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             CÔNG TY CỔ PHẦN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRỂN ĐÔ THỊ                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU                              ----------oOo------------ 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2010 

 
 
1. Tóm lược về công ty, mục tiêu và chiến lược phát triển  
- Tên gọi công ty:   Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BR-VT 
- Tên giao dịch đối ngoại: Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BR-VT  
- Tên viết tắt:  UDEC  
- Mã chứng khoán: UDC 
- Địa chỉ: 37 đường 3 tháng 2, phường 8, thành phố Vũng Tàu , tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
- Điện thoại: (84.64) 3 859 617 ;  Fax: (84.64) 3 859 618 
- Email:  udec-brvt@vnn.vn  
- Web :   www.udec.com.vn  
- Vốn điều lệ:   350.000.000.000 đồng. 
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500101308 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 17/08/2009. 
1.1. Những sự kiện quan trọng 
1.1.1. Việc thành lập 

Tiền thân của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

là Xí nghiệp Dịch vụ Xây lắp Côn Đảo. Ngày 22/06/1995, Công ty được thành lập 

theo Quyết định số 388/QĐ.UBT của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ( Về việc: Thành 

lập doanh nghiệp nhà nước Công ty Đầu tư và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu). Sau đó, Công ty đã được đổi tên thành Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo Quyết định số 469/QĐ.UBT ngày 16/08/1996 của UBND 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  

Năm 2006, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty đã thực hiện 

cổ phần hóa bộ phận du lịch và vật liệu xây dựng. Chi nhánh tại Đà Lạt và Cần Thơ 

sau khi cổ phần hóa đã chuyển thành Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam có vốn 

điều lệ 130 tỷ đồng, hoạt động vào tháng 07/2006 với tỷ lệ nắm giữ của Công ty 

UDEC chiếm 51% vốn điều lệ. Đồng thời, Xí nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Vật liệu 

Xây dựng sau khi thực hiện cổ phần hóa chuyển thành Công ty Cổ phần Thành Chí có 

vốn điều lệ 30 tỷ đồng, hoạt động vào giữa tháng 11/2006 với tỷ lệ nắm giữ của Công 

ty UDEC chiếm 30% vốn điều lệ. Sau đó, tháng 03 năm 2010 Công ty UDEC đã tăng 

vốn góp theo phương thức chuyển nợ phải thu thành vốn đầu tư với tỷ lệ nắm giữ là 

52,15% vốn điều lệ. 

1.1.2. Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần  
Năm 2007, thực hiện lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, UBND tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu ban hành quyết định số 2008/QĐ.UBND ngày 05/06/2007 về việc thành 

lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu. Sau quá trình tiến hành công việc phục vụ công tác cổ phần hoá, ngày 

27/06/2008, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2141/QĐ-
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UBND, về việc : Xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá Công ty Xây dựng và 

Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được chuyển 

đổi từ Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BR-VT theo quyết định số 

3461/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Ngày 28/11/2008, Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến 

hành phát hành cổ phiến lần đầu ra công chúng thông qua hình thức bán đấu giá cổ 

phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. 

Ngày 10/08/2009, Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BR-VT tổ chức Đại hội 

đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị 

tỉnh BR-VT. Ngày 17/08/2009, Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BR-VT 

chính thức chuyển sang hình thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với tên gọi 

là Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 

1.1.3. Niêm yết  
Ngày 01/04/2010, Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BR-VT đã nộp 
hồ sơ xin đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. 

+ Loại cổ phiếu đăng ký niêm yết:  Cổ phiếu phổ thông; 
+ Mệnh giá:      10.000 đồng/cổ phiếu; 
+ Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 35.000.000  cổ phiếu;  

Ngày 05/07/2010, Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BR-VT chính 
thức niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM, mã chứng khoán 
UDC, là thành viên thứ 273 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM 
1.2. Quá trình phát triển 
1.2.1. Ngành nghề kinh doanh 

- Đầu tư kinh doanh công trình đô thị; Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, 
cảng thủy nội địa, kho bãi và các dịch vụ sau cảng; Kinh doanh nhà, bất động 
sản; Kinh doanh kho vận, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; Kinh doanh khai 
thác cảng biển; Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Dịch vụ môi giới, tư vấn bất 
động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ đấu giá bất động sản; Định 
giá và quản lý bất động sản; Tư vấn đầu tư. 

- Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Khách sạn; Kinh doanh các dịch vụ du lịch 
khác trong hoạt động kinh doanh khách sạn du lịch; Kinh doanh lữ hành nội địa, 
lữ hành quốc tế; Kinh doanh các sản phẩm dầu khí; Cung cấp vật tư phương tiện 
dầu khí; Vận tải hành khách; Vận tải hàng; Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây 
dựng; Sản xuất bê tông dự ứng lực, các kết cấu bê tông đúc sẵn, ống cống bê 
tông ly tâm, cột điện các loại;  

- Xây dựng nhà ở, công trình công nghiệp, công cộng, kỹ thuật hạ tầng, đường 
điện cao thế 15KV – 25KV – 35KV, các công trình thủy lợi, đê kè có kết cấu 
bằng đất và vật liệu kiên cố, các công trình cảng, cầu, cống các loại; Dọn dẹp, 
tạo mặt bằng xây dựng. 

1.2.2. Tình hình hoạt động 
Công ty được thành lập và chính thức hoạt động từ ngày 17/08/2009 trên cơ sở cổ 
phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 
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3500 1013 08 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp, đăng ký lần đầu 
ngày 17/08/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 03/09/2009. Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ hai ngày 02/11/2009 thay đổi vốn điều lệ của 
Công ty từ 243.642.920.000 đồng lên 350.000.000.000 đồng và được chia thành 
35.000.000 cổ phần. 
Công ty có 02 xí nghiệp trực thuộc là Xí nghiệp Xây lắp và Xí nghiệp Cầu đường; 03 
công ty con là Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam, Công ty Cổ phần Thành Chí 
và Công ty TNHH một thành viên Du lịch UDEC, 02 công ty liên kết là Công ty Cổ 
phần Du lịch Núi lớn Núi nhỏ và Cáp treo Vũng Tàu và Công ty Cổ phần Cấp thoát 
nước Quảng Nam.  
Báo cáo tài chính năm 2010 là báo cáo tài chính năm thứ hai của Công ty UDEC, bắt 
đầu từ ngày 01/01/2010 và kết thúc vào ngày 31/12/2010; báo cáo tài chính năm 2010 
đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) tiến 
hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định. Tổng doanh thu năm 2010 đạt được 
473.110.085.582 đồng, tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt được 
21.821.988.858 đồng. 
1.3. Định hướng phát triển 
1.3.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 
- Tiếp tục tập trung phát huy thế mạnh của Công ty trong các lĩnh vực như: Xây dựng, 
kinh doanh bất động sản và đầu tư kinh doanh các dự án về du lịch, cảng biển, khu 
công nghiệp; xây dựng vị thế, thương hiệu của Công ty trong cộng đồng các doanh 
nghiệp, các khách hàng, các đối tác trong và ngoài nước. 
- Tăng cường hợp tác chặt chẽ với các cổ đông thông qua việc công bố thông tin về 
hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tạo sự tin tưởng, đồng thuận cao của các 
cổ đông. 
1.3.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn 
- Củng cố và nâng cao chất lượng quản trị, hoàn thiện các công cụ quản lý, đưa Công 
ty ngày càng phát triển ổn định, bền vững. 
- Cơ cấu, sắp xếp lại vốn tại các công ty con, công ty liên kết, các khoản đầu tư tài 
chính dài hạn nhằm tăng hiệu quả đầu tư vốn.  
- Tái cấu trúc lại công ty theo hướng xây dựng mô hình công ty mẹ - công ty con trong 
định hướng phát triển dài hạn của công ty. 
2.  Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty 

2.1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 

              (Đơn vị tính: đồng)   

