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• Tình hình tài chính

• Cơ cấu cổ đông và sự thay đổi trong
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TỔNG QUAN CÔNG TY
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THÔNG TIN CHUNG

: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI

Tên tiếng anh

: QUANG NGAI URBAN ENVIROMENT JOINT STOCK COMPANY

Giấy chứng nhận

: 4300225555 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày

Vốn điều lệ

: 22.177.290.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ

: 22.177.290.000 đồng

Địa chỉ

: Đường Tô Hiến Thành, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi.

Số điện thoại

: (0255) 381 9612

Số fax

: (0255) 3816 930

Website

: www.moitruongdothiquangngai.com.vn

Mã cổ phiếu

: MQN

ĐKDN
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sở hữu
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Logo

“Công ty cổ phần Đô thị Quảng Ngãi là một trong những
công ty có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường

tại thành phố Quảng Ngãi. Với tiền thân là Công ty công

trình đô thị thị xã Quảng Ngãi, đơn vị sự nghiệp trực thuộc

UBND thị xã Quảng Ngãi được thành lập theo quyết định
số 868/QĐ-UB ngày 18/9/1989 của UBND tỉnh Quảng

16/12/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 04/12/2019.

Ngãi. Công ty đi vào hoạt động ngày 01/4/1990 . Sau hơn

20 năm hoạt động theo mô hình doanh nghiệp Nhà nước,
Công ty đã có một bước chuyển mình quan trọng khi

chuyển đổi mô hình doanh nghiệp từ Nhà nước sang Công

ty cổ phần vào ngày 01/01/2010. Sau 10 năm chuyển

đổi mô hình, Công ty đã đạt những thành công nhất định
trong lĩnh vực hoạt động của mình. Bằng chứng là có lợi

thế hơn hẳn khi xét về bề dày kinh nghiệm cũng như quy
mô với các Công ty cùng lĩnh vực hoạt động”

Tầm nhìn
Xây dựng Công ty thành một Công ty chủ lực của thành

phố thi công các công trình trong lĩnh vực vệ sinh môi
trường, công viên cây xanh, và chiếu sáng; Đa sở hữu,
đa ngành nghề cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Sứ mệnh
Trách nhiệm của Công ty là phải góp phần làm giảm sự ô nhiễm môi trường, làm đẹp vẻ mỹ quan

đô thị, bảo vệ môi trường trở thành mục tiêu công việc trọng tâm của Công ty nhằm góp phần
chung tay xây dựng thành phố Quảng Ngãi trở thành một thành phố “Sáng – Xanh - Sạch - Đẹp”, góp

phần vào việc giữ gìn, sức khỏe người dân và lợi ích cộng đồng, sự phát triển kinh tế của thành phố
Quảng Ngãi.

TỔNG QUAN CÔNG TY

Tên giao dịch
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Tiền thân là Công ty công trình đô thị thị xã Quảng

UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành

xã Quảng Ngãi được thành lập theo quyết định số

01/01/1998 về việc thành lập Công

Ngãi, đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBND thị

quyết định số: 56/QĐ-UB ngày

868/QĐ-UB ngày 18/9/1989 của UBND tỉnh Quảng

ty môi trường Quảng Ngãi trực thuộc

Ngãi. Công ty đi vào hoạt động ngày 01/4/1990.

UBND thị xã Quảng Ngãi.

1990

1998

Được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên

Công ty môi trường Quảng Ngãi đổi tên thành Công ty Môi

QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh

ngày 27/8/2003 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và được chuyển

trường Đô thị Quảng Ngãi theo quyết định số 148/2003 QĐ-UB

Môi trường đô thị Quảng Ngãi theo quyết định số 2958/

giao chức năng quản lý nhà nước đối với Công ty từ UBND thị xã

Quảng Ngãi và do UBND tỉnh là chủ sở hữu.

Quảng Ngãi sang Sở Xây Dựng Quảng Ngãi.
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Đến ngày 8/12/2009 Uỷ ban nhân dân tỉnh
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Quảng Ngãi ban hành quyết định số 2124/
QĐ-UBND chuyển Công ty TNHH một thành viên
Môi trường đô thị Quảng Ngãi thành Công ty CP
Môi trường đô thị Quảng Ngãi.

2009

2003

Ngày 26/04/2018, Công ty chính thức trở thành công ty
đại chúng căn cứ theo công văn số 2685/UBCK-GSĐC của
UBCKNN.

Ngày 09/05/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đã cấp

Giấy chứng nhận đăng ký chứng số 30/2018/GCNCP-VSD

Công ty tăng vốn từ 15.955.430.000
đồng lên 22.177.290.000 đồng từ

việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
năm 2018.

với mã chứng khoán: MQN.

2018

2019

TỔNG QUAN CÔNG TY

2006
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Công ty thực hiện hoạt động trồng, chăm sóc, cắt tỉa, quản lý và bảo vệ cây xanh trên địa

Ngành nghề kinh doanh chính

bàn thành phố Quảng Ngãi áp dụng đúng chủng loại, đúng quy trình kỹ thuật; Chăm sóc

Dịch vụ chăm
sóc và duy trì
cảnh quan

công viên, vườn hoa, thảm cỏ tại dải phân cách, đài tưởng niệm, quảng trường,… nhằm
góp phần tạo vẻ đẹp cảnh quan đô thị, phù hợp với quy hoạch kiến trúc của thành phố.

Thu gom rác
thải không
độc hại

Ngành nghề
kinh doanh

nhiều. Vì vậy Công ty chú trọng đến việc nâng cấp trang bị các
phương tiện vận tải máy móc, loại dần và thay thế các phương

tiện, máy móc, thiết bị có thời gian sử dụng lâu và đầu tư mới
quả kinh doanh của Công ty.

Việc thường xuyên bị ngập lụt trên địa bàn thành phố là vấn đề
đe dọa nghiêm trọng đối với sự an toàn của người dân và làm

xuống cấp hệ thống cơ sở hạ tầng. Chính vì thế công tác duy tu
và bảo dưỡng hệ thống thoát nước đô thị của MQN là hết sức kịp

thời nhằm mang đảm bảo được sự an toàn cho người dân và cải
thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thoát nước đô thị.

Lắp đặt hệ
thống điện

Ngoài hoạt động thu gom xử lý rác thải, chăm sóc và duy trì cảnh quan, Công ty còn thực
hiện công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng, thi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên

địa bàn thành phố Quảng Ngãi. Việc tổ chức chiếu sáng đô thị bảo đảm các chức năng chiếu
sáng cho các hoạt động của đô thị về ban đêm, góp phần thay đổi diện mạo và tôn tạo mỹ
quan đô thị.

