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I. TỔNG QUAN CÔNG TY 
Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư 

Tên tiếng Anh: Construction and Materials Trading Joint Stock Company 

Mã chứng khoán: CNT 

Trụ sở chính: Lầu 6, 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình, TP.HCM 

Điện thoại: (84-8) 3829 5604 – 3829 5488 

Fax: (84-8) 3821 1096 

Email: cnt@cnt.com.vn – info@cnt.com.vn

Website: www.cnt.com.vn

Vốn điều lệ: 100.150.690.000 đồng 

Giấy đăng ký kinh doanh số: 0301460120 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.HCM cấp lần đầu, ngày 04 

tháng 3 năm 2003 

Mã số thuế: 0301460120 

 

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

 

Năm 2011, Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành 

lập (26/05/1981 – 26/05/2011). Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Công ty đã không ngừng 

nổ lực và phát triển thành một công ty đa ngành, khẳng định được vị thế vững vàng trong lĩnh vực 

xây dựng và kinh doanh vật tư. 

Thành lập doanh nghiệp  

Tiền thân của Công ty là Xí nghiệp cung ứng vật tư vận tải đợn vị trực thuộc của Tổng Công ty 

Xây Dựng số 1 – Bộ Xây Dựng. 

Cổ phần hóa 

Năm 2003, Công ty được cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh 

Vật tư với vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng. 

Niêm yết cổ phiếu 

Ngày 28/7/2008, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư chính thức niêm yết trên Sở 

Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM với tổng số cổ phiếu 8.000.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 

VND/cổ phiếu. 

 

 

mailto:cnt@cnt.com.vn
mailto:info@cnt.com.vn
http://www.cnt.com.vn/
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Quá trình tăng vốn điều lệ  

Năm Vốn điều lệ 

VND 

Vốn tăng thêm 

VND 

Hình thức tăng vốn 

2003 20.000.000.000 - Vốn điều lệ ban đầu

2005 36.000.000.000 16.000.000.000 Phát hành cho cổ đông hiện hữu

2006 46.000.000.000 10.000.000.000 Phát hành cho cổ đông hiện hữu

2007 80.000.000.000 34.000.000.000 Phát hành cho cổ đông hiện hữu

2010 100.150.690.000 20.150.690.000 Phát hành cho cổ đông hiện hữu

 

Lĩnh vực hoạt động  

Kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất 

Thi công xây lắp 

Sản xuất công nghiệp và khai thác mỏ 

Đầu tư và kinh doanh bất động sản 

Một số thành tích đạt được  

Huân chương Lao Động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng năm 1989 

Huân chương Lao Động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng năm 1999 

Huân chương Lao Động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng năm 2005 

Bằng khen của UBND tỉnh Kiên Giang năm 2005 

Bằng khen của Bộ Xây Dựng năm 2006 

Cờ đơn vị xuất sắc của UBND TP.HCM năm 2007 

Huân chương Độc Lập hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng năm 2009 

Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây Dựng năm 2010 

Được xếp trong VNR500 – Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2007 – 2011 

 

2. TẦM NHÌN – SỨ MỆNH 

Tầm nhìn 

Đến 2015, C&T tiếp tục là một doanh nghiệp hoạt động đa ngành giữ vững vị trí là một trong 

những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng đồng thời tiếp tục phát 

triển ổn định các lĩnh vực: xây dựng hạ tầng, sản xuất công nghiệp và kinh doanh bất động sản 
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Sứ mệnh 

Cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng ngày càng cao với giá cả cạnh tranh, góp phần thúc đẩy 

công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

Nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả sản xuất kinh doanh; minh bạch trong mọi hoạt động; 

không ngừng nâng cao thu nhập người lao động và lợi ích của cổ đông. 

Xây dựng văn hóa đặc thù của doanh nghiệp: Đoàn kết cùng phát triển; gắn kết sự thành công của 

mỗi cá nhân với sự lớn mạnh của C&T hòa cùng với sự phát triển của quốc gia và cộng đồng. 

 

3. MỤC TIÊU – CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 

Mục tiêu 

Phát triển ổn định và bền vững, phấn đấu tốc độ tăng trưởng hằng năm 7% .  

Chiến lược phát triển 

Tập trung vào năng lực cốt lõi của mình, khai thác triệt để lợi thế về kinh nghiệm cung cấp vật tư; 

Tiếp tục phát triển lĩnh vực xây dựng hạ tầng, sản xuất vật liệu xây dựng và khai thác khoáng sản;  

Mở rộng và đa dạng hóa các hình thức hợp tác đầu tư và kinh doanh các dự án bất động sản để 

nâng cao hiệu quả đầu tư; 

Tăng cường kiểm soát rủi ro nhằm tối đa hóa lợi nhuận, giúp Công ty C&T phát triển ổn định và 

lâu dài. 

 

4. THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Kính thưa các quý vị cổ đông Công ty C&T. 

Chúng ta vừa trải qua năm 2011 với hàng loạt những vấn đề bất ổn của nền kinh tế, trên thế giới, 

nhiều nước phát triển lâm vào tình trạng mất cân đối tài chính, nợ công cao, bội chi ngân sách, tình 

hình giá cả thị trường diễn biến phức tạp, thất nghiệp gia tăng; còn ở khu vực châu Á, những thảm 

họa thiên tai kinh hoàng như động đất và sóng thần xảy ra ở Nhật Bản, bão lụt ở Thái Lan, động 

đất gây sạt lở nặng nề ở Trung Quốc,  Philippines, Indonesia, New Zealand … đã gây thêm nhiều 

thiệt hại cho nền kinh tế vốn đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. 

Đất nước ta năm 2011 dồn dập chịu ảnh hưởng của tác động kép: hệ lụy từ sự khủng hoảng của 

kinh tế thế giới và tình trạng lạm phát tăng cao, tỷ giá biến động, đầu tư tràn lan kém hiệu quả ở 

trong nước. Từ đầu năm 2011, Chính phủ đã đưa ra ra nghị quyết về chương trình phát triển kinh 

tế – xã hội với mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội với 

những giải pháp cụ thể như cắt giảm đầu tư công, ngưng giải ngân cho dự án đầu tư mới, giảm tỷ 
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lệ tăng trưởng tín dụng, không cho vay đầu tư chứng khoán, hạn chế tối đa tín dụng BĐS và tín 

dụng phi sản xuất, tái cấu trúc các ngân hàng thương mại và các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty 

Nhà nước. Tuy nhiên năm qua, tình hình kinh tế vẫn tiếp tục những diễn biến phức tạp, chi phí đầu 

vào của các doanh nghiệp liên tục tăng cao do lạm phát, thị trường BĐS vẫn đóng băng, chứng 

khoán vẫn liên tục giảm điểm. Những tháng cuối năm 2011, hàng ngàn doanh nghiệp phải đóng 

cửa, giải thể hoặc phá sản. 