STT Chỉ tiêu Thực hiện  
1 Vốn điều lệ 350.000.000.000 
2 Doanh thu thuần  471.377.440.441  
3 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 34.251.433.402 
4 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 21.821.988.858  
5 Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản 1,5% 
6 Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu  5,7% 
7 Lợi nhuận sau thuế/doanh thu  4,6% 
8 Lãi cơ bản trên cổ phiếu  623  

 
2.2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch  
- Tổng doanh thu thực hiện đạt 57,1 % so với kế hoạch năm;  
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thực hiện đạt 51,0 % so với kế hoạch năm; 
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 43,3% so với kế hoạch năm. 
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2.3. Những thay đổi chủ yếu trong năm 
- Công tác niêm yết trên thị trường chứng khoán: Ngày 05/07/2010, Công ty UDEC 
kết hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và tổ chức tư vấn là Công ty Cổ phần 
Chứng khoán Kim Long – chi nhánh TP.HCM tổ chức lễ chào sàn, cổ phiếu của Công 
ty mang mã chứng khoán là UDC đã chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng 
khoán TP.HCM, Công ty UDEC là thành viên thứ 273 có cổ phiếu niêm yết tại Sở 
Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. 
- Công ty UDEC đã tăng vốn góp vào Công ty Cổ phần Thành Chí theo phương thức 
chuyển nợ phải thu thành vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Thành Chí. Theo đó tỷ lệ 
kiểm soát và tỷ lệ lợi ích của Công ty tại Công ty Cổ phần Thành Chí tăng từ 30% lên 
52,15% và trở thành công ty con của Công ty. 
- Công ty UDEC là cổ đông chiến lược của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng 
Nam có vốn điều lệ 216 tỷ đồng, thành lập ngày 01/07/2010 trên cơ sở cổ phần hóa 
doanh nghiệp nhà nước Công ty Xây dựng và Cấp thoát nước Quảng Nam, Công ty 
UDEC nắm giữa 15% vốn điều lệ của công ty này. 
- Tháng 12/2010, Công ty UDEC thành lập Công ty TNHH Một thành viên Du lịch 
UDEC, vốn điều lệ 70 tỷ đồng, hiện nay công ty này đang tổ chức thành lập bộ máy 
quản lý để chuẩn bị khai thác kinh doanh khách sạn Golf Phú Mỹ (khách sạn NEMO) 
do Công ty UDEC làm chủ đầu tư.  
2.4. Triển vọng và kế hoạch tương lai  

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương hướng nhiệm 
vụ năm 2011, Công ty UDEC xây dựng chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2011 như sau:  

STT Chỉ tiêu   
Kế hoạch  
năm 2011 

1  Tổng giá trị sản xuất kinh doanh    1.316 tỷ đồng  
2 Tổng doanh thu  817 tỷ đồng  
3 Lợi nhuận trước thuế         72 tỷ đồng  
4 Lợi nhuận sau thuế  54 tỷ đồng  
5 Mức chi trả cổ tức  15 % 

 
3. Báo cáo của Ban Giám đốc 
3.1. Báo cáo tình hình tài chính 
- Khả năng sinh lợi, khả năng thanh toán: 
 

Chỉ tiêu Đơn vị 
tính 

Năm 
nay 

Năm 
trước 

Cơ cấu tài sản     
Tài sản cố định/Tổng tài sản % 26,29 25,78 
Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản % 63,74 65,61 
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 36,26 34,39 
Cơ cấu nguồn vốn     
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 66,06 58,39 
Nợ vay phải trả /Tổng nguồn vốn % 21,90 15,18 
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 26,86 35,12 
Khả năng thanh toán      
Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả Lần 1,51 1,71 
Tổng tài sản ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn Lần 1,11 1,33 
Tổng tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn/Tổng nợ Lần 0,04 0,14 
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ngắn hạn 
Tỷ suất sinh lời      
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 1,5 2,5 
Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu % 5,7 7,0 
Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần % 4,6 18,3 

 
- Giá trị sổ sách kế toán tại thời điểm ngày 31/12/2010 của nguồn vốn chủ sở hữu là  
381.752.957.176 đồng. 
- Những thay đổi về vốn cổ đông: Không. 
- Tổng số cổ phiếu theo từng loại: 

Trong đó: 
+ Cổ phiếu thường: 35.000.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu); 
+ Cổ phiếu ưu đãi: Không. 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:  
Trong đó: 
+ Cổ phiếu thường: 35.000.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu); 
+ Cổ phiếu ưu đãi: Không. 

