa phương, Công ty đảm bảo nguồn cung đầu vào và 

nguồn cầu đầu ra cho dịch vụ công ích ổn định.

• Công ty có định hướng rõ ràng trong việc phát triển sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ. Định hướng phát triển của Công ty gắn liền với sự phát 

triển các khu dân cư, khu công nghiệp tại thành phố Bến Tre. Về lâu dài, 

Công ty sẽ tổ chức hoạt động thu gom rác thải và các hoạt động khác 

mang tính khoa học và chuyên nghiệp hơn đồng thời phát huy thêm 

những thế mạnh của Công ty bằng cách chuyển dịch một số ngành 

nghề hoạt động.

Khó khăn

• Đơn giá, khối lượng thực hiện 

các dịch vụ công ích của Công 

ty phải thực hiện theo quy định 

của nhà nước (đơn giá, định 

mức điều chỉnh giảm), trong 

khi đó chi phí cho các yếu tố 

đầu vào có xu hướng tăng lên. 

Đồng thời ngân sách của các 

địa phương dành cho công tác 

kiến thiết thị chính ngày càng 

thu hẹp điều đó ảnh hưởng đến 

việc tăng trưởng doanh thu của 

Công ty.

• Ý thức của một bộ phận nhân 

dân còn hạn chế trong việc 

tham gia giữ gìn vệ sinh công 

cộng và các công trình hạ tầng 

đô thị, một số ít người dân vẫn 

có xu hướng tự đem rác ra đổ 

bừa bãi ở những nơi công cộng, 

tự ý chặt phá, hủy hoại cây xanh.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình tài sản

Chỉ tiêu 31/12/2018 31/12/2019 % tăng/giảm Tỷ trọng 
31/12/2018

Tỷ trọng 
31/12/2019

Tài sản ngắn hạn 59.137 60.716 2,67% 85,18% 85,17%

Tài sản dài hạn 10.291 10.573 2,74% 14,82% 14,83%

Tổng tài sản 69.428 71.289 2,68% 100,00% 100,00%

Chỉ tiêu 31/12/2018 31/12/2019 % tăng/giảm Tỷ trọng 
31/12/2018

Tỷ trọng 
31/12/2019

Nợ ngắn hạn 22.350 18.991 (15,03%) 95,45% 95,89%

Nợ dài hạn 1.065 815 (23,48%) 4,55% 4,11%

Tổng nợ phải trả 23.415 19.806 (15,41%) 100,00% 100,00%

Đơn vị tính: Triệu đồng

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2019

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2019

Cơ cấu tài sản không có nhiều thay đổi, khi tài sản ngắn hạn 

vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản, theo đó khoản mục 

này chiếm trên 85% trong năm 2019. Với đặc thù ngành cung 

cấp dịch vụ công ích nên tài sản của BTU chủ yếu là tài sản 

ngắn hạn phục vụ cho các hoạt động thường xuyên, năm 2019 

tài sản ngắn hạn là 61 tỷ đồng chủ yếu đến từ các khoản phải 

thu ngắn hạn khách hàng như phải thu Phòng Quản lý đô thị 

Thành phố Bến Tre hơn 18 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xây dựng Thương Mại Miseco 1,2 tỷ đồng, Ban Quản lý Dự án 

Đầu tư Xây dựng huyện Châu Thành 1,1 tỷ đồng,.... Trong khi 

đó tài sản dài hạn chủ yếu đến từ tài sản cố định và các chi phí 

xây dựng dở dang.

CƠ CẤU
TÀI SẢN

2019

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

Tình hình nợ phải trả

Tình hình nợ phải trả trong năm giảm nhẹ. Trong cơ cấu nợ 

của BTU chủ yếu vẫn là nợ ngắn hạn. Trong năm, nợ ngắn hạn 

giảm hơn 15% so với năm 2018 là do Công ty đã hoàn thành 

việc thanh toán khoản phải trả ngắn hạn 1,5 tỷ đồng cho Công 

ty TNHH Ô tô chuyên dụng Hiệp Hòa. Bên cạnh đó, nợ dài 

hạn của Công ty cũng giảm đến hơn 23% chủ yếu đến từ việc 

Công ty trả bớt 250 triệu đồng cho khoản vốn vay Ngân sách 

nhà nước nhằm tài trợ cho Công ty mua sắm tài sản cố định 

phục vụ cho hoạt động công ích đô thị.