Kính thưa các quý vị. 

Trước những diễn biến không thuận lợi của thị trường, những ảnh hưởng dây chuyền trực tiếp tác 

động đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Kết quả năm 2011 Công ty đạt doanh thu 3.821 tỷ 

(tăng 21% so với năm 2010 và 18% so với kế hoạch), tuy nhiên lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 8,7 tỷ 

(tương đương 30 % kế hoạch đã thông qua ĐHĐCĐ). Lý do chính là chi phí đầu vào cho các lĩnh 

vực kinh doanh, xây lắp đều rất cao, tăng khoảng 80% so với năm 2010, đồng thời các khoản đầu 

tư vào dự án chưa được vốn hóa chi phí tài chính nên phải hạch toán vào lợi nhuận năm 2011. 

Trong năm vừa qua, bên cạnh sự cống hiến đầy nhiệt huyết, sự nỗ lực hết mình của tập thể 

CBCNV trong các lĩnh vực hoạt động, chúng ta còn nhận được sự hợp tác, hỗ trợ có hiệu quả từ 

các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính, các đối tác khách hàng thân thiết trên cả nước. 

Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến tất cả mọi người đã chia sẻ và đồng hành 

cùng chúng tôi trên chặng đường đầy chông gai thử thách cùng doanh nghiệp. 

Xin cám ơn lãnh đạo Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1, cổ đông lớn chiếm 34,45% vốn điều lệ Công 

ty C&T, đã luôn quan tâm và hỗ trợ Công ty trong lĩnh vực xây lắp cũng như tài chính. Cám ơn 

Vietnam Property Holding (quỹ đầu tư SAM), cổ đông lớn chiếm 24,87% vốn điều lệ Công ty 

C&T, đã luôn sát cánh cùng với HĐQT Công ty và tư vấn cho ban điều hành trong việc quản trị tài 

chính doanh nghiệp . 

Trước mắt chúng ta, năm 2012 đang đến với những kịch bản được báo trước sẽ tiếp tục có những 

thử thách mới và chúng ta buộc phải đối mặt. Những biến động về kinh tế, chính trị thế giới và 

thực trạng kinh tế xã hội trong nước đem đến nhiều khó khăn hơn cho mọi hoạt động SXKD.  

Trước tình hình đó, hơn lúc nào hết mỗi người con C&T với truyền thống vốn có qua 30 năm trên 

thương trường cần thể hiện lòng dũng cảm và ý chí kiên cường của mình tìm cơ hội trong thử 

thách, quyết tâm bảo vệ sự bền vững của thương hiệu C&T.  

HĐQT Công ty định hướng chỉ đạo cho kế hoạch năm 2012 như sau: 

- Tiếp tục giữ thế ổn định đồng thời với việc thực hiện tái cơ cấu ngành nghề, thu gọn quy mô ở tất 

cả các lĩnh vực hoạt động SXKD. 
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- Tái cấu trúc tài chính Công ty, cân đối lại nguồn vốn là nhiệm vụ trọng tâm năm 2012. Tập trung 

hoàn tất thủ tục pháp lý các dự án đầu tư BĐS, tính toán lại hiệu quả đầu tư từng dự án, lên phương 

án đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn ở các dự án. Đánh giá hiệu quả hoạt động và tiềm năng phát triển 

của các công ty con, công ty liên kết để có kế hoạch tập trung đầu tư thêm hoặc thoái vốn. 

- Tái cơ cấu tổ chức nhân sự, đổi mới phương thức, nâng cao năng lực quản lý và điều hành ở tất 

cả các lĩnh vực. 

Chúng ta khẳng định rằng: với sự nỗ lực quyết tâm đồng sức, đồng lòng của tập thể lãnh đạo và 

CBCNV Công ty, cùng với sự tin tưởng và chia sẻ, đồng hành của các đối tác, khách hàng, cổ 

đông C&T và nhà đầu tư, con tàu C&T sẽ vững vàng vượt qua sóng gió và bão tố, tiếp tục con 

đường phát triển. 

 Xin trân trọng cám ơn và xin kính chúc các quý vị May Mắn và Thành Công. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                      (đã ký) 

 

CHỦ TỊCH 

               ĐỖ THỊ NGỌC BÌNH 
 
 
 

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO 

1. QUẢN TRỊ RỦI RO 

Rủi ro kinh tế vĩ mô: Lạm phát tăng cao làm cho các chi phí đầu vào của Công ty cũng tăng 

mạnh. Chính sách thắt chặt tín dụng gây khó khăn trong việc các doanh nghiệp tiếp cận vốn. Thị 

trường BĐS đóng băng ảnh hưởng trực tiếp làm cho thị trường xây dựng thiếu việc làm, tình trạng 

nợ nần lẫn nhau ngày càng tăng.  

Lãnh đạo Công ty C&T thường xuyên cập nhật các tình hình kinh tế, các dự báo kinh tế, đồng thời 

duy trì các mối quan hệ tốt với ngân hàng, các tổ chức tài chính để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt 

động SXKD của Công ty.  

Rủi ro cơ cấu tổ chức: Quy mô Công ty hiện tại ngoài các phòng ban trực thuộc, còn có các văn 

phòng đại diện ở Hà Nội, Đà Nẵng, Trung Quốc, 01 Công ty con và 08 Công ty liên kết.   

HĐQT thường xuyên kiểm tra, phân tích và đánh giá hiệu quả làm việc của các đơn vị SXKD để 

có những điều chỉnh phù hợp, nâng cao năng lực hoạt động của từng bộ phận và cá nhân. Các quy 
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chế quản trị Công ty, quy chế hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, xây lắp, quy chế quản lý tài 

chính thường xuyên sửa đổi cho phù hợp. BKS nội bộ được thành lập nhằm hỗ trợ HĐQT và Ban 

TGĐ trong việc đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh của toàn Công ty đi đúng hướng và đạt mục 

tiêu đã đề ra. Để kiểm soát và đẩy mạnh hiệu quả hoạt động ở các công ty con, công ty liên doanh 

liên kết, Công ty phân bổ nhân sự có năng lực vào các vị trí ban điều hành và ban quản trị ở các 

công ty này. 

Rủi ro nợ phải thu: Các khoản nợ quá hạn và nợ khó đòi phát sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi 

nhuận Công ty. Để giải quyết vấn đề này, lãnh đạo Công ty đã chủ trương kiểm soát chặt chẽ đầu 

ra, chọn lọc các đối tác, khách hàng uy tín, có nguồn tín dụng đảm bảo; thực hiện các phương án 

xử lý nợ quá hạn và tăng cường các biện pháp thu hồi công nợ.  