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 623 đồng.  
3.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh  

             (Đơn vị tính: triệu đồng) 
STT Chỉ tiêu Thực hiện Kế hoạch Thực hiện 

  2009 2010 2010 
1 Doanh thu thuần 358.958 828.395 471.377 
2 Giá vốn hàng bán 321.169 761.255 437.126 
3 Lợi nhuận kế toán trước thuế  37.789 67.140 34.251 
4 Lợi nhuận sau thuế TNDN 26.552 50.355 21.821 

3.3. Những tiến bộ đã đạt được 

Năm 2010 vừa qua là năm thứ hai Công ty UDEC hoạt động theo mô hình công ty cổ 
phần. Mặc dù trong thời gian ngắn, rất nhiều công việc phát sinh cùng với việc phải ổn 
định và duy trì sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa, Hội đồng quản trị và Ban Giám 
đốc Công ty đã nỗ lực đưa Công ty dần ổn định, làm tiền đề cho kế hoạch phát triển lâu 
dài và bền vững trong những năm tiếp theo. 

4. Báo cáo tài chính 
Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được Công ty 
TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán(AASC) thực hiện kiểm toán 
theo quy định của các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định 
pháp lý có liên quan (đính kèm).  
5. Bản giải trình báo cáo tài chính 
5.1. Kiểm toán độc lập 
5.1.1. Đơn vị kiểm toán độc lập 
- Tên công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và 
Kiểm toán (AASC). 
- Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội, Việt Nam.  
5.1.2. Ý kiến kiểm toán độc lập  

- Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý trên 

các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát 
triển Đô thị tỉnh BR-VT tại ngày 31/12/2010, cũng như kết quả kinh doanh và các  
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luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn 
mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. 

- Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý 
trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng và 

Phát triển Đô thị tỉnh BR-VT tại ngày 31/12/2010, cũng như kết quả kinh doanh và các 
luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn 

mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. 
5.2. Kiểm toán nội bộ: Không. 
6. Các công ty con và công ty liên quan 
6.1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của Công ty UDEC: Không. 
6.2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do Công ty UDEC nắm giữ:  
6.2.1. Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam, vốn điều lệ 130 tỷ đồng, Công ty 
UDEC nắm giữ 51%. 
6.2.2. Công ty Cổ phần Thành Chí, vốn điều lệ 43,89 tỷ đồng, Công ty UDEC nắm giữ 
52,15%. 
6.2.3. Công ty TNHH một thành viên Du lịch UDEC, vốn điều lệ 70 tỷ đồng, Công ty 
UDEC nắm giữ 100%. 
6.3. Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan  

(Đơn vị tính: đồng) 
 