TỔNG QUAN CÔNG TY
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khu dân cư nên khối lượng rác thu gom, vận chuyển ngày càng

vừa giúp nâng cao năng lực hoạt động vừa đảm bảo đến hiệu

Duy tu, bảo
dưỡng hệ
thống thoát
nước đô thị
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Cùng với sự phát triển của các khu đô thị, sự phát triển các
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
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Công ty thực hiện cung cấp dịch vụ đến tất cả các
khách hàng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

TỔNG QUAN CÔNG TY
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Địa bàn hoạt động
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức

Mô hình quản trị

MQN được điều hành và quản lý theo mô hình quản trị bao gồm:
•

Đại hội đồng cổ đông;

•

Ban Tổng Giám đốc (2 thành viên)

•
•
•

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (5 thành viên);
Ban Kiểm soát (3 thành viên);

Thư ký Công ty cùng các phòng, ban, Xí nghiệp, đội sản xuất

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

trực thuộc Công ty.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

XN

XN

XN

MÔI TRƯỜNG

CÔNG VIÊN -

ĐIỆN

PHÒNG KẾ TOÁN

ĐỘI XE

PHÒNG KINH TẾ KỸ THUẬT

PHÒNG KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ

ĐỘI

BAN

THOÁT NƯỚC

QLNĐ & BXLR

TỔ CƠ KHÍ

CÂY XANH
TỔNG QUAN CÔNG TY
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VĂN PHÒNG CÔNG TY
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Chiến lược phát triển của Công ty những năm tiếp theo dựa trên nguồn lực con người là then chốt,

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Công ty sẽ huy động mọi nguồn lực và kinh nghiệm sẵn có kết hợp với việc
mở rộng đầu tư theo định hướng sau:
•

Phát triển doanh nghiệp thành đơn vị mạnh trong tỉnh và trong Hiệp hội Môi trường đô thị

•

Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân hàng năm đạt 4%;

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

và Khu công nghiệp Việt Nam khu vực miền Trung - Tây nguyên;
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•

Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, cồ tức của người lao động năm sau phải cao hơn năm

trước; ổn định đời sống việc làm của người lao động; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước;
•

Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, có văn

hóa ứng xử; xây dựng đội ngũ lãnh đạo bản lĩnh và năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

•

Phân tích tình hình thị trường, đưa ra và thực hiện các kế hoạch, chính sách phù hợp với mô

•

Đẩy mạnh công tác quản lý, điều hành, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong

hình hoạt động của MQN để hạn chế những rủi ro ảnh hưởng đến sự phát triển của Công ty.

Công ty; Tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế để điều hành, phân cấp quản lý một cách
thống nhất từ trên xuống dưới;
•

Phát triển một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, đồng thời tiếp tục mở rộng địa bàn

•

Đầu tư, khai thác và sử dụng các thiết bị, công nghệ hiện đại phù hợp với xu hướng phát triển

•

Phát triển quản trị nguồn nhân lực, trở thành một doanh nghiệp có môi trường làm việc mà

•

Phát triển Công ty dựa trên nền tảng phát triển bền vững song hành cùng trách nhiệm với xã

hoạt động đối với các lĩnh vực mà công ty đang thực hiện;
của thị trường trong các lĩnh vực dịch vụ công ích;

tại đó nhân viên có thể phát huy tốt nhất khả năng, đóng góp vào thành tựu chung của Công ty.

hội, thông qua việc cung cấp các dịch giá trị cho con người, nâng cao chất lượng đời sống của người
lao động, tuân thủ các chuẩn mực bảo vệ môi trường và hành động vì lợi ích cộng đồng.

TỔNG QUAN CÔNG TY

Với mục tiêu chiến lược trở thành một đơn vị cung cấp dịch vụ môi trường đô thị lớn và uy tín trên

quản trị doanh nghiệp là khâu quan trọng:

19

CÁC YẾU TỐ RỦI RO
Rủi ro về kinh tế
Sự vững mạnh và phát triển của nền kinh tế

là một trong những nhân tố quan trọng để Chính
phủ ra các quyết định đầu tư vào cơ sở hạ tầng tại

các địa phương cũng như phát triển cảnh quan bộ mặt của các khu đô thị trên địa bàn cả nước.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung
cấp các dịch vụ công ích, MQN vì thế cũng chịu tác
động từ các yếu tố của nền kinh tế.

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, năm

2019 nền kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều
khó khăn trong và ngoài nước. Tuy nhiên, tổng

sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 vẫn tăng
7,02%. Đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng

kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011.
Bình quân năm 2019, CPI chỉ tăng 2,79% so với

bình quân năm 2018, dưới mục tiêu Quốc hội đề
ra. Đây cũng là mức tăng bình quân năm thấp nhất

20

tăng trưởng của các ngành trong nền kinh tế như:
bất động sản, xây dựng, quy hoạch đô thị,… Trong

xu hướng đó, cơ sở hạ tầng, cảnh quan đô thị được
dự báo sẽ có nhiều thay đổi, phù hợp với sự phát

triển của địa phương. Đây là một cơ hội để MQN
đẩy mạnh hoạt động, đưa ra các chiến lược trung
và dài hạn cho mình.

TỔNG QUAN CÔNG TY
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trong 3 năm qua. Kinh tế phát triển sẽ kéo theo sự
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CÁC YẾU TỐ RỦI RO
Rủi ro môi trường
Hoạt động trong ngành dịch vụ công ích nên uy tín thương hiệu và chất lượng dự
án thực hiện luôn được Công ty đặt lên hàng đầu. Dù vậy, quá trình thu gom, vận

chuyển rác thải của Công ty dễ gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Ngoài
ra, tình trạng quá tải của các bãi chứa rác cũng là một nguyên nhân gây khó khăn

cho công việc xử lý rác thải của Công ty. Để khắc phục những vấn đề này, Công ty
đã đề xuất xây dựng các bãi xử lý rác, khu xử lý chất thải,…

Rủi ro pháp luật

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi hoạt động và chịu sự ảnh hưởnng
từ hệ thống Luật và văn bản dưới luật liên quan như Luật Doanh nghiệp, Luật

Chứng khoán, Luật Thuế, Luật Bảo vệ môi trường, … Với những nỗ lực của Chính
Phủ trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và các chính sách kinh tế, việc đưa
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chính sách, pháp luật sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Khả năng
quản trị và kiểm soát hoạt động doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan
trọng góp phần hạn chế rủi ro pháp lý.

TỔNG QUAN CÔNG TY
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ra những sửa đổi, cải cách trong thời gian tới là một điều tất yếu. Việc thay đổi về
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CÁC YẾU TỐ RỦI RO

Rủi ro đặc thù ngành
Với bề dày kinh nghiệm 30 năm, MQN hiện nay là một doanh nghiệp lớn và có uy tín nhất về cung

cấp các loại hình dịch vụ trong lĩnh vực môi trường đô thị trên địa bàn Thành phố Quảng Ngãi. Để
giữ vững vị thế đó và ngày càng phát triển vững mạnh hơn, MQN không ngừng cải thiện mình, lấy

chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ khách hàng và giá thành hợp lý làm lợi thế cạnh tranh, ứng
dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả công việc.