Rủi ro cạnh tranh: Thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, song Công ty C&T với thương 

hiệu và uy tín của mình đã trúng thầu cung cấp vật liệu xây dựng và thầu thi công cho nhiều dự án 

từ nguồn vốn ODA, FDI, vốn tư nhân và vốn ngân sách nhà nước cho các công trình hạ tầng, cầu 

đường cao tốc, nhà máy nhiệt điện, thủy điện, khách sạn cao cấp, khu công nghiệp… 

Tuy nhiên, để giảm áp lực cạnh tranh, lãnh đạo Công ty chỉ đạo từng lĩnh vực phải tự tạo cho mình 

hướng đi mới, khai thác thế mạnh song song với việc tạo sự khác biệt, đa dạng hóa sản phẩm, nâng 

cao chất lượng dịch vụ, tập trung các dự án phát triển hạ tầng đô thị, giao thông nông thôn, các dự 

án trong chương trình chống biến đổi khí hậu trên cả nước. Đồng thời chuyển dần cơ cấu ngành 

nghề tăng tỷ trọng xây lắp và sản xuất công nghiệp, khai thác mỏ. Riêng lĩnh vực đầu tư kinh 

doanh BĐS phải luôn kịp thời nắm bắt cơ hội kinh doanh tạo lợi nhuận. 

Ban lãnh đạo Công ty thường xuyên chỉ đạo công tác kiểm soát chi phí, thực hiện chính sách tiết 

kiệm và  tiết giảm chi phí nhằm giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh. 

 
2. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

2.1. Công tác tổ chức – nhân sự 

- Sau ĐHCĐ 2011, HĐQT đã thông qua các nhân sự giữ chức vụ trong HĐQT và BKS nhiệm kỳ 

2011 – 2016 như sau: 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

• Bà Đỗ Thị Ngọc Bình giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT 

• Ông Phạm Anh Tuấn – TGĐ Công ty giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT 

• Ông Louis T Nguyen là Thành viên HĐQT 
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• Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – KTT Công ty là Thành viên HĐQT 

• Ông Hoàng Anh Tuấn là Thành viên HĐQT 

BAN KIỂM SOÁT 

• Bà Võ Ngọc Thảo giữ chức vụ Trưởng BKS 

• Ông Nguyễn Hoàng Tuấn là thành viên BKS 

• Ông Hà Văn Minh là thành viên BKS 

 Năm 2011, HĐQT đã bổ nhiệm các chức vụ Ban điều hành như sau: 

- Tái bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty C&T nhiệm kỳ 2011-

2016. 

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tuân giữ chức Phó Tổng Giám Đốc kiêm Trưởng Văn Phòng Đại 

Diện Công ty C&T tại Hà Nội. 

- Bổ nhiệm ông Trần Mạnh Hùng giữ chức Giám đốc Tài chính Công ty C&T. 

Mỗi tháng một lần HĐQT cử người tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần của Ban TGĐ tổ 

chức nhằm kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu do Ban điều hành đề ra, đồng thời đôn đốc, 

chỉ đạo việc thực hiện các Nghị Quyết của ĐHCĐ và Nghị Quyết của HĐQT. 

HĐQT họp định kỳ hàng tháng đánh giá kết quả hoạt động SXKD các lĩnh vực. Các thành viên 

HĐQT đều thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, có nhiều ý kiến đóng góp vào công việc quản 

lý công ty và có những nhận xét đánh giá đúng mức đối với trách nhiệm điều hành của ban TGĐ 

và cán bộ chủ chốt. Qua báo cáo quản trị, HĐQT có thể nắm sát tình hình và kịp thời có những giải 

pháp thích hợp, linh hoạt trong việc chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD. 

Các cuộc họp HĐQT tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty, các biên bản, Nghị Quyết, Quyết Định 

của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên. 

Trong 05 thành viên HĐQT có 02 thành viên HĐQT là cán bộ chủ chốt trong Ban điều hành nên 

việc nắm bắt thông tin về hoạt động SXKD rất kịp thời và chính xác.  

2.2. Công tác tái cơ cấu quản lý 

Thực hiện việc tái cấu trúc hệ thống Công ty. Tháng 12/2011, Công ty đã sáp nhập phòng KD 

XNK số 4 vào phòng KD XNK số 1 nhằm củng cố và tập trung năng lực quản lý, đảm bảo hiệu 

quả hoạt động của các phòng kinh doanh, đồng thời giảm chi phí một cách tối ưu nhất.  
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Thành lập Ban Kiểm Soát Nội Bộ nhằm góp phần hạn chế tối đa những rủi ro phát sinh trong quá 

trình SXKD và giúp Công ty xây dựng được một nền tảng quản lý vững chắc, đáp ứng cho nhu cầu 

phát triển lâu dài của Công ty. 

2.3. Công tác đầu tư 

Đầu tư dự án BĐS : Năm 2011, tập trung đẩy mạnh doanh thu từ việc chuyển đất nền dự án Hà 

Tiên, đồng thời  thúc đẩy hoàn tất thủ tục đầu tư các dự án Green Pearl quận 2, Chung cư Mỹ Phúc 

quận 8 và chuyển giao dự án chung cư Phú Long. HĐQT chỉ đạo rà soát đánh giá hiệu quả đầu tư 

các dự án, tính toán và đưa ra lộ trình thoái vốn thực hiện trong năm 2012. 

Đầu tư tài chính: Thường xuyên giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động SXKD tại các công ty con, 

công ty liên kết thông qua người đại diện phần vốn tại các công ty. 

2.4. Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD 

Trong giai đoạn chịu nhiều thách thức, khó khăn từ khủng hoảng kinh tế, song với thương hiệu 

mạnh trong lĩnh vực xây lắp và thương mại, Công ty đã ký được nhiều hợp đồng giá trị lớn với các 

đối tác, thực hiện nhiều gói thầu trên cả nước, tuy nhiên do những biến động về giá cả, lãi suất cao, 

đồng thời một số dự án đầu tư thiếu nguồn dài hạn, chi phí tài chính không được vốn hóa dẫn đến 

kết quả như sau: 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (Số liệu công ty mẹ) 
                        ĐVT: triệu đồng 

Doanh thu Kế hoạch 2011 Thực hiện 2011 Tỷ lệ TH/KH 
(%) 

1. Kinh doanh vật tư trong nước và XNK 2.938.650 3.567.152 121%
2. Xây lắp, thiết bị 220.240 225.861 103%
3. Sản xuất VLXD 28.400 22.799 80%
4. Kinh doanh BĐS và thu nhập khác  50.500 5.064 10%
Tổng cộng 3.237.745 3.820.876 118%
5. Lợi nhuận trước thuế 30.000 8.685 29%
 

Chỉ tiêu Công ty mẹ 
C&T 

Công ty con Hợp nhất sau 
khi điều chỉnh 

Doanh thu bán hàng và dịch vụ 3.820.876 88.958 3.863.166

Lợi nhuận trước thuế 8.685 3.220 11.156
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Về đơn vị tư vấn kiểm toán 

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2011, HĐQT đã ký hợp đồng với công ty 

TNHH Deloitte Việt Nam để thực hiện công tác kiểm toán BCTC cho Công ty C&T trong năm 

2011. 