CƠ CẤU
TÀI SẢN

2019

Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn

14,83%

85,17%

4,11%

95,89%
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2020

1 Tổng doanh thu Triệu đồng 77.350

- Hoạt động công ích Triệu đồng 55.500

- Hoạt động kinh doanh Triệu đồng 21.850

2 Lợi nhuận thực hiện % 7.856

3 Tổng số nộp ngân sách % 1.231

4 Tỷ lệ trả cổ tức/VĐL % 12

Một số giải pháp thực hiện

• Năm 2020 Chủ đầu tư tiếp tục áp dụng hình thức 

đấu thầu các mảng dịch vụ công ích trên địa bàn, đòi 

hỏi Công ty phải củng cố nâng cao năng lực cạnh 

tranh về nhân sự quản lý, lao động có tay nghề, máy 

móc thiết bị,..... đảm bảo đáp ứng đầy đủ theo yêu 

cầu của hồ sơ mời thầu.

• Ưu tiên tập trung các nguồn lực (tài chính, con 

người) đầu tư mua sắm các thiết bị, phương tiện 

chuyên dùng để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch 

vụ công ích đồng thời mở rộng họat động thi công 

xây dựng dân dụng và các hoạt động sản xuất kinh 

doanh khác.

• Từng bước thay đổi mô hình quản trị doanh nghiệp 

thích ứng với môi trường hoạt động mới, nâng cao 

nhận thức về công tác quản lý cho các Phòng, Đội 

chuyên môn đem lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh.

• Chủ động tìm kiếm các đối tác, khách hàng mới, mở 

rộng địa bàn hoạt động trong và ngoài tỉnh, đa dạng 

hóa ngành nghề kinh doanh. Hoàn thành những đơn 

đặt hàng và hợp đồng với các Chủ đầu tư đảm bảo chất 

lượng sản phẩm và thời gian theo quy định.

• Ổn định, từng bước mở rộng hoạt động sản xuất kinh 

doanh đối với Công ty TNHH một thành viên Xây dựng 

và Phát triển đô thị Bến Tre (Công ty con).

Công tác điều hành, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh
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Tổ chức ghi nhận và hạch toán báo cáo tài chính rõ ràng, minh bạch và đúng 

quy định. Thực hiện cân đối, hợp nhất báo cáo tài chính phù hợp với tình 

hình và yêu cầu thực tế tại Công ty.

Công tác tài chính

Công tác nhân sự

• Mức lương bình quân của Công ty đã được nâng cao theo kế hoạch đã 

đề ra, Công ty vẫn tiếp tục duy trì các chính sách lương, thưởng nhằm 

tạo động lực cho người lao động nâng cao năng suất lao động và yên tâm 

công tác.

• Nâng cao năng lực quản lý kinh doanh, đổi mới phương thức quản lý, 

tiếp cận với thị trường, xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức quản lý ngày 

càng chuyên nghiệp hơn, ngang tầm với bước phát triển của công ty.

• Tăng cường, khuyến khích các hình thức tập huấn, đào tạo, nâng cao 

trình độ, tay nghề, kỹ năng làm việc nhằm đáp ứng yêu cầu về nguồn 

lực trong điều kiện sản xuất kinh doanh ngày càng khó khăn phải cạnh 

tranh theo cơ chế thị trường.
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PHẦN IV
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Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt 
động của Công ty

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của 
Ban Tổng Giám đốc Công ty

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị01

01

02

03
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Để có được kết quả hoạt động trên, Hội đồng quản trị và Ban 

Tổng Giám đốc Công ty đã phải định hướng chiến lược rõ 

ràng đối với kế hoạch hoạt động trong năm và không ngừng triển 

khai các phương án theo dõi quản trị, cũng như kiểm soát chặc chẽ 

các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Qua 

đó, các công tác về quản lý nhân công, mua sắm máy móc thiết bị,… 

đều được thực hiện nhất quán, có hệ thống góp phần giúp Công ty 

hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất năm đã được định hướng.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2019 thực hiện