Rủi ro cạnh tranh

Rủi ro về giá

Rủi ro khác

ích đô thị (Vệ sinh môi trường, Quản lý vận hành

trường đô thị, do đó hiệu quả kinh doanh chịu

động giá cả nguyên vật liệu, sự ảnh hưởng những biến động chính trị, xã hội trên thế giới, chiến tranh,

hệ thống điện chiếu sáng công cộng,…) ngày càng
quyết liệt. Ngày càng có nhiều đơn vị tham gia cung
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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. Các đơn vị cùng
tham gia cung cấp dịch vụ công ích đô thị có xu

hướng ngày càng phát triển cả về số lượng và quy
mô. Tuy nhiên với bề dày kinh nghiệm hơn 30 năm

hoạt động, Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn để
từng bước khẳng định vị thế của mình cũng như sự
tín nhiệm của lãnh đạo thành phố và khách hàng.
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Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vục môi
ảnh hưởng trực tiếp từ giá cả các yếu tố đầu vào

của Công ty. Trong thời gian qua thì giá nguyên

vật liệu, nhiên liệu, xăng dầu có những biến động
rất lớn một phần do sự biến động giá trên thế
giới ảnh hưởng đến giá cả trong nước, ngoài ra
chi phí nhân công tăng cũng ảnh hưởng không
nhỏ đến chí phí đầu vào của Công ty.

Để hạn chế những rủi ro, Ban lãnh đạo luôn cố
gắng đề ra những chiến lược phát triển hằng

năm, cùng với những kế hoạch chi tiết để có thể
ứng phó kịp thời với mọi tình huống xảy ra.

Hoạt động kinh doanh của Công ty có thể chịu ảnh hưởng bởi những rủi ro khác như rủi ro do biến
bệnh dịch, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh ... Những rủi ro này mặc dù hiếm khi xảy ra, nhưng nếu xảy ra
sẽ có thể sẽ tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của công ty. Đây là những rủi
ro không thể loại trừ nhưng có thể giảm thiểu. Vì vậy, Công ty thường xuyên nắm bắt kịp thời thông tin

và đảm bảo thực hiện tốt các công tác tuyên truyền đồng thời linh hoạt trong điều chỉnh kế hoạch điều
hành công việc một cách tối ưu nhằm hạn chế đến mức thấp nhất khả năng xảy ra của các rủi ro này.

TỔNG QUAN CÔNG TY

Sự cạnh tranh trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

26
27

BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Giới thiệu Ban điều hành Công ty
Trương Minh Khương
Thành viên

Chức vụ

1

Lê Hồng Sơn

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

2

Trương Minh Khương

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

3

Lê Cao Thanh

Kế toán trưởng

Ghi chú
Bổ nhiệm ngày
01/01/2018
Bổ nhiệm ngày
01/06/2015
Bổ nhiệm ngày
01/06/2015

Sơ yếu lý lịch Ban điều hành Công ty

Địa chỉ thường trú: 176 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Quá trình công tác
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06/2005 - 05/2015
06/2015 - 12/2017
01/2018 - đến nay

Quá trình công tác

Năm

2003 - 2005

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

09/2003 - 05/2005

Địa chỉ thường trú: 359 Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

1999 - 2003

Năm sinh: 06/09/1973

09/1999 - 09/2003

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

1989 - 1999

Lê Hồng Sơn

Năm

Năm sinh: 28/03/1962

Sự kiện
: Công tác tại phòng Kinh tế - Kế hoạch Công ty Xây dựng khai thác Vật
liệu xây dựng Quảng Ngãi

2005 - 2011
2012 - 2015
2015 - đến nay

Sự kiện
: Làm việc tại xí nghiệp quy hoạch khảo sát thiết kế - Sở Xây dựng Quảng Ngãi

: Trưởng phòng Thiết kế, Trưởng phòng kế hoạch - tư vấn giám sát - Công ty tư
vấn xây dựng và đầu tư Quảng Ngãi - Sở Xây dựng Quảng Ngãi.

: Làm việc tại Ban quản lý dự án công trình công cộng Sở Xây dựng Quảng Ngãi.
: Phó giám đốc Ban quản lý dự án cải thiện môi trường đô thị Miền Trung Tiểu dự án Quảng Ngãi.

: Trưởng phòng Kỹ thuật tại Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.
: Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường Đô thị
Quảng Ngãi.

: Nhân viên phòng Kế hoạch - Vật tư - Kỹ thuật Công ty Môi trường đô thị
Quảng Ngãi

Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi
: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường
Đô thị Quảng Ngãi
: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường Đô
thị Quảng Ngãi

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

STT
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BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Giới thiệu Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Cao Thanh
STT

Năm sinh: 05/10/1971

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kế toán

Địa chỉ thường trú: Phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Quá trình công tác

Năm

Sự kiện

09/1995 - 08/2002

: Công tác tại Nhà máy bánh kẹo - Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi.

09/2002 - 09/2009

: Công tác tại Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất.

10/2009 - 12/2011

Phó phòng kế toán tại Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

01/2012 - 05/2015

Ghi chú

1

Vương Hùng Vân

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bổ nhiệm ngày 25/05/2019

2

Lê Hồng Sơn

Thành viên Hội đồng quản trị

3

Trương Minh Khương

Thành viên Hội đồng quản trị

Bổ nhiệm ngày 09/05/2015

4

Đỗ Dương Công

Thành viên Hội đồng quản trị

Bổ nhiệm ngày 24/5/2019

5

Trần Thanh Minh

Thành viên Hội đồng quản trị

Bổ nhiệm ngày 24/5/2019

Tái bổ nhiệm ngày
09/05/2015

•

Ông Lê Hồng Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

•

Ông Trương Minh Khương - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc

(xem thông tin ở mục sơ yếu lý lịch Ban điều hành công ty)
(xem thông tin ở mục sơ yếu lý lịch Ban điều hành công ty)

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

: Kế toán trưởng tại Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

Chức vụ
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6/2015 đến nay

Giám đốc Xí nghiệp Công viên Cây xanh tại Công ty cổ phần Môi trường
Đô thị Quảng Ngãi.

Thành viên
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đỗ Dương Công

Vương Hùng Vân
Năm sinh: 27/12/1980

Năm sinh: 18/12/1980

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh.

Địa chỉ thường trú: Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

Quá trình công tác

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường. Cử nhân quản trị kinh doanh.

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Lò, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội.

Quá trình công tác

2003 - 2007
2007 - 2011
2011 - 2013
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2013 - 2015
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Sự kiện
: Chuyên viên Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất

: Trưởng Phòng KH-TH Công ty TNHH MTV xây dựng công trình Dung
Quất
: Trưởng Phòng KH-KT Chi nhánh Công ty cổ phần xây lắp dầu khí
miền Trung
: Trưởng Phòng KH-KT Công ty cổ phần Phúc Lộc Quảng Ngãi

2015 - 2016

: Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Động Thuận Phát

2016 - 24/05/2019

: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hợp Nghĩa

2017 - 04/2019

: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Môi trường xanh Quảng Ngãi

2018 đến nay
25/05/2019 đến nay

Năm
2003 - 2010
2010 - 2013
2013 - 2015
2015 - 2018

Sự kiện
: Trưởng Phòng công trình 2 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 (PECC1)
: Thành viên HĐQT chuyên trách Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng đô thị
Vinaconex
: Phó giám đốc Ban KHTH Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc

: Trưởng Phòng đầu tư thị trường Công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO

2018 - 03/2020 : Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư điện năng Ba Tơ
24/05/2019
đến nay

: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi

: Thành viên HĐQT Kiêm TGĐ Công ty cổ phần Đầu tư Rạng Đông
Quãng Ngãi
: Chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi.