 

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 

Trong những năm tới, nền kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn và biến động khó lường do hậu 

quả của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, thâm hụt ngân sách và khủng hoảng nợ công ở các 

nền kinh tế lớn như Mỹ, châu Âu … Giá dầu mỏ, vàng, và nguyên liệu tiếp tục tăng, lạm phát vẫn 

đang lan tràn trên nhiều nước với mức độ khác nhau. 

Tình hình trên sẽ tạo nên tác động kép ảnh hưởng không tốt đến kinh tế VN. Bước sang năm 2012, 

Chính Phủ tiếp tục ưu tiên mục tiêu kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, vì vậy chính sách 

tài khóa và tiền tệ thắt chặt tiếp tục được áp dụng, lãi suất ngân hàng vẫn duy trì ở mức cao, đầu tư 

công tiếp tục bị cắt giảm nên nhiều công trình sử dụng vốn ngân sách bị giãn tiến độ... Tuy nhiên, 

những tháng đầu năm tình hình kinh tế chưa có dấu hiệu phục hồi, các doanh nghiệp đang phải đối 

mặt với hàng loạt yếu tố bất lợi, chi phí đầu vào quá cao làm cho mọi lĩnh vực hoạt động SXKD 

không có lợi nhuận hoặc lỗ vốn. Trong bối cảnh đó, tập thể CBNV công ty C&T đã quyết tâm thể 

hiện ý chí, chung sức, chung lòng, tìm kiếm cơ hội trong thử thách, giữ ổn định về mọi mặt để có 

thể vượt qua giai đoạn khủng hoảng.   

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:  do ban TGĐ trình HĐQT phê duyệt từ cuối tháng 11-

2011, sau đó được điều chỉnh tháng 3- 2012 với các chỉ tiêu cụ thể như sau: 
                          ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu (triệu 

đồng) 

Thực hiện 

năm 2010 

Thực hiện 

năm 2011 

Kế hoạch 

năm 2012 

% kế hoạch 

2012/thực hiện 

năm 2010 

% kế hoạch 

2012/thực hiện 

năm 2011 

Tổng doanh thu 3.153.699 3.820.876 3.196.800 101% 84% 
Trong đó:      
- Khối kinh doanh 
XNK 

2.923.751 3.567.152 2.840.000 97% 80% 

- Khối xây lắp 194.278 225.861 297.800 153% 133% 
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- Khối sản xuất 
công nghiệp 

19.760 22.799 9.000 46% 39% 

- Khác 15.910 5.064 50.000 314% 987% 
Lợi nhuận trước 
thuế 

29.282 3.567.152 25.000 85% 305% 

Kế hoạch cổ tức năm 2012: không dưới 12% 

 

* Những việc cần khắc phục trong năm 2012 : 

Qua kết quả năm 2011,HĐQT nhận thấy bên cạnh những nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến 

hiệu quả hoạt động của các lĩnh vực hoạt động năm 2011, cần phân tích những yếu tố chủ quan, và 

vì vậy đã đưa ra những vấn đề cấp bách cần phải khắc phục trong năm 2012 như sau: 

  - Công tác chỉ đạo lập kế hoạch và giao kế hoạch SXKD chưa bám sát thực tế với các chỉ tiêu kế 

hoạch đầy đủ, đồng thời chưa đưa ra những biện pháp kịp thời nhằm thực hiện kế hoạch một cách 

hiệu quả .  

 - Chú trọng đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực có chất lượng cao khắc phục những hạn chế 

trong cơ chế trả lương, thưởng nhằm thu hút nhân tài bổ sung cho đội ngũ lãnh đạo cấp cao của 

Công ty. 

- Việc chỉ đạo công tác kinh doanh dựa trên cơ chế, chính sách rõ ràng nhằm nâng cao trách nhiệm 

cá nhân trong việc ngăn ngừa rủi ro trong kinh doanh, bảo toàn vốn, quyết tâm giảm tối đa tỷ lệ chi 

phí tài chính trên doanh thu, có chính sách khuyến khích kịp thời, hoạt động SXKD đảm bảo hiệu 

quả lợi nhuận . 

 - Rà soát lại hiệu quả đầu tư từng dự án BĐS, cập nhật liên tục tình hình thị trường kịp thời đưa ra 

tiến độ và phương án thực hiện phù hợp, tìm đối tác hợp tác đầu tư nhằm thu hồi bớt vốn đầu tư, 

đồng thời lo nguồn vốn dài hạn cho các dự án như tăng vốn điều lệ, phát hành trái phiếu, vay vốn 

trung và dài hạn cho dự án ... chuẩn bị đủ điều kiện phát triển dự án khi có cơ hội. 

- Trong năm 2012 có kế hoạch thoái vốn đối với các công ty liên kết hoạt động không có hiệu quả, 

đồng thời tiếp tục nghiên cứu phương án sáp nhập các đơn vị kinh doanh trong Công ty nhằm nâng 

cao hiệu quả hoạt động trong các lĩnh vực. 

- Do ngành kinh doanh du lịch không đạt hiệu quả như mong muốn, HĐQT Công ty quyết định 

giảm ngành kinh doanh trong GPĐKKD: “kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế; kinh doanh vận tải 

hành khách theo hợp đồng, theo tuyến cố định.” 

- Đổi mới phương thức quản lý và điều hành nhằm đem lại hiệu quả cao trong mọi hoạt động 

SXKD. 
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3. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông: 

− Căn cứ Điều 123, 124,126 của Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11, ngày 29/11/2005; 

− Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Xây Dưng và Kinh Doanh Vật Tư; 

− Căn cứ Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên niên năm 2011 ngày 15/04/2011; 

− Căn cứ báo cáo tài chính năm 2011 của Công Ty cổ phần Xây Dưng và Kinh Doanh Vật Tư. 

Nay Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư xin báo cáo Đại hội đồng cổ 

đông như sau: 

3.1. Tình hình thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 

Các chỉ tiêu tài chính 

ĐVT: triệu đồng 

Chỉ tiêu  Nghị Quyết 
2011  

 Thực hiện 
2011  

 Tỷ lệ hoàn 
thành   

 - Doanh thu      3.237.745      3.820.876  118%

   + Kinh doanh vật tư trong nước và XNK      2.938.650      3.567.152  121%

   + Xây lắp, thiết bị 
 

220.240 
  

225.861  103%

   + Sản xuất VLXD 
 

28.400 
  

22.799  80%

   + Kinh doanh BĐS và thu nhập khác 
 

50.500 
  

5.064  10%

 - Lãi gộp 
 

85.022 
  

141.407  166%

   + Kinh doanh vật tư trong nước và XNK 
 

41.154 
  

121.630  296%

   + Xây lắp, thiết bị 
 

16.270 
  

16.036  99%

   + Sản xuất VLXD 
 

5.098 
  

2.812  55%

   + Kinh doanh BĐS và thu nhập khác 
 

22.500 
  

929  4%

 - Lãi trước thuế 
 

30.000 
  

8.685  29%

 - Giá trị đầu tư 
 

100.000 
  

54.428  54%
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Cổ tức  

Lợi nhuận sau thuế năm 2011 thực hiện được 8,55 tỷ đồng, đạt 8,54% vốn điều lệ. Vì vậy kế hoạch 

cổ tức năm 2011 là không thấp hơn 15 % sẽ không hoàn thành. 