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2019

1 Tổng tài sản Triệu đồng 71.289

2 Nợ phải trả Triệu đồng 19.806

3 Vốn chủ sở hữu Triệu đồng 51.301

4 Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) % 12,89

5
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 
(ROE)

% 18,68

6 Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu Lần 0,39

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2019

Năm qua, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Công ty có nhiều điểm sáng rất tích cực. Chỉ tiêu 

doanh thu và cả lợi nhuận đều đạt vượt kế hoạch 

đề ra. Theo đó, ROA và ROE lần lượt là 12,89% 

và 18,68%. 
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Ngoài các phiên họp định kỳ, Ban 

Tổng Giám đốc thường xuyên trao 

đổi với các thành viên Hội đồng 

quản trị để xử lý kịp thời và hiệu 

quả các vấn đề phát sinh phục vụ 

yêu cầu quản lý và phát triển của 

Công ty.

Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng 

các giải pháp kinh doanh nhằm 

phát triển Công ty ổn định, bền 

vững; các chế độ, quyền lợi của 

người lao động được thực hiện 

theo Bộ luật Lao động, Điều lệ 

Công ty. Bên cạnh đó, Ban Tổng 

Giám đốc cũng thực hiện tốt nghĩa 

vụ với Ngân sách Nhà nước.

Nhìn chung trong năm 2019, 

Ban Tổng Giám đốc đã triển 

khai thực hiện tốt các Nghị 

quyết, Quyết định của Hội 

đồng Quản trị ban hành, phù 

hợp với công ty và pháp luật. 

Song song đó, nỗ lực phấn đấu, 

làm hết trách nhiệm của mình 

trong quá trình điều hành sản 

xuất kinh doanh và đã hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Tổng Giám đốc 

gồm 03 thành viên, các 

thành viên đều có trình độ, 

năng lực, phẩm chất được 

đào tạo đầy đủ về chuyên 

môn, am hiểu về lĩnh vực 

được giao và đã có nhiều 

năm kinh nghiệm trong 

việc quản lý.

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Kể từ thời điểm đi vào hoạt 

động theo hình thức Công 

ty Cổ phần, Hội đồng quản 

trị đã thực hiện đầy đủ, kịp 

thời công tác giám sát, định 

hướng thông qua báo cáo và 

trao đổi công việc với Ban 

Tổng Giám đốc.

• Duy trì và phát triển hoạt động dịch vụ vệ sinh, dịch vụ cây xanh, đồng thời mở rộng địa bàn phục vụ ra 

các huyện thị, tăng cường việc nhận thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị để tăng doanh thu, 

tạo việc làm cho công nhân, và nâng cao uy tín của công ty với các đối tác.

• Đẩy mạnh công tác mở rộng thị trường nhằm tìm kiếm thêm khách hàng mới.

• Tăng nguồn thu cải thiện lợi nhuận, tiết giảm chi phí hướng đến mục tiêu chung là duy trì sự ổn định và 

phát triển bền vững của môi trường.

• Cải thiện năng suất lao động, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và quản lý. Bám sát 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; chỉ đạo và tạo điều kiện cho các bộ phận chức năng triển khai thực 

hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 nhanh chóng, kịp thời, thích ứng với yêu cầu thị trường và 

phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch.

• Giữ vững và ổn định thị phần khách hàng hiện có, tránh rơi vào tình trạng suy giảm năng lực cạnh tranh, 

thu hẹp thị phần.