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Năm
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

Giới thiệu Ban kiểm soát

Trần Thanh Minh
STT

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Địa chỉ thường trú: Thôn Phong Niên Thượng, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Quá trình công tác

Năm
2005 - 2010

: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Phúc Sinh

2011 - 2015

: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phúc Lộc Quảng Ngãi

2015 - 2016
2016 - 2017
2017 - 24/05/2019
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24/05/2019 đến
nay
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Sự kiện

: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO

: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Bình Minh
Miền Trung
: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hợp Nghĩa.

: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi

Thành viên

Chức vụ

Ghi chú

1

Phạm Thị Bích Lai

Trưởng ban

Bổ nhiệm ngày 25/05/2019

2

Trương Tuấn Tú

Thành Viên

Bổ nhiệm ngày 09/05/2015

3

Nguyễn Thị Anh Tuyến

Thành Viên

Bổ nhiệm ngày 24/5/2019

Phạm Thị Bích Lai
Năm sinh: 27/6/1983

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán

Địa chỉ thường trú: Số 134/14 Đường Nguyễn Thụy, Tổ 6, Phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi.

Quá trình công tác

Năm
2004 - 2013

Sự kiện
: Công ty TNHH xây lắp Quyết Thắng

2013 - 05/2019 : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Phúc Lộc Quảng Ngãi
25/05/2019
đến nay

Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi
TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Năm sinh: 10/09/1980
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BAN KIỂM SOÁT
Nguyễn Thị Anh Tuyến

Trương Tuấn Tú

Năm sinh: 19/01/1983

Năm sinh: 17/03/1969

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

Địa chỉ thường trú: H980/24 Quang Trung, tổ 6. phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi

Quá trình công tác

Trình độ chuyên môn: Cử nhân cao đẳng ngành công nghệ môi trường,
			

Cử nhân kinh tế ngành quản trị kinh doanh

Địa chỉ thường trú: 337 Nguyễn Công Phương, Phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi.

Quá trình công tác
Sự kiện
Năm
06/1991 - 05/2006

Công nhân Đội Điện - CTCP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi.

06/2006 - 02/2009

Nhân viên Phòng Kỹ thuật - CTCP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi

03/2009 - 12/2019
01/2020 đến nay
05/2015 đến nay

Đội trưởng Đội Điện - CTCP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi

Giám đốc Xí Nghiệp Điện - CTCP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi
Thành viên Ban Kiểm soát - CTCP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi

Tình hình thay đổi nhân sự trong năm
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

STT
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Hội đồng quản trị

Chức Vụ

1

Vương Hùng Vân

Chủ tịch HĐQT

3

Đỗ Dương Công

Thành Viên HĐQT

2
4
5
6

Trần Nhật Liên

Trần Thanh Minh
Trần Thị Thu Cúc

Phạm Thị Lan Anh

Chủ tịch HĐQT

Thành Viên HĐQT
Thành Viên HĐQT
Thành Viên HĐQT

Sự kiện

10/2005 - 02/2012

: Nhân viên Phòng kinh doanh

03/2012 - 12/2016

: Phó Phòng kinh doanh CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi

24/05/2019 đến nay

: Thành viên Ban kiểm soát CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi

01/2017 đến nay

: Trưởng Phòng kinh doanh CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi

Tình hình thay đổi nhân sự trong năm
Ghi Chú

STT

Ban Kiểm soát

Chức Vụ

Bổ nhiệm ngày 25/05/2019

1

Phạm Thị Bích Lai

Bổ nhiệm ngày 24/05/2019

2

Nguyễn Thị Anh Tuyến Thành viên BKS

Miễn nhiệm ngày 24/05/2019
Bổ nhiệm ngày 24/05/2019

Miễn nhiệm ngày 24/05/2019
Miễn nhiệm ngày 24/05/2019

2
4

Võ Văn Tâm

Trần Thị Mỹ Nữ

Trưởng BKS

Ghi Chú
Bổ nhiệm ngày 25/05/2019

Trưởng BKS

Miễn nhiệm ngày 24/05/2019

Thành viên BKS

Miễn nhiệm ngày 24/05/2019

Bổ nhiệm ngày 24/05/2019

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Năm
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TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH
ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Thu nhập bình quân của người lao động qua các năm:

Tình hình nhân sự của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi đến ngày 26/03/2020:
STT
I

Theo trình độ lao động

1

Trình độ đại học,trên đại học

3

Trình độ trung cấp

2
4

Tỷ lệ
517
60

12%

100

19%

15

3%

II

Theo loại hợp đồng lao động

517

1

Hợp đồng không thời hạn

502

97%

3

III

Hợp đồng xác định thời hạn (từ 1-3 năm)
Theo giới tính

0

517

0%

1

Nam

331

64%

Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm)

Nữ

342

15

186

2018

Tổng số lượng người lao động (người)

66%

2
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Trình độ cao đẳng

Số lượng

Khác

2
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Tính chất phân loại

Năm

3%

36%

Tiền lương bình quân người lao động/tháng (đồng)

2019
418

8.600.000

517

8.800.000

Chính sách đối với người lao động
Yếu tố con người luôn được chú trọng phát triển và được xem là yếu tố then chốt đồng hành cùng sự
phát triển của MQN. Công ty luôn trân trọng sự đóng góp của tất cả mọi người vào thành công chung.

Theo đó, Ban lãnh đạo luôn cố gắng tạo ra một môi trường làm việc năng động và công bằng, chuyên
nghiệp và thân thiện, là nơi mà mỗi một nhân viên đều có cơ hội được làm việc, rèn luyện, phát triển
sự nghiệp.
•

Về chính sách lương, thưởng và chế độ phúc lợi

Công ty xây dựng chính sách lương riêng phù

Về các chính sách nghỉ lễ, tết, phép, MQN luôn

đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các

người lao động từ vật chất đến tinh thần. Vào

hợp với đặc trưng ngành nghề hoạt động và bảo

chế độ theo quy định của Nhà Nước, phù hợp với
trình độ, năng lực và công việc của từng người.

Người lao động được hưởng các chế độ thu

nhập, tiền thưởng theo quy chế rõ ràng. Thu

nhập được trả căn cứ thị trường lao động, trình
độ, năng lực, trách nhiệm, khối lượng công việc
thực tế và kết quả công việc của cá nhân.