3.2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty  

Ban kiểm soát Công Ty xác nhận báo cáo tài chính của Công Ty năm 2011 đã được Công ty 

TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán phản ánh hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài 

chính và kết quả kinh doanh năm 2011 của Công ty, đồng thời phù hợp với Chuẩn mực kế toán và 

Luật kế toán hiện hành.  

3.3. Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị trong năm 2011 

- Hội đồng quản trị đã quản lý và điều hành hoạt động của công ty theo đúng Điều lệ công ty và 

Luật doanh nghiệp hiện hành. 

- Hội đồng quản trị của Công ty làm việc rất nghiêm túc. Định kỳ hàng tháng, trên cơ sở kết quả 

kinh doanh thực tế đạt được, Hội đồng quản trị tổ chức họp để đánh giá chi tiết từng lĩnh lực 

hoạt động của Công ty, từ đó kịp thời lập kế hoạch định hướng cho những tháng tiếp theo.  

- Một số cuộc họp của Hội đồng quản trị có Ban kiểm soát tham dự. Tất cả cuộc họp của Hội 

đồng quản trị đều có biên bản và được gửi đến ban kiểm soát. 

3.4. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2011 

Kết quả hoạt động SXKD năm 2011 của Công ty được tổng hợp như sau: 
ĐVT: triệu đồng 

Năm 2011 so với 
năm 2010 Các chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 

Giá trị Tỷ lệ 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
 

3.153.699 
 

3.820.876     667.177  21%

Giá vốn hàng bán 
 

3.036.697 
 

3.677.750     641.053  21%
Lợi nhuận gộp về bán hàng về cung cấp 
dịch vụ 

 
117.002 

 
143.126         26.124  22%

Tỷ  lệ lăi gộp/ Doanh thu 3,71% 3,75% 0,04% 1%

Chi phí bán hàng 
 

4.941 
 

6.549          1.608  33%

Chi phí quản lý Doanh nghiệp 
 

36.461 
 

37.286             825  2%

Lợi nhuận từ HĐKD 
 

75.600 
 

99.291         23.691  31%

Doanh thu họat động tài chính 
 

41.584 
 

80.922       39.338  95%

Chi phí tài chính 
 

91.213 
 

173.888       82.675  91%
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Trong đó : chi phí lãi vay       89.749    169.544   79.795  89%

Lợi nhuận thuần từ HĐKD 
 

25.971 
 

6.325       (19.646) -76%

Thu nhập khác 
 

4.700 
 

2.832        (1.868) -40%

Chi phí khác 
 

1.390 
 

471           (919) -66%

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
 

29.281          8.686      (20.595) -70%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN 
 

25.149 
 

8.551       (16.598) -66%
 

 
  Kết quả kinh doanh từng lĩnh vực như sau: 

 
ĐVT: triệu đồng 

Năm 2011 so với  
 năm 2010 Các chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 

Giá trị Tỷ lệ 
 
Khối kinh doanh - Công ty  

     

Doanh số 
 

2.872.957 
 

3.506.355     633.398  22,05%

Lãi gộp 
 

83.398 
 

115.956        32.558  39,04%

Tỷ lệ lãi gộp/ Doanh thu 2,9% 3,3% 0,40% 13,9%

Thu nhập tài chính 
 

28.604 
 

57.159        28.555  99,83%

Chi phí tài chính 
 

75.651 
 

130.066        54.415  71,93%

Chi phi bán hàng & quản lý 
 

26.825 
 

27.595             770  2,87%

Lợi nhuận trước thuế 
 

9.526 
 

15.454         5.928  62,23%

Tỷ lệ̣ lợi nhuận trước thuế/doanh thu 0,33% 0,44%                 0  32,92%
 
Khối kinh doanh - Trung tâm & cửa hàng  

     

Doanh số 
 

52.162 
 

60.797          8.635  16,55%

Lãi gộp 
 

4.737 
 

5.674             937  19,78%

Tỷ lệ lãi gộp/ Doanh thu 9,1% 9,3% 0,25% 2,8%

Thu nhập tài chính 
 

4 
 

185             181  4525%
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Chi phí tài chính 
 

1.345 
 

1.290              (55) -4,09%

Chi phi bán hàng & quản lý 
 

3.212 
 

4.299          1.087  33,84%

Lợi nhuận trước thuế 
 

184 
 

270               86  46,74%

Tỷ lệ̣ lợi nhuận trước thuế/doanh thu 0,35% 0,44% 0,09% 25,90%
 
Khối xây lắp 

     

Doanh số 
 

188.149 
 

225.861        37.712  20,04%

Lãi gộp 
 

13.492 
 

16.036          2.544  18,86%

Tỷ lệ lãi gộp/ Doanh thu 7,2% 7,1% -0,1% -0,99%

Thu nhập tài chính                   -   

Chi phí tài chính 
 

479 
 

3.448          2.969  619%

Chi phi bán hàng & quản lý 
 

9.809 
 

9.790              (19) -0,19%

Lợi nhuận trước thuế 
 

3.204 
 

2.798           (406) -12,67%

Tỷ lệ̣ lợi nhuận trước thuế/doanh thu 1,70% 1,24%                (0) -27,25%
 
Khối SXCN - Sản xuất đá   
      

Doanh số 
 

6.573 
 

6.608                35  0,53%

Lãi gộp 
 

3.989 
 

4.291             302  7,57%

Tỷ lệ lãi gộp/ Doanh thu 60,7% 64,9%                  0  7,00%

Chi phi bán hàng & quản lý 
 

1.210 
 

448            (762) -62,98%

Lợi nhuận trước thuế 
 

2.779 
 

3.843         1.064  38,29%

Tỷ lệ̣ lợi nhuận trước thuế/doanh thu 42,28% 58,16%                 0  37,55%
 
Khối SXCN - Sản xuất bao bì  
      

Doanh số 
 

13.187 
 

16.191          3.004  22,78%

Lãi gộp 
 

(940)
 

(1.479)            (539) 57,34%

Tỷ lệ lãi gộp/ Doanh thu -7.1% -9,1%                -2% -28,15%



CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ             Báo cáo thường niên năm 2011 
___________________________________________________________________________________________ 

 - 17 - 

Lợi nhuận trước thuế 
 

(940)
 