STT 
 

Tên công ty 
 

Vốn điều lệ 
Tỷ lệ 

nắm giữ 
Số vốn góp 

đến 
31.12.2010 

1 Công ty Cổ phần Cấp thoát 
nước Quảng Nam 

216.000.000.000 15,0% 32.400.000.000 

2 Công ty Cổ phần Du lịch 
Núi Lớn Núi Nhỏ và Cáp 
treo Vũng Tàu 

100.000.000.000 22,5% 22.500.000.000 

 Tổng cộng   54.900.000.000 
6.4. Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan  
6.4.1. Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam:  
Hoạt động chính trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, dịch vụ du lịch, lữ hành trong 
nước và quốc tế với hệ thống khách sạn Golf 1, Golf 3 tại thành phố Đà Lạt, Golf Cần 
Thơ tại thành phố Cần Thơ, Golf Hội An tại thành phố Hội An, trung tâm lữ hành tại 
thành phố HCM. Vốn điều lệ 130 tỷ đồng, doanh thu thuần 73,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau 
thuế thu nhập doanh nghiệp 6,519 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu 476 đồng.  
6.4.2. Công ty Cổ phần Thành Chí:  
Hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, cho thuê 
kho bãi trong khu công nghiệp. Vốn điều lệ 43,89 tỷ đồng, doanh thu thuần 36,3 tỷ 
đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN 2,083 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu 512 đồng.  
6.4.3. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam:  
Hoạt động chính trong lĩnh vực thiết kế công trình cấp thoát nước; thi công và kinh 
doanh cấp thoát nước đô thị, khu công nghiệp và dân cư; kinh doanh hạ tầng các khu 
đô thị mới, khu công nghiệp, xử lý nước thải và môi trường; kinh doanh nước tinh 
khiết đóng chai. Vốn điều lệ 216 tỷ đồng, doanh thu thuần 25,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau 
thuế thu nhập doanh nghiệp 2,917 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu 135 đồng.  
6.4.4. Công ty Cổ phần Du lịch Núi Lớn Núi Nhỏ và Cáp treo Vũng Tàu:  
Hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ cáp treo, kinh doanh dịch vụ khách 
sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống đầy đủ. Vốn điều lệ 100 tỷ đồng, doanh thu phát sinh 
từ đầu năm 2010 nhưng chưa có lợi nhuận do phân bổ chi phí đầu tư trước đây.  
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7. Tổ chức và nhân sự 
7.1. Cơ cấu tổ chức của công ty 