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
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PHẦN V
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Quản trị Công ty

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát

Các giao dịch, thù lao, các khoản lợi ích của 

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và 

Ban kiểm soát.01

01

02

03
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Họ và tên Chức vụ

1 Ông Nguyễn Ngọc Triệu Chủ tịch HĐQT

2 Ông Ngô Trung Kiên Thành viên HĐQT

3 Ông Nguyễn Tấn Vũ Thành viên HĐQT

4 Ông Nguyễn Thanh Phong Thành viên HĐQT

5 Ông Đào Mạnh Hùng Thành viên HĐQT

Lý lịch thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Ngọc Triệu - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Thanh Phong - Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Ngô Trung Kiên - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Tấn Vũ - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh 28/04/1964

Nơi sinh Bến Tre

Trình độ chuyên môn Kỹ sư Quản lý kinh tế

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 0 cổ phiếu.

Số cổ phiếu đại diện sở hữu 1.800.000 cổ phiếu, chiếm 50% vốn điều lệ  (đại diện cho Ủy ban Nhân dân 
tỉnh Bến Tre)

Năm sinh 09/03/1966

Nơi sinh Bến Tre

Trình độ chuyên môn Kỹ thuật Xây dựng

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 180.000 cổ phiếu, chiếm 5,00% vốn điều lệ

Số cổ phiếu đại diện sở hữu 0 cổ phiếu

Thông tin như đã nêu tại mục Sơ yếu lý lịch Ban Tổng Giám đốc

Thông tin như đã nêu tại mục Sơ yếu lý lịch Ban Tổng Giám đốc
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Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị

Năm sinh 10/11/1955

Nơi sinh Hà Nội

Trình độ chuyên môn Kỹ sư kinh tế

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 0 cổ phiếu

Số cổ phiếu đại diện sở hữu 529.700 cổ phiếu, chiếm 14,71% vốn điều lệ, đại diện Công ty TNHH thương 
mại và thiết bị môi trường Hiệp Hòa

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

1 Nguyễn Ngọc Triệu Chủ tịch HĐQT 7/7 100%

2 Ngô Trung Kiên Thành viên HĐQT 7/7 100%

3 Nguyễn Tấn Vũ Thành viên HĐQT 7/7 100%

4 Nguyễn Thanh Phong Thành viên HĐQT 7/7 100%

5 Đào Mạnh Hùng Thành viên HĐQT 7/7 100%
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STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày ban hành Nội dung

01 27/NQ-HĐQT 14/3/2019 Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 
Công trình Đô thị Bến Tre năm 2019.

02 28/NQ-ĐHĐCĐ 23/4/2019 Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công trình 
Đô thị Bến Tre năm 2019.

03 11/QĐ-HĐQT 15/03/2019 Về việc phê duyệt quỹ tiền lương năm 2018.

04 35/QĐ-HĐQT 20/06/2019
Về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2018 
Công ty TNHH MTV Xây dựng và phát triển đô thị Bến 
Tre.

05 36/QĐ-HĐQT 16/7/2019 Về việc giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 cho Công 
ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre.

06 37/QĐ-HĐQT 16/7/2019 Về việc giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 cho Công 
ty TNHH MTV Xây dựng và phát triển đô thị Bến Tre.

07 38/QĐ-HĐQT 27/8/2019 Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương và thu nhập cho 
người lao động Công ty.

08 39/QĐ-HĐQT 28/8/2019 Về việc giải thể Đội chiếu sáng công cộng và Đội duy tu cầu 
đường trực thuộc Công ty.

09 40/QĐ-HĐQT 28/8/2019 Về việc thành lập Đội xây dựng hạ tầng trực thuộc Công ty.

10 41/QĐ-HĐQT 09/10/2019 Ban hành Quy chế công bố thông tin Công ty Cổ phần 
Công trình Đô thị Bến Tre.

11 42/QĐ-HĐQT 02/12/2019 Ban hành Quy chế công tác thi đua khen thưởng Công ty 
Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre.

12 43/QĐ-HĐQT 02/12/2019 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng sáng 
kiến Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre.