(1.479)           (539) -57,34%
 
Kinh doanh bất động sản  

     

Doanh số 
 

10.670 
 

5.064        (5.606) -52,54%

Lãi gộp 
 

1.961 
 

929        (1.032) -52,63%

Tỷ lệ lãi gộp/ Doanh thu 18% 18%                (0) -0,18%

Lợi nhuận trước thuế 
 

1.961 
 

929        (1.032) -52,63%

Tỷ lệ̣ lợi nhuận trước thuế/doanh thu 18,4% 18,3%    
 
Thu nhập khác từ đầu tư   
      

Doanh số 
 

10.000       (10.000) -100,00%

Lãi gộp 
 

10.000       (10.000) -100,00%

Thu nhập tài chính 
 

12.975 
 

23.578        10.603  81,72%

Chi phí tài chính 
 

13.738 
 

39.084        25.346  184,50%

Thu nhập khác 
 

3.310 
 

2.360            (950) -28,70%

Lợi nhuận trước thuế 
 

12.547 
 

(13.146)     (25.693) -204,77%
 

Khối kinh doanh vật tư tại Công ty: 

Tình hình kinh doanh năm 2011 gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn, các doanh nghiệp xây dựng 

thu hẹp quy mô hoặc hoạt động cầm chừng. Trong bối cảnh đó, khối kinh doanh vật tư của Công ty 

đã nỗ lực vượt qua khó khăn tiếp thị và bán hàng vào những công trình trọng điểm như dự án 

Đường cao tốc Bắc Nam, dự án Cầu Nhật Tân, dự án Cảng Container Quốc tế Thị Vải…Doanh thu 

năm 2011 đạt 3.506 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 15,454 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế 

trên doanh thu đạt 0,44% tăng trưởng 33% so với năm 2010. 

Công tác thu hồi công nợ: nợ phải thu 31/12/2011 của khối kinh doanh là 844 tỷ đồng, tăng so với 

năm 2010 là 9%, tỷ lệ tăng này thấp hơn tỷ lệ tăng doanh thu (16%), điều này thể hiện công tác thu 

hồi công nợ khối kinh doanh năm nay tốt hơn năm trước. Tuy nhiên, công tác thu hồi nợ chưa đạt 

mục tiêu như phương án kinh doanh đã lập, khách hàng vẫn còn chiếm dụng vốn của Công ty, dẫn 

đến chi phí lãi vay do khách hàng chậm thanh toán cao, năm 2011 phát sinh gần 30 tỷ, chiếm 26% 
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chi phí lãi vay ngân hàng của bộ phận kinh doanh vật tư. Các khoản nợ đặc biệt phải thu từ năm 

2009 và năm 2010 chưa giải quyết dứt điểm. Dư nợ khách hàng tín chấp lớn tìm ẩn nguy cơ không 

thu hồi được nợ và chi phí lãi vay do khách hàng trả chậm rất cao.  

Khối kinh doanh của các cửa hàng và trung tâm phân phối: 

Khối kinh doanh của các cửa hàng và trung tâm phân phối năm 2011 chủ yếu là Chi nhánh 1 hoạt 

động có hiệu quả. Doanh thu chi nhánh 1 năm 2011 đạt 47 tỷ, lợi nhuận trước thuế 211 triệu, tỷ 

suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu 0.47%. Công nợ tồn đọng không đáng kể. 

Cửa hàng vật liệu xây dựng quận Bình Thạnh doanh số bán thấp (năm 2011 doanh thu 13 tỷ, lợi 

nhuận trước thuế 47 triệu), công nợ tồn đọng từ các năm trước chưa thu hồi được, lãi chậm thanh 

toán do công nợ không thu hồi được năm 2011 là 1,2 tỷ đồng, khoản lãi này làm ảnh hưởng đến 

kết quả kinh doanh chung của công ty.    

Trung tâm phân phối 1: đã ngừng hoạt động từ năm 2009, tuy nhiên công nợ phải thu còn tồn đọng 

đến nay là 2,9 tỷ đồng, lãi vay tương ứng của khoản công nợ này trong năm 2011 khoảng 600 triệu 

đồng. Trung tâm vẫn chưa có kế hoạch thu hồi nợ, khoản lãi này làm ảnh hưởng đến đến kết quả 

kinh doanh chung của công ty.    

Khối xây lắp: 

Năm 2011, doanh số hoạt động xây lắp tăng trưởng 20% so với năm 2010. Tuy nhiên, hiệu quả của 

hoạt động xây lắp năm 2011 thấp hơn năm 2010. Nếu tính thời gian khấu hao các thiết bị như năm 

2010, thì tỷ lệ lãi gộp trên doanh thu năm nay thấp hơn năm 2010 là 1,8%. Hoạt động xây lắp năm 

2011 kém hiệu quả hơn năm 2010 do năm nay một số công trình quyết toán lỗ như: Công trình 

đường vào trung tâm thị xã Trung Thạnh lỗ 587 triệu, công trình thi công đường huyện đảo Phú 

Quốc lỗ 1,92 tỷ đồng, công trình thi công cảng tập kết khu vực Bãi Vòng lỗ 209 triệu đồng.  

Khối sản xuất đá: 

Năm 2011, khối sản xuất đá hoạt động hiệu quả hơn so với năm 2010. Cụ thể, doanh thu tăng 

0,53%; lợi nhuận gộp tăng 7,5%, chi phí bán hàng và quản lý giảm 69%, lợi nhuận thuần trước 

thuế tăng 38%. 

Khối sản xuất bao bì: 

Khối sản xuất bao bì năm nay tiếp tục lỗ, lỗ lũy kế từ khi hoạt động đến nay khoảng 3 tỷ đồng 

tương đương với giá trị khấu hao lũy kế. Ngoài ra, công ty phải cấp vốn hoạt động bình quân hàng 

tháng gần 10 tỷ đồng, điều này gây thêm khó khăn về vốn cho công ty. 
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Khối kinh doanh BĐS: 

Năm 2011, khối kinh doanh BĐS giảm 52% về doanh thu và lợi nhuận so với năm 2010, do tình 

hình khó khăn chung của thị trường bất động sản năm nay. 

Khối đầu tư các dự án: 

Giá trị đầu tư trong năm 2011 là 54 tỷ đạt 54% kế hoạch. Do năm nay các dự án còn vướng các thủ 

tục đầu tư nên triển khai chậm. Cụ thể như sau: 

- Đối với Dự án Green-Paerl, Quận 2: Hiện nay đồ án quy hoạch toàn khu 1/2000  đang chờ 

UBND TP.HCM phê duyệt.  

- Đối với Dự án Mỹ Phúc, Quận 8: Hiện nay đồ án quy hoạch xây dựng 1/500 chưa hoàn tất.  