Ban kiểm soát 

Đại hội đồng 
cổ đông 

Hội đồng quản trị 

Sàn giao 
dịch bất 
động sản 

Tổng Giám 
đốc 

Phòng Kế hoạch 
kinh doanh 

Phó Tổng giámđốc Phó Tổng giám đốc 

Phòng Kỹ 
thuật 

Phòng Tài 
chính kế toán 

Phòng TC - 
HC 

Xí nghiệp 
Xây lắp 

Xí nghiệp 
Cầu 
đường 

Các đội 
thi công 
xây lắp 

Các công ty 
con, công ty 

liên kết 
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7.2. Số lượng cán bộ, công nhân viên và chính sách đối với người lao động: 
- Số lượng cán bộ, công nhân viên của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2010 là 250 
người, tăng 19% so với năm 2009. Người lao động được hưởng các chế độ BHXH, 
BHYT, BHTN theo quy định hiện hành của Nhà nước; được trang bị đồng phục làm việc, 
khám sức khỏe định kỳ, đi tham quan nghĩ dưỡng; hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên, 
sinh hoạt đảng; được hưởng các chế độ lương, thưởng và phúc lợi khác theo quy định của 
công ty; thu nhập bình quân người lao động là 5,6 triệu đồng/người/tháng. 
7.3. Những thông tin liên quan về tổ chức và nhân sự chủ chốt 
7.3.1. Tóm tắt lý lịch cá nhân của Ban điều hành 
- Ông Trịnh Hàng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.  
Ông Trịnh Hàng sinh năm 1970, ông giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công 
ty từ tháng 08 năm 2009 đến nay. Trên cương vị Chủ tịch và Tổng Giám đốc, ông đã 
hoạch định đường lối phát triển, quyết định chính sách và trực tiếp điều hành công ty, góp 
phần quan trọng đưa công ty trở thành một trong những doanh nghiệp mạnh trong ngành 
xây dựng và bất động sản tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.  
Hiện tại, ông đang nắm giữ 16.579.418 cổ phần, chiếm 47,37% tổng số cổ phần của công 
ty. Trong đó sở hữu cá nhân là 11.700 cổ phần, đại diện sở hữu phần vốn nhà nước là 
16.567.718 cổ phần. 
- Ông Hồ Thanh Côn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty. 
Ông Hồ Thanh Côn sinh năm 1971, ông giữ chức Phó Tổng Giám đốc công ty từ tháng 08 
năm 2009 đến nay, với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành xây dựng, ông Côn đã góp 
phần không nhỏ vào sự phát triển lớn mạnh của công ty trong thời gian qua. 
Hiện tại, ông đang nắm giữ 3.655.744 cổ phần, chiếm 10,44% tổng số cổ phần của công 
ty. Trong đó sở hữu cá nhân là 1.100 cổ phần, đại diện sở hữu phần vốn nhà nước là 
3.655.744 cổ phần. 
- Ông Triệu Bảo Kim – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Xí nghiệp Cầu 
đường. Ông Triệu Bảo Kim sinh năm 1974, ông giữ chức Giám đốc xí nghiệp Cầu đường 
trực thuộc công ty từ tháng 08 năm 2009 đến nay. Với kinh nghiệm nhiều năm trong 
ngành xây dựng, ông Kim đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển lớn mạnh của công ty 
trong thời gian qua. 
Hiện tại, ông đang nắm giữ 81.000 cổ phần, chiếm 0,23% tổng số cổ phần của công ty. 
Trong đó sở hữu cá nhân là 81.000 cổ phần. 
- Ông Võ Thành Tài – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Sàn giao dịch bất 
động sản. Ông Võ Thành Tài sinh năm 1975, ông giữ chức Giám đốc Sàn giao dịch bất 
động sản trực thuộc công ty từ tháng 08 năm 2009 đến nay, với kinh nghiệm nhiều năm 
trong hoạt động kinh doanh bất động sản, ông Tài đã có nhiều đóng góp cho hoạt động 
kinh doanh bất động sản của công ty trong thời gian qua. 
Hiện tại, ông đang nắm giữ 11.100 cổ phần, chiếm 0,03% tổng số cổ phần của công ty. 
Trong đó sở hữu cá nhân là 11.100 cổ phần. 
- Ông Trần Thái Hòa – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng Công ty.  
Ông Trần Thái Hòa sinh năm 1971, ông giữ chức Kế toán trưởng công ty từ tháng 08 năm 
2009 đến nay. Với vai trò là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng công ty, 
ông Hòa tham gia cùng Hội đồng quản trị đề ra phương hướng cho sự phát triển của công 
ty. Bên cạnh đó, ông Hòa đảm nhiệm việc hoạch định tài chính cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh của công ty, giám sát việc sử dụng vốn đầu tư, cân đối tài chính. Ông phụ 
trách bộ phận công bố thông tin công ty đến cổ đông. 
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Hiện tại, ông đang nắm giữ 3.510.830 cổ phần, chiếm 10,03% tổng số cổ phần của công 
ty. Trong đó sở hữu cá nhân là 42.000 cổ phần, đại diện sở hữu phần vốn nhà nước là 
3.468.830 cổ phần. 
- Ông Nguyễn Thế Thường – Trưởng ban kiểm soát. 
Ông Nguyễn Thế Thường sinh năm 1962, ông giữ chức Trưởng ban kiểm soát công ty từ 
tháng 08 năm 2009 đến nay. Với cương vị Trưởng ban kiểm soát, ông chịu trách nhiệm 
thay mặt Đại hội đồng cổ đông giám sát, đánh giá công tác điều hành, quản lý của Hội 
đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc theo đúng các quy định trong Điều lệ công ty, các 
nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 
Hiện tại, ông đang nắm giữ 40.000 cổ phần, chiếm 0,11% tổng số cổ phần của công ty. 
Trong đó sở hữu cá nhân là 40.000 cổ phần. 
- Ông Đặng Xuân Trường – Thành viên Ban kiểm soát. 
Ông Đặng Xuân Trường sinh năm 1963, là thành viên Ban kiểm soát công ty từ tháng 08 
năm 2009 đến nay. Hiện tại, ông cùng với các thành viên trong Ban kiểm soát thực hiện 
các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Ông đang nắm giữ 10.000 cổ phần, 
chiếm 0,02% tổng số cổ phần của công ty. Trong đó sở hữu cá nhân là 10.000 cổ phần. 
- Bà Vũ Thị Hương – Thành viên Ban kiểm soát. 
Bà Vũ Thị Hương sinh năm 1971, là thành viên Ban kiểm soát công ty từ tháng 08 năm 
2009 đến nay. Hiện tại, bà cùng với các thành viên trong Ban kiểm soát thực hiện các 
nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó; đồng thời đảm nhiệm công tác lể tân của 
công ty. Bà Hương đang nắm giữ 3.200 cổ phần, chiếm 0,009% tổng số cổ phần của Công 
ty. Trong đó sở hữu cá nhân là 3.200 cổ phần. 
7.3.2. Tình hình biến động nhân sự của Ban điều hành 
Trong năm 2010, không có sự biến động các nhân sự của Ban điều hành công ty.  
8. Thông tin về cổ đông và quản trị công ty 
8.1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 
8.1.1. Hội đồng quản trị 