đảm bảo quan tâm, chăm sóc toàn diện đến

các dịp lễ tết, ngoài việc cho cán bộ công nhân

viên và người lao động được nghỉ đúng quy
định, Công ty còn xây dựng và tổ chức các hoạt

động du lịch, nghỉ mát nhằm tạo tinh thần đoàn
kết và mối quan hệ, tạo điều kiện giao lưu văn
hóa, văn nghệ thể dục thể thao cho các cán bộ
công nhân viên của Công ty.

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Số lượng cán bộ và công nhân viên
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•

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH
ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Về chính sách 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.

Việc tuyển dụng lao động tại Công ty xuất phát từ

nhu cầu công việc thực tế, người lao động được

tuyển dụng phải đáp ứng các điều kiện quy định:
về sức khỏe, trình độ chuyên môn, kỹ năng phù
hợp với quy chế tuyển dụng của Công ty.
•

Về chính sách 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.

Chính vì vậy, Hằng năm Công ty đều tổ chức đào
tạo tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ
cán bộ quản lý, tạo điều kiện về thời gian giúp

cho người lao động học tập nâng cao trình độ
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ

chuyên môn.

40
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019

Doanh thu thuần
Vốn điều lệ

Lợi nhuận từ HĐKD

Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế
LNST/DTT
LNST/VĐL

Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu (Đồng)

N

TH 2018

TH 2019

Đơn vị: Triệu đồng

%TH 2019/2018

122.587

150.328

22,63%

23.550

31.096

32,04%

15.955
23.698
18.916

15,43%

118,56%
6.442

22.177
31.109
24.598

16,36%

110,92%
8.772

39,00%
31,27%
30,04%
6,04%

ăm 2019 được đánh giá là một năm thành công của Công ty với các chỉ tiêu về hoạt động kinh

doanh đều tăng trưởng vượt trội so với năm 2018. Cụ thể, doanh thu thuần năm 2019 đạt hơn

32.309

26.36%

49.034

Dịch vụ điện chiếu sáng

23.653

Dịch vụ chăm sóc cây xanh
Lĩnh vực khác

Tổng doanh thu
%

17.591

122.587

Giá trị

Tỷ trọng (%)

39.563

26.32%

40.00%

52.805

19.29%

28.651

14.35%

100.00%

29.309

150.328

35.13%
19.06%
19.50%

100.00%

100

80
60

Dịch vụ môi trường

đồng; Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 24,6 tỷ, tăng 30,04% so với năm 2018.

40

Dịch vụ chiếu sáng

năm 2019, biên lợi nhuận ròng của Công ty đạt 16,36%, tăng trưởng hơn 6% cùng kỳ.

20

Với đặc thù là ngành dịch vụ công ích, biên lợi nhuận của Công ty luôn duy trì ở mức ổn định. Riêng
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Tỷ trọng (%)

Năm 2019

150 tỷ đồng, tăng 22,63% so với năm 2018. Bên cạnh đó, công tác quản lý hiệu quả các chi phí đã
giúp lợi nhuận hoạt động kinh doanh của Công ty tăng mạnh 32,04% so với cùng kỳ, đạt hơn 31 tỷ

44

Giá trị

Dịch vụ môi trường

-6,44%

36,17%

Năm 2018

Khoản mục

0

Chăm sóc cây xanh
Lĩnh vực khác

Năm 2018

Năm 2019

Cơ cấu doanh thu của Công ty không thay đổi nhiều so với năm trước. Trong đó, dịch vụ môi trường

chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 35%, tiếp theo sau là các dịch vụ chăm sóc cây xanh và điện chiếu
sáng lần lượt chiếm 26,32% và 19,06%. Các dịch vụ của Công ty có tỷ trọng phân bổ khá đều nhau,

điều này cho thấy Công ty đã xây dựng được uy tín và năng lực của mình trong nhiều lĩnh vực của
ngành dịch vụ công ích, giúp đa dạng hóa và tối ưu hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

Chỉ tiêu

Cơ cấu doanh thu thuần theo sản phẩm

45

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Trong năm 2019, công ty tiếp tục thực hiện các khoản mục đầu tư phục vụ cho công tác
cải thiện môi trường làm việc cụ thể Công ty đã chi 248.749.000 đồng để cải tạo và trang
trí tại trụ sở Công ty.

Ngoài ra trong năm công ty đã thực hiện sửa chữa cải tạo khu nhà để xe ô tô chuyên dùng
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và dụng cụ vệ sinh môi trường với mức phí đã chi 213.362.000 đồng.
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn
Hệ số thanh toán nhanh

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho
Vòng quay tổng tài sản

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần

Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần

ĐVT

Lần
Lần
%
%
Vòng
Vòng
%
%
%
%

Năm 2018

Năm 2019

5,85
5,66
27,45%
37,83%
34,08
0,87

15,43%
18,84%
13,38%
19,21%

Khả năng thanh toán

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

01

48

Trong năm, các chỉ số về khả năng thanh toán của Công ty đều tăng trưởng so với năm
trước. Cụ thể, hệ số thanh toán ngắn hạn tăng lên mức 6,29 so với mức 5,85 của năm
2018. Hệ số thanh toán nhanh đạt 6,12, tăng so với mức 5,66 của cùng kỳ năm trước.

6,29
6,12
23,53%

Các chỉ số này luôn được duy trì ở mức cao, chứng

tỏ Công ty luôn có khả năng bù đắp các khoản nợ
ngắn hạn bằng tài sản ngắn hạn của mình. Bên cạnh
đó, có thể thấy hai chỉ số này không chênh lệch nhau

nhiều, điều này được lý giải là do đặc thù của Công
ty là ngành dịch vụ nên hàng tồn kho của Công ty

1,01

16,36%
22,22%
16,59%
20,69%

Đvt: Lần

5,85
5,66

6,29

6,12

hầu như luôn ở mức rất thấp.

2018

30,77%
32,87

Biểu đồ chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Cơ cấu vốn

Hệ số thanh toán nhanh

02
Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn của Công ty đều có xu hướng

giảm. Trong đó, nợ trên tổng tài sản của Công ty năm
2019 là 23,53%, thấp hơn so với mức 27,45% năm

2018. Tương tự, nợ trên vốn chủ sở hữu của Công ty

cũng giảm về mức 30,77% so với mức 37,83% của
năm trước.

Nguyên nhân của xu hướng giảm này đến từ việc tăng

2019

Biểu đồ chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn
Đvt: %

37,83

27,45

30,77

23,53

tài sản và vốn chủ sở hữu, trong khi đó nợ của Công ty
hầu như không thay đổi. Cụ thể, tài sản tăng chủ yếu

đến từ việc tăng các khoản phải thu các dự án đầu tư,
xây dựng thành phố Quảng Ngãi. Vốn chủ sở hữu tăng

do Công ty đã tăng vốn góp chủ sở hữu thông qua việc
trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Có thể thấy các hệ số đòn bẩy này của Công ty luôn

duy trì ở mức thấp cho thấy Công ty chủ yếu dùng vốn

tự có để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh, giúp tối
ưu được cơ cấu nguồn vốn.