- Dự án Khu Đô Thị Mới Thị Xã Hà Tiên: đã thi công thảm bê tông nhựa các đường số 39a (kết 

nối từ dự án ra quốc lộ 80), 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 và một phần đường số 1 theo đúng cam 

kết với khách hàng. Hiện tại, đang tiến hành quyết toán vốn giai đoạn 1 của dự án với Sở tài 

chính tỉnh Kiên Giang. Hiện nay do tình hình thị trường kinh doanh bất động sản bị đóng băng 

nên Công ty hạn chế đầu tư vào dự án.  

- Dự án Chung cư Phú Long, Quận Tân Bình: Hiện nay, việc chuyển giao dự án từ Công ty 

TNHH TM & SX Bảo Ngọc Tú cho Công ty C&T vẫn chưa hoàn thành. 

Trong 04 dự án trên, dự án Khu Đô Thị Mới Thị Xã Hà Tiên đã triển khai kinh doanh được nhưng 

doanh số bán rất chậm, còn lại các dự án khác gần như đóng băng, chưa thể triển khai đầu tư và 

kinh doanh.  

Đến cuối năm 2011, tổng chi phí đầu tư của các dự án lên đến 586 tỷ, nguồn vốn dài hạn tài trợ 

cho các dự án không đủ, một số khoản nợ vay dài hạn tài trợ cho các dự án đã đáo hạn trong khi dự 

án chưa có nguồn thu. Vì vậy, Công ty dùng vốn ngắn hạn để tài trợ cho các dự án trên, gây áp lực 

luân chuyển vốn ngắn hạn của Công ty. Mặt khác, các dự án triển khai chậm, kéo dài dẫn đến chi 

phí lãi vay phát sinh cao, trong khi đó lãi vay tương ứng với giá trị đã đầu tư không được vốn hóa 

toàn bộ, nên ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh chung của công ty trong năm. 

Khối đầu tư tài chính và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết: 

- Đầu tư chứng khoán là hoạt động nhằm thực hiện chiến lược đa dạng hóa các hoạt động đầu tư 

của Công ty. Tuy nhiên, kinh doanh chứng khoán dễ dẫn đến rủi ro, giá trị đầu tư chứng khoán 

đến 31/12/2011 là 10,17 tỷ đồng, nhưng phải trích lập dự phòng giảm giá là: 5,43 tỷ đồng. 
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- Đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết: kết quả kinh doanh năm 2011 của các công 

ty như sau: 

                                                                                                                                     ĐVT: triệu đồng 

Tên công ty Vốn đầu tư Doanh thu Lợi nhuận 
sau thuế 

Tỷ suất lợi 
nhuận sau 
thuế /vốn 
điều lệ 

Tên công ty con       26.251       88.957          2.896    

Công ty TNHH Bê tông đúc sẵn VINA-
PSMC 16.126 88.957 2.896 10%

Công ty C&T - Ukraina 10.125 - - -

Tên công ty liên kết       89.362  1.019.973        10.864    

Công ty CP Xây dựng và Thương mại 
Biển Tây          7.053         148.550 

  
5.057  27%

Công ty CP Xây dựng và Thương mại 
Ban Tích          6.860         597.882 

  
2.637  14%

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Phước 
Hòa        38.200            82.016 

  
184  0,5%

Công ty TNHH Thương mại Xây dựng 
và Kinh doanh nhà An Phúc        26.954 

 Dự án chưa 
có doanh thu    

Công ty CP Bao Bì Nhơn Trạch        10.295         191.525 
  

2.986  6%

Công ty đầu tư vốn dưới 20%       14.170     110.392        (2.863)   

Công ty CP Bê tông Xây dựng Thăng 
Long        10.200            18.041 

  
(3.650) -9%

Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Cầu 
Đồng Nai          2.400 

 Dự án chưa 
có doanh thu    

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Huy 
Thục          1.000            37.035 

  
228  4%

Công ty CP Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp phía Nam             570            55.316 

  
559  19%

Cộng 129.783 1.219.322 10.897  

 

Về hiệu quả đầu tư vốn tại các công ty con, liên kết và công ty có vốn góp của C&T dưới 20%: 

Ngoại trừ Công ty CP Xây dựng và Thương mại Biển Tây, hầu hết các công ty con và công ty liên kết 

mà C&T đầu tư vốn đều có tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ thấp hơn chi phí sử dụng vốn 

của công ty, điều đó thể hiện đầu tư vốn không hiệu quả. 
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3.5. Kiến nghị  

- Trong bối cảnh kinh kế khó khăn như hiện nay, các doanh nghiệp rất dễ mất khả năng thanh 

toán nợ. Hiện nay mức dư nợ phải thu của công ty khá cao, cuối năm 2011 nợ phải thu lên đến 

893 tỷ đồng. Vì vậy, Công ty cần triển khai quyết liệt hơn nữa công tác thu hồi công nợ, hạn 

chế tình trạng khách hàng chiếm dụng vốn gây ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty. 

- Công ty cần có kế hoạch thu hồi vốn cụ thể đối với công nợ tại Cửa hàng vật liệu xây dựng 

quận Bình Thạnh và Trung tâm phân phối số 1. 

- Đối với những trường hợp nợ khó đòi, đề nghị công ty lập thủ tục khởi kiện, tránh trường hợp 

quá thời gian khởi kiện và không thu hồi được công nợ, không đủ có sở pháp lý hạch toán vào 

chi phí sau này. 

- Trong năm 2012, Công ty cần xem xét lại chính sách bán hàng trả chậm tín chấp, không nên 

chú trọng về mặt phát triển doanh số dẫn đến rủi ro trong việc thu hồi vốn. 

- Đối với công tác xây lắp: Chỉ nên nhận thầu thi công các công trình có nguồn vốn rõ ràng, lựa 

chọn các thầu phụ có năng lực.  

- Hoạt động sản xuất đá mang lại hiệu quả cho Công ty, đề nghị Công ty có giải pháp tăng 

cường sản lượng sản xuất và khai thác trong năm 2012. 

- Đối với xưởng sản xuất bao bì: Đề nghị công ty xem xét lại có nên tiếp tục sản xuất trong khi 

lỗ lũy kế bằng với chi phí khấu hao. 

- Đối với các dự án BĐS: Công ty cần sớm hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý các dự án, tìm đối tác cùng 

hợp tác kinh doanh hoặc chuyển nhượng toàn bộ dự án để giảm áp lực vốn cho Công ty.  