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 
Trịnh Hàng Chủ tịch HĐQT 10/08/2009 10/08/2014 
Hồ Thanh Côn Thành viên HĐQT 10/08/2009 10/08/2014 
Trần Thái Hòa Thành viên HĐQT 10/08/2009 10/08/2014 
Triệu Bảo Kim Thành viên HĐQT 10/08/2009 10/08/2014 
Võ Thành Tài Thành viên HĐQT 10/08/2009 10/08/2014 

 
8.1.2. Ban kiểm soát 

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 
Nguyễn Thế Thường Trưởng ban 10/08/2009 10/08/2014 
Đặng Xuân Trường Thành viên 10/08/2009 10/08/2014 
Vũ Thị Hương Thành viên 10/08/2009 10/08/2014 

 
8.1.3. Thù lao, các khoản lợi ích khác 
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hưởng thù lao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông. Tổng số tiền đã chi trong năm 2010 là 348.000.000 đồng. Trong đó: 
  + Chủ tịch HĐQT   : 60 triệu đồng; 
  + Từng thành viên HĐQT  : 42 triệu đồng; 
  + Trưởng Ban kiểm soát  : 48 triệu đồng; 
  + Từng thành viên Ban kiểm soát : 36 triệu đồng. 
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8.1.4. Tỷ lệ sở hữu cổ phần 
 

Họ và tên 
Cổ phần 
 đại diện 

Nhà nước 

Cổ phần  
sở hữu  
cá nhân 

Tổng số 
cổ phần 

Tỷ lệ 
% 

Trịnh Hàng 16.567.718 11.700 16.579.418 47,37 
Hồ Thanh Côn 3.654.644 1.100 3.655.744 10,44 
Trần Thái Hòa 3.468.830 42.000 3.510.830 10,03 
Triệu Bảo Kim  81.000 81.000 0,23 
Võ Thành Tài  11.100 11.100 0,03 
Nguyễn Thế Thường  40.000 40.000 0,11 
Đặng Xuân Trường  10.000 10.000 0,02 
Vũ Thị Hương  3.200 3.200 0,009 

Cộng 23.691.192 200.100 23.891.292 68,26 
 
8.1.5. Thông tin về các giao dịch cổ phiếu và các giao dịch khác 
Trong năm 2010 không có các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên 
quan đến Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.  
8.2. Thông tin về hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát 
- Hội đồng quản trị tổ chức họp giao ban định kỳ mỗi quý một lần, kiểm điểm rút kinh 
nghiệm và điều chỉnh phù hợp với những thay đổi  của tình hình hoạt động sản xuất kinh 
doanh. Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng tổ chức những phiên họp bất thường khi cần 
thiết. Hiện tại, các thành viên HĐQT đều làm việc trong công ty nên việc tổ chức các 
phiên họp thường xuyên của HĐQT luôn thuận lợi, tại các phiên họp HĐQT các thành 
viên đều có mặt đầy đủ và có ý kiến đóng góp.  
- Ban kiểm soát hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty. Nội dung hoạt 
động chủ yếu của Ban kiểm soát là kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công ty, nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông, công tác tổ chức quản lý điều hành việc thực hiện kế hoạch sản 
xuất kinh doanh, việc thực hiện chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy chế, 
quy định của công ty đã ban hành. Xem xét báo cáo tài chính hành quý, năm; đóng góp ý 
kiến về cơ cấu tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.  
 