2018

2019

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Năng lực hoạt động

Khả năng sinh lời

03

04

Vòng quay của hàng tồn kho năm 2019 là 32,87 (vòng), giảm nhẹ so với năm 2018. Do Công ty hoạt
động trong lĩnh vực dịch vụ công ích nên hàng tồn kho luôn ở mức thấp giúp chỉ số này luôn được
duy trì ở mức cao.

Vòng quay tổng tài sản của Công ty trong năm đã có sự cải thiện rõ rệt lên mức 1,01 so với mức 0,87
của năm trước. Điều này cho thấy Công ty đã hiệu quả hơn trong việc sử dụng tài sản tạo ra doanh thu.

Biểu đồ chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Đvt: Vòng

32,87
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0,87
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2018

(lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần) năm 2019 là 16,59%, tăng so với mức 15,43% của cùng kỳ

năm trước. Hệ số ROE (lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu) và ROA (lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản)
tiếp tục duy trì mức cao, lần lượt đạt 22,22% và 16,59%. Sự tăng trưởng trong các chỉ số sinh lời nhờ
vào lợi nhuận của Công ty trong năm qua tăng trưởng mạnh trên 30% so với năm trước.

Biểu đồ chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Đvt: %

15,43

19,21

18,84

13,38

16,36

22,22

20,69

16,59

1,01

2019

Vòng quay hàng tồn kho
Vòng quay tổng tài sản

2018

2019

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân
Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

34,08

Các chỉ số sinh lời của Công ty tiếp tục tăng trưởng và duy trì ở mức cao. Cụ thể, biên lợi nhuận ròng
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Cơ cấu cổ phần

: 2.217.729 cổ phiếu

Loại cổ phần đang lưu hành			

: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá					
Số cổ phần tự do chuyển nhượng		

Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng
Số lượng cổ phiếu quỹ			

Tên cổ đông

: 10.000 đồng

: 2.217.729 cổ phiếu
: 0 cổ phiếu

Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 05 / 08 /2019

STT

Loại cổ đông

I

Cổ đông trong nước

1

Cổ đông nhà nước

3

Cổ đông cá nhân

2
II
1
2

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019

III
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Cổ đông tổ chức

Cổ đông nước ngoài
Cá nhân
Tổ chức

Cổ phiếu quỹ
Tổng cộng

Số lượng cổ đông

Số cổ phiếu

014185000010

12/01/2016

349.300

21,89

Công ty CP Đầu tư Rạng
Đông Quãng Ngãi

4300824284

13/09/2018

311.900

19,55

1.595.543

15.955.430.000

-

Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

2

323.900

3.239.000.000

20,30%

Các chứng khoán khác: không có

-

-

-

-

265

1.271.643

12.716.430.000

-

-

-

-

267

-

1.595.543

-

15.955.430.000

212737525

12/03/2011

211.700

13,27

đồng lên 22.177.290.000 đồng từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.

267
-

Tỷ lệ (%)

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Năm 2019, Công ty tăng vốn từ 15.955.430.000

Tỷ lệ sở
hữu/VĐL

Giá trị (đồng)

Ngày cấp

Nguyễn Thị Thu Hương
Trần Thị Thanh Nga

: 0 cổ phiếu

Số CMNN/ĐKKD

Số lượng cổ
phần nắm giữ
(Cổ phần)

-

79,70%
-
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Tổng cổ phần					

Danh sách cổ đông lớn
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BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
Thuận lợi
•

Công ty có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đang hoạt động. Phát huy hết năng lực và thế

•

Cơ sở vật chất và các loại phương tiện chuyên dùng được trang bị tương đối đầy đủ, kịp thời phục

•
•

mạnh của Công ty.

vụ cho thành phố và mọi đối tượng khách hàng.

Được sự quan tâm chi đạo, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể

Chỉ tiêu
Doanh thu thuần

Lợi nhuận sau thuế

Thu nhập bình quân
(người/ tháng)
Cổ tức

TH 2018

KH 2019

%TH 2019/
TH2018

122.587

140.000

150.328

107%

123%

8,6

8,6

8,8

102,33%

102,33%

18.916

22.400

25% 30% trở lên

24.598
39%

110%
-

130%

156%

Trong bối cảnh thị trường chung năm 2019 gặp

Cụ thể, Doanh thu thuần tăng 23% so với cùng

Công ty.

như việc chi tiêu của các đơn vị đầu tư bị ảnh

Do hoạt động kinh doanh dịch vụ công ích

Tập thể CBCNV lao động có sự đoàn kết nhất trí cao, tâm huyết vì mục tiêu phát triển chung của

•

Hiện tại trên địa bàn thành phố chưa có nhà máy xử lý rác thải, điều này ảnh hưởng đến chất

•

Tính cạnh tranh ngày càng quyết liệt của các doanh nghiệp cùng ngành làm ảnh hưởng đến doanh

lượng dịch vụ của Công ty.

thu cũng như thị phần phục vụ của công ty.

nhiều khó khăn, dẫn đến hoạt động đầu tư cũng

hưởng. Bên cạnh đó, hoạt động đấu thầu thi công
các dịch vụ môi trường đô thị có tính cạnh tranh
gay gắt của các đơn vị hoạt động cùng ngành
đã làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của

Công ty. Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo kịp thời và

nhất quán của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám

đốc cùng sự đoàn kết của toàn thể cán bộ công

nhân viên trong công ty nên năm 2019 Công ty
đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra

tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
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của tỉnh và thành phố Quang Ngãi.

Khó khăn
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TH 2019

Đvt: Triệu đồng

kỳ, đạt hơn 150 tỷ đồng vượt chỉ tiêu kế hoạch.
hiện nay đối với lĩnh vực vệ sinh môi trường

đô, chăm sóc cây xanh, duy tu chiếu sang có
sự cạnh tranh giảm giá đấu thầu nên Công ty

đã áp dụng các biện pháp tiết kiệm chi phí, chi

tiêu hiệu quả nhờ đó lợi nhuận trong năm 2019
tăng 30% so với năm 2018 và đạt 110% so với

kế hoạch đề ra. Ngoài ra trong năm Công ty đã

phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ chi trả
39% nâng vốn điều lệ từ 15.955.430.000 đồng
lên 22.177.290.000 đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Công ty còn một số mặt cần khắc phục như sau:
•

Việc không còn quản lý công tác xử lý rác thải phần nào ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của kinh

•

Việc giao khoán khối lượng chưa thực hiện nên năng suất lao động 1 số bộ phận chưa cao.