Trong năm, HĐQT đã đưa ra các quyết định, nghị quyết:
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BAN KIỂM SOÁT

STT Họ và tên Chức vụ

1 Trịnh Văn Đấu Trưởng Ban kiểm soát

2 Nguyễn Hữu Thuần Kiểm soát viên

3 Phạm An Huy Kiếm soát viên

Danh sách thành viên Ban kiểm soát

Ông Trịnh Văn Đấu - Trưởng Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Hữu Thuần - Kiểm soát viên

Ông Phạm An Huy - Kiểm soát viên

Năm sinh 1969

Nơi sinh Bến Tre

Trình độ chuyên môn Cử nhân tài chính kế toán doanh nghiệp

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 8.200 cổ phiếu, chiếm 0,23% vốn điều lệ

Số cổ phiếu đại diện sở hữu 0 cổ phiếu

Năm sinh 1960

Nơi sinh Bến Tre

Trình độ chuyên môn Cử nhân kế toán

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 5.000 cổ phiếu, chiếm 0,14% vốn điều lệ

Số cổ phiếu đại diện sở hữu 0 cổ phiếu

Năm sinh 26/11/1976

Nơi sinh Bến Tre

Trình độ chuyên môn Trung cấp Tài chính – Kế toán

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 3.500 cổ phiếu, chiếm 0,10% vốn điều lệ

Số cổ phiếu đại diện sở hữu 0 cổ phiếu
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Các cuộc họp của Ban kiểm soát

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

1 Trịnh Văn Đấu Trưởng ban kiểm soát 3/3 100%

2 Nguyễn Hữu Thuần Kiểm soát viên 3/3 100%

3 Phạm An Huy Kiểm soát viên 3/3 100%

Hoạt động giám sát của BKS
Trong năm 2019, BKS đã thực hiện đúng trách nhiệm, chức năng và nhiệm vụ của mình. Căn cứ chức năng nhiệm vụ, BKS 

đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

• Giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ 

đông thường niên năm 2019.

• Giám sát việc tuân thủ pháp luật Nhà nước, Điều lệ và các Quy 

chế nội bộ đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý 

và điều hành Công ty. 

• Kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản 

xuất kinh doanh của Công ty mẹ và Công ty con.

• Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán, đảm bảo tuân thủ 

Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các Chuẩn mực Kế 

toán Việt nam.

• Kiểm tra, thẩm định tính trung thực, hợp lý của Báo cáo tài chính 

định kỳ quý, hàng năm do Ban Tổng Giám đốc cung cấp. Từ đó, 

phân tích đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, 

tình hình quản lý công nợ, quản lý tài sản và trích lập các khoản 

dự phòng theo quy định. 

• BKS đã phối hợp với HĐQT chọn Công ty TNHH Kiểm toán Sao 

Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

• Năm 2019, BKS kết hợp với Ban kiểm tra dịch vụ công ích đã thực 

hiện nhiều cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất tại các đội chuyên 

quản thực hiện dịch vụ công ích và cùng Xí nghiệp Liên Hợp 

thẩm định, kiểm tra, giám sát quá trình sữa chữa thường xuyên 

phương tiện vận tải. 

• BKS đã phối hợp với Ban Tổng Giám đốc tiến hành xây dựng tiền 

lương kế hoạch, thẩm định tiền lương thực hiện của người lao 

động và tiền lương của viên chức quản lý. 

• Công tác kiểm tra, giám sát của BKS được thực hiện liên tục, có 

hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty. Từ đó, 

phân tích môi trường hoạt động, phát hiện những rủi ro tiềm ẩn 

để kiến nghị Ban Tổng Giám đốc các giải pháp phòng ngừa và 

chủ động kiểm soát. 
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Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng 

quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có.

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Mua 2 xe ép rác của Công ty TNHH MTV thiết bị môi trường Hiệp Hoà 

trong tháng 01/2019 (đã được HĐQT thống nhất chủ trương vào cuối năm 2018).

STT Khoản mục Năm 2019

1 Tiền lương 2.379.425.373

2 Thù lao 292.800.000

Cộng 2.672.225.373

Đơn vị tính: Đồng
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PHẦN VI
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Báo cáo tài chính

Báo cáo của Hội đồng quản trị

Báo cáo kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán01

01

02

03
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26 Nguyễn Trung Trực, Phường An Hội, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Số điện thoại: (0275) 3826 358   -   Fax: (0275) 3817 770

www.congtrinhdothibentre.vn
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