8.3. Các dữ liệu thống kê về cổ đông 
8.3.1. Cơ cấu cổ đông 
                

Nội dung 
Số lượng 
cổ đông 

Số lượng 
cổ phần 

Tổng giá trị  
theo mệnh giá(đ) 

Tỷ lệ 
(%) 

Cổ đông trong nước     
- Tổ chức 11 26.769.000 267.690.000.000 76,48 
- Cá nhân 714 8.066.200 80.662.000.000 23,05 
Cổ đông nước ngoài     
- Tổ chức 01 55.800 558.000.000 0,16 
- Cá nhân 08 109.000 1.090.000.000 0,31 

Tổng cộng 734 35.000.000 350.000.000.000 100,00 
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8.3.2. Cổ đông sáng lập 
              

Tên cổ đông 
Địa chỉ liên 

lạc 
Số ĐKKD/ 

CMND 
Số cổ phần 

nắm giữ 
Tỷ lệ(*) 

(%) 
Đại diện vốn Nhà nước 
của UBND tỉnh BR-VT: 
 
- Trịnh Hàng 
- Hồ Thanh Côn 
- Trần Thái Hòa 

7 Trương Vĩnh 
Ký, phường 1, 
TP Vũng Tàu 

-   
 
 

16.567.718 
3.654.644 
3.468.830 

 
 
 

47,34 
10,44 

9,91 
Tổng cộng (01 cổ đông)   23.691.192 67,69 

 (*): Biến động về tỷ lệ sỡ hữu cổ phần: Không. 
8.3.3. Cổ đông lớn 
              

Tên cổ đông 
Địa chỉ liên 

lạc 
Số ĐKKD/ 

CMND 
Số cổ phần 

nắm giữ 
Tỷ lệ(*) 

(%) 
Đại diện vốn Nhà nước 
của UBND tỉnh BR-VT: 
 
- Trịnh Hàng 
- Hồ Thanh Côn 
- Trần Thái Hòa 
 

7 Trương Vĩnh 
Ký, phường 1, 
TP Vũng Tàu 

-   
 
 

16.567.718 
3.654.644 
3.468.830 

 
 
 

47,34 
10,44 

9,91 

Tổng cộng (01 cổ đông)    23.691.192 67,69 
 (*): Biến động về tỷ lệ sỡ hữu cổ phần: Không. 
 
8.3.4. Cổ đông là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp 
 

   
 Tên tổ chức 

   

Số ĐKSH Ngày cấp Số cổ phần  
nắm giữ 

Tỷ lệ 
(%) 

1. Công ty CP Chứng 
khoán An Bình 

23/GCNTVLK 12/10/2006 1.196.010 3,41 

2. Công ty CP Chứng 
khoán FPT 

61/GCNTVLK 26/07/2007 8 - 

3. Công ty CP Chứng 
khoán Tràng An 

45/GCNTVLK 11/01/2007 55.000 0,16 

4. Công ty CP Chứng 
khoán Đại Dương 

44/GCNTVLK 11/01/2007 1.025.530 2,93 

5. Công ty CP Chứng 
khoán Sài Gòn Hà 
Nội 

71/GCNTVLK 29/11/2007 2.000 0,005 

6. Công ty CP Quản 
lý quỹ Đầu tư Tài 
chính Dầu khí 

23/UBCK-GP 14/12/2007 190.990 0,55 

Tổng cộng   2.469.538 7,05 
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9. Các thông tin khác 
Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty tham gia vận động và đóng góp từ 
thiện xã hội nhằm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, đóng góp cho địa phương các quỹ đền 
ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ bảo trợ người tàn tật trẻ mồi côi, quỹ học bổng, 
ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt,… 
 

Trên đây là Báo cáo thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Xây dựng và 
Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trong đó nêu rõ toàn bộ thông tin doanh nghiệp 
theo đúng chuẩn mực báo cáo thường niên theo quy định tại Thông tư số 09/2010/TT-
BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường 
chứng khoán./. 
          

CÔNG TY CỔ PHẦN 
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 
              CHỦ TỊCH HĐQT 
 
              
 
 
 
 
 
 
           Trịnh Hàng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