•

doanh của Công ty,

Vẫn còn xảy ra tai nạn lao động trong quá trình làm việc (Do tai nạn giao thông trên đường phố)

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình nguồn vốn

Tình hình tài sản
Chỉ tiêu

Năm 2018

Tài sản
•
•

Tài sản ngắn hạn
Tài sản dài hạn

Đơn vị tính: Triệu đồng

Năm 2019

Tỉ lệ 2019/2018

137.661

158.947

15,51%

97.450

119.799

22,93%

40.211

39.147

-2,65%

Chỉ tiêu

Năm 2018

Nguồn vốn

Năm 2019
158.947

15,46%
14,33%

Nợ ngắn hạn

16.659

19.046

•

Vốn chủ sở hữu

99.874

121.543

Nợ dài hạn

Tình hình tài sản

Tỉ lệ 2019/2018

137.661

•

•

Đơn vị tính: Triệu đồng

21.128

18.358

-13,11%

21,70%

Tình hình nguồn vốn
ĐVT: Triệu đồng

Tài sản ngắn hạn

2018

40.211

39.147

16.659

21.128

2019
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2018
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Tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 159 tỷ đồng, tăng 15,51% so với năm trước.
Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 22,93% còn tài sản dài hạn giảm 2,65% so với cùng kỳ. Tài
sản ngắn hạn tăng chủ yếu do tăng các khoản phải thu ngắn hạn từ ban quản lý các dự án đầu
tư xây dựng thành phố Quảng Ngãi, Sở Xây dựng, Sở Giao thông tỉnh Quảng Ngãi. Tài sản dài

hạn giảm nhẹ do khấu hao máy móc, thiết bị định kỳ trong năm. Trong cơ cấu tài sản, tài sản

ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn (75,37%) do đặc thù Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ
công ích nên nhu cầu đầu tư tài sản cố định không nhiều.

ĐVT: Triệu đồng

Tài sản ngắn hạn

19.046

18.358

Tài sản dài hạn

Vốn chủ sở hữu

2019

Nợ phải trả của Công ty tại thời điểm cuối năm là 37,4 tỷ đồng, thay đổi không đáng kể so với năm

trước. Nợ ngắn hạn đạt 19 tỷ, tăng 14,33% trong khi nợ dài hạn giảm 13,11%, đạt hơn 18 tỷ đồng.
Nợ ngắn hạn tăng chủ yếu đến từ việc tăng các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp nộp Nhà nước và

phải trả người lao động. Nợ dài hạn giảm chủ yếu do Công ty đã chủ động giảm các khoản vay nợ dài
hạn, cụ thể các khoản vay nợ dài hạn của Công ty được vay với mục đích đầu tư cho dự án “Cải thiện
Môi trường Đô thị miền Trung”.

Vốn chủ sở hữu của Công ty tăng 21,70% so với cùng kỳ, đạt 121,5 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp chủ sở

hữu tăng từ 16 tỷ năm 2018 lên hơn 22 tỷ năm nay do Công ty đã trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 39%
(tương ứng 6.222.610.000 đồng đã phát hành trong năm 2019).

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

97.450

99.874

Tài sản dài hạn

119.799

121.543
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Trong năm 2019, công ty tiếp tục thực

Chính sách người lao động tiếp tục là một trong

hiện những cải tiến cơ cấu tổ chức, bộ máy

những chính sách trọng tâm của Công ty. Người lao

xuất, phòng ban được quyền ra quyết định

quả công việc và phẩm chất sẽ được Công ty khuyến

quản lý với mô hình phân cấp. Các đơn vị sản

trong phạm vi quyền hạn quy định. Mô hình
này giúp Ban lãnh đạo quản lý tốt hơn về mặt

nhân sự, tạo động lực cho cấp dưới và khuyến
khích các cấp quản lý phát huy sáng tạo. Tuy

nhiên, cơ cấu tổ chức này sẽ cần hiệu chỉnh

động có chuyên môn cao, được đánh giá tốt cả về kết

khích, tạo điều kiện để phát huy khả năng tại Công ty.

Để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các
phòng ban, công ty tiếp tục cử cán bộ đi học các khóa
học ngắn hạn theo từng chuyên đề riêng.

để phù hợp với mục tiêu trung hạn và dài hạn
trong giai đoạn 2020 - 2025.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
Tiếp tục thanh quyết toán các các gói thầu đang thực hiện, liên hệ thu hồi nợ các năm trước từ các Chủ
đầu tư và khách hàng chưa thanh toán cho Công ty, nhằm thực hiện đạt kế koạch kinh doanh 2020.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019
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CHỈ TIÊU

ĐƠN VỊ

KẾ HOẠCH 2020

1

Doanh thu thuần

Triệu đồng

155.000

3

Thu nhập bình quân (Người/tháng)

Triệu đồng

8,8

2
4

Lợi nhuận sau thuế
Cổ tức

Triệu đồng
%

•

Duy trì, đảm bảo hoàn thành tốt các tiến độ các gói thầu đang thực hiện.

•

Nghiên cứu, thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ từ đó mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao
năng lực cạnh tranh.

•

Rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự, xem xét áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO vào quản lý
để nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như năng suất lao động.

Các biện pháp cụ thể thực hiện kế hoạch
•

Tăng cường phối hợp với Chủ đầu tư, địa phương trong công tác vệ sinh đô thị thông qua quy chế

•

Đẩy mạnh công tác quan hệ đối tác, khách hàng, tìm kiếm công trình.

•

Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

STT

Các công tác trọng tâm

24.800

từ 30% trở lên

•

•

phối hợp.

Xây dựng quy trình thu gom rác thải bằng cơ giới hóa, theo hướng hạn chế điểm tập kết rác trên
các tuyến đường.

Nghiên cứu thực hiện việc ươm, trồng và nhân giống các loại cây xanh, hoa kiểng để kịp thời bổ

sung, thay thế cho các công viên, dải phân cách và cung cấp các loại cây xanh, hoa kiểng ra thị
trường bên ngoài.

Tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động giảm thiểu tối đa tai nạn lao động do tai
nạn giao thông.

Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán
Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, Công ty kiểm toán độc lập đã có ý kiến chấp nhận toàn
phần đối với báo cáo này; vì vậy, Ban Giám đốc không có ý kiến thêm.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ
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ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Là doanh nghiệp có bề dày hoạt động hơn 30 năm kinh
nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ công ích, với đội ngũ cán bộ,

công nhân viên lành nghề, luôn đặt chất lượng dịch vụ đi
đầu, MQN đã tạo được sự uy tín đối với khách hàng cũng

như các đối tác trên địa bàn hoạt động. Đây cũng là lợi thế
cạnh tranh mà toàn thể ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ
công nhân viên Công ty đã xây dựng hơn 30 năm qua.

Với chiến lược kinh doanh hiệu quả cùng với sự nhiệt

huyết của toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên,
MQN đã hoàn thành tốt và vượt chỉ tiêu các kế hoạch đã
đặt ra trong năm 2019.

ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc đã nỗ lực tổ chức thực hiện hiệu quả
nhiệm vụ của mình theo điều lệ hiện hành của Công ty,

đồng thời phối hợp và làm đúng theo chủ trương mà Đại
hội đồng cổ đông đưa ra góp phần mang lại kết quả hoạt

động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 thành công

64

Kết quả hoạt động là bằng chứng rõ rệt và xứng đáng

cho những cống hiến mà Ban Giám đốc dành cho Công
ty trong suốt thời gian qua. Hội đồng quản trị tin tưởng

rằng trong thời gian tới, với việc duy trì và phát triển các

chính sách quản lý hiệu quả Công ty sẽ tiếp tục có được
nhiều thành công.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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vượt kế hoạch.

65

KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2020 - 2024
Mục tiêu phát triển

Với định hướng trở thành một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực công ích đô thị và tạo được sự hài
lòng và niềm tin của khách hàng, trong 05 năm đến Công ty sẽ huy động mọi nguồn lực và kinh
nghiệm sẵn có kết hợp với việc mở rộng đầu tư theo định hướng sau:

•
•
•
•

Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, Công ty tập trung huy động mọi nguồn lực, tiếp tục mở

rộng thị trường và phạm vi hoạt động, phát huy thế mạnh ngành nghề của Công ty.

Xây dựng Công ty trở thành một doanh nghiệp luôn đứng đầu về lĩnh vực dịch vụ môi trường
đô thị trong tỉnh, tiến tới vươn ra thị trường các tỉnh lân cận.
chủ động, sáng tạo, tăng năng suất lao động.

Đầu tư mua sắm thiết bị đổi mới công nghệ đảm bảo yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty
trong thời gian đến.

Đầu tư các dự án hiệu quả nhằm mở rộng loại hình dịch vụ kinh doanh góp phần tăng doanh
thu cho Công ty.

STT
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Phát triển nguồn nhân lực
•

CHỈ TIÊU

1

Vốn điều lệ

Nghìn đồng

3

Lợi nhuận sau thuế

Nghìn đồng

2
4
5
6
7

Tổng doanh thu

Tổng nộp ngân sách

Tổng số lao động (người)

Thu nhập bình quân (Người/tháng)
Lợi tức/cổ phiếu (%)

•

•
•

ĐƠN VỊ

KẾ HOẠCH 2020

155.000.000

Nghìn đồng

15.500.000

Nghìn đồng
%

bồi dưỡng và từng bước tuyển dụng mới lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật và tay nghề
cho công tác mở rộng địa bàn hoạt động.

Thực hiện công tác điều động, luân chuyển cán bộ quản lý để phù hợp với trình độ và tạo điều
kiện phát huy hết năng lực cá nhân, đổi mới cơ chế quản lý theo hướng tăng cường sự chủ động
tích cực trong quản lý điều hành.

Đưa ra các chính sách đãi ngộ thoả đáng nhằm thu hút những cán bộ kỹ thuật, quản lý có trình
độ chuyên môn cao; Công nhân kỹ thuật có trình độ lành nghề.

Duy trì việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại lao động hàng tháng thông qua chất lượng công việc,
việc thực hiện nội quy cơ quan, pháp luật Nhà nước. Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen
thưởng.

22.177.290

Nghìn đồng

Người

Lấy người lao động là yếu tố quan trọng trong sự phát triển của Công ty, luôn đề cao việc đào tạo,

cao phù hợp với từng vị trí công việc để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh; đảm bảo nguồn lực

Hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành của Công ty theo hướng chuyên môn hóa, phát huy tính

Về các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận:

66

Giải pháp cụ thể thực hiện kế hoạch

24.800.000
526

8.800

từ 30% trở lên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

•
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Giải pháp cụ thể thực hiện kế hoạch
Tổ chức, quản lý điều hành
•

Thực hiện cơ chế giao khoán cho từng Xí nghiệp, từng công trình, hạng mục, công việc cụ thể đến

•

Xây dựng mô hình quản lý hiệu quả, vừa đảm bảo sự phát triển bền vững theo hướng chung

•

từng đơn vị sản xuất, từng đội, tổ, từng người lao động.

của Công ty, vừa đảm bảo tính chủ động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực
thuộc.

Xây dựng chiến lược ngắn hạn, trung hạn để chủ động trong sản xuất kinh doanh; tập trung các
nguồn lực cho công tác sản xuất, dịch vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng, thẩm mỹ nhằm từng bước

xây dựng thương hiệu doanh nghiệp trên thị trường; đưa ra các giải pháp quản lý hợp lý kịp thời
nhằm đảm bảo giá thành cạnh tranh và từng bước mở rộng thị trường.

Sản xuất kinh doanh
•

Nâng cao năng lực cạnh tranh để giữ vững thị trường hiện có và mở rộng địa bàn hoạt động ra

•

Chủ động tìm kiếm các dự án có nguồn vốn đầu tư rõ ràng, qua đó tăng cường xây dựng các mối
quan hệ với các đối tác qua hình thức liên doanh, liên kết.

Từ uy tín mà Công ty đã xây dựng trên thị trường, đẩy mạnh công tác giới thiệu hình ảnh, sản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

phẩm, dịch vụ, quảng bá thương hiệu trên các trang thông tin điện tử.
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•

các huyện trong tỉnh.
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MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

“Mang lại giá trị cho xã hội, đảm bảo trách nhiệm đối với môi trường là mục tiêu mà Ban Lãnh đạo
Công ty tin tưởng rằng sẽ là nhân tố quyết định giá trị bền vững của Công ty“
Quản lý nguồn nguyên vật liệu

- Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính
của tổ chức trong năm: Không

- Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch
vụ chính của tổ chức: Không

Tiêu thụ năng lượng
- Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: 5.044.704 KW

- Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không

- Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng
lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này: không

Về bảo vệ môi trường
Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Ngãi luôn đặt mục tiêu phát triển bền vững cho môi trường,

xã hội và cộng đồng song song với những mục tiêu phát triển kinh tế tại bất cứ dự án nào mà MQN đầu

tư và triển khai. Các dự án trên địa bàn đều được thực hiện với tiêu chí hài hòa với thiên nhiên và môi

trường, tôn trọng và nâng tầm cảnh quan khu vực, thể hiện sự ý thức trong việc giữ gìn và bảo vệ môi
trường. Ngoài mục tiêu lợi nhuận, Công ty xem việc giữ gìn môi trường, cảnh quan sạch sẽ là trọng yếu.
Vì thế, MQN không ngừng nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ nhằm đưa ra những giải pháp, hoạt động

tốt nhất nhằm góp phần giữ môi trường xanh, sạch, đẹp, tạo nên môi trường sống trong lành, thân thiện

cho cộng đồng, kiến tạo sản phẩm xanh, không gian sống gần gũi với thiên nhiên, góp phần bảo vệ môi
trường.

- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không

- Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không
Chính sách liên quan đến người lao động
Về chính sách nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động, Công ty tổ chức
khám chữa bệnh định kỳ, thăm khám bệnh nghề nghiệp cho cán bộ công nhân viên Công ty.

Bên cạnh đó, nhằm mang lại không khí vui tươi, thoải mái cho công nhân viên sau giờ làm việc, Công
ty đã phối hợp cùng Công đoàn tổ chức các hoạt động tập thể như thi hội thao, ca hát văn hóa văn
nghệ, thi nâng cao tay nghề, thi nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, … Các hoạt động tập thể này nhằm
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nâng cao tinh thần đoàn kết cán bộ Công nhân viên các khối trong toàn Công ty.
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Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 03 năm 2020

104