- Đối với đầu tư vốn tại công ty con, liên doanh, liên kết: Rà soát lại hiệu quả sản xuất kinh 

doanh tại các công ty con, công ty liên kết. Công ty nên tìm giải pháp thoái vốn tại các công ty 

hoạt động thua lỗ và hiệu quả kinh doanh thấp. Riêng đối với Công ty CP Đầu tư và Phát triển 

Phước Hòa, đề nghị người đại diện phần vốn của C&T tại Công ty Phước Hòa phải có biện 

pháp để hoàn tất các thủ tục pháp lý, sớm đưa dự án vào hoạt động. Đối với Công ty cổ phần 

bê tông Thăng Long, đề nghị người đại diện phần vốn của C&T tại Công ty Thăng Long có 

giải pháp để sớm hoàn tất thủ tục góp vốn của các cổ đông sáng lập tại Công ty CP Bê tông 

Xây dựng Thăng Long, đồng thời có giải pháp tích cực để thu hồi công nợ tồn đọng, hoạch 

định phương án sản xuất kinh doanh cụ thể trong năm 2012 để tránh tình trạng tiếp tục thua lỗ 

như năm 2011. 

 



CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ             Báo cáo thường niên năm 2011 
___________________________________________________________________________________________ 

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông. 

Trân trọng. 

                                  TM. BAN KIỂM SOÁT 

                                 TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 

                                                                                         (đã ký)                             
 

                                                                                 VÕ NGỌC THẢO 
 

 

 
4. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

 
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

4.1. Năng lực hoạt động 

Nhìn chung, Công ty C&T luôn cố gắng cải thiện năng lực hoạt động của mình bao gồm vòng 

quay các khoản phải thu, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay tổng tài sản. Trong năm 2011, vòng 

quay hàng tồn kho được đẩy nhanh đáng kể so với năm 2010 do Công ty đã thực hiện tốt công việc 

dự báo và chủ động trong việc lập kế hoạch bán ra.  

Mặt khác, vòng quay khoản phải thu ngắn hạn năm 2011 được cải thiện hơn so với năm 2010, 

nhưng giá trị khoản phải thu vẫn tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm ngoái, và chiếm tỷ lệ cao trong 

cơ cấu tài sản ngắn hạn.  
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4.2. Khả năng thanh toán 

Số liệu qua các năm cho thấy, khả năng thanh toán của C&T được duy trì ổn định ở mức an toàn. 

Các hệ số thanh toán mang tính tích cực nhưng vẫn còn thấp so với trung bình ngành. Vì vậy, tính 

chủ động thanh khoản của Công ty vẫn còn bị sức ép lãi vay. 

KHẢ NĂNG THANH TOÁN
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4.3. Khả năng sinh lời 
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Năm 2011, các hệ số khả năng sinh lời thể hiện hiệu quả kinh doanh của C&T bị giảm sút. Nguyên 

nhân chủ yếu là do ảnh hưởng trực tiếp từ các chính sách thắt chặt tiền tệ, lãi suất ngân hàng tăng 
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cao, cắt giảm đầu tư công để kiềm chế lạm phát. Bên cạnh đó, các chính sách quản trị rủi ro tuy đã 

được chú ý nhưng vẫn còn những mặt hạn chế. 

4.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Một số chỉ tiêu chủ yếu về hoạt động kinh doanh  

Chỉ tiêu (triệu đồng) 2008 2009 2010 2011 

Doanh thu thuần 2.642.021 2.555.471 3.153.699 3.820.876
Giá vốn hàng bán 2.526.687 2.474.609 3.036.696 3.677.750
Lợi nhuận gộp 115.334 80.862 117.004 143.126
Doanh thu hoạt động tài chính 26.472 55.566 41.585 80.922
Chi phí tài chính 83.115 73.595 91.214 173.889
Chi phí bán hàng 8.745 6.530 4.941 6.549
Chi phí quản lý doanh nghiệp 29.032 28.957 36.462 37.286
Lợi nhuận thuần HĐKD 20.914 27.346 25.971 6.325
Thu nhập khác 4.510 1.881 4.701 2.832
Chi phí khác 1.227 1.100 1.390 471
Lợi nhuận khác 3.284 781 3.311 2.361
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 24.197 28.127 29.282 8.685
Lợi nhuận sau thuế TNDN 17.898 22.583 25.149 8.551

 

Cũng như các doanh nghiệp khác, tình hình hoạt động SXKD của Công ty gặp rất nhiều khó khăn 

do ảnh hưởng dây chuyền từ những chính sách vĩ mô, các ngân hàng thương mại cắt giảm dư nợ đi 

kèm với việc liên tục tăng lãi suất, tỷ giá biến động phức tạp đã ảnh hưởng đến các phương án kinh 

doanh XNK của Công ty. Trong bức tranh chung đó, BGĐ và toàn thể CBCNV đã nỗ lực hết 

mình, vượt qua những thử thách để giữ vững hoạt động SXKD và cố gắng phấn đấu đạt mục tiêu 

kế hoạch. Trong đó, doanh thu toàn công ty 3.821 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2010 và vượt 

18% so với kế hoạch. Tuy nhiên, vấn đề công nợ và lãi suất tăng cao kéo theo chi phí tài chính lớn, 

làm giảm lợi nhuận trước thuế toàn Công ty, không đạt kế hoạch đề ra. 
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Hoạt động kinh doanh và XNK 

Với tiêu chí hàng đầu là vừa mở rộng hợp tác với các đối tác vừa ưu tiên bảo toàn vốn, Công ty 

tăng cường kiểm soát chặt chẽ đầu ra, duy trì khách hàng chiến lược, ưu tiên cung cấp các mặt 

hàng truyền thống (thép, xi măng, sắt, bấc thấm …) cho các dự án từ nguồn vốn ODA, FDI, và vốn 

trong nước như dự án đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Dự án Tuyến đường Tân 

Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai, dự án Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng … 

Với doanh thu 3.567 tỷ đồng, khối kinh doanh đã vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra 21% và tăng 23% so 

với cùng kỳ năm ngoái. 

Hoạt động xây lắp 

Tiếp nối năm 2010, năm 2011 vẫn là một năm đầy khó khăn thách thức cho khối kinh doanh xây 

lắp. Công ty đã nhận thầu thi công các công trình bằng vốn ngân sách ở các tỉnh miền tây và các 

gói thầu phụ cho tổng thầu nước ngoài. Trong đó, có một số dự án bị đình trệ do các nguồn vốn 

hầu hết đều bị cắt giảm mạnh, lãi suất vay vốn thực hiện thi công công trình tăng cao, trong khi 

việc thu hồi vốn chậm do các chủ đầu tư thiếu vốn. Vì vậy hiệu quả thực hiện các hợp đồng xây 

lắp này cũng bị ảnh hưởng lớn. 
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Tuy nhiên, với nỗ lực hết mình, khối xây lắp đã đạt doanh thu khối xây lắp đạt 220 tỷ vượt 5% so 

với kế hoạch năm, giá trị lãi gộp đạt 16 tỷ đồng, vượt 11% so với kế hoạch. Các công trình đem lại 

quả cao như Nhà máy Fuji Seal tại Bình Dương, Nhà máy Towa 3 tại Quận 7, Tp. HCM, … đã góp 

phần đáng kể vào hiệu quả thực hiện của khối xây lắp.  
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Hoạt động sản xuất VLXD: 

Trong năm 2011, Nhà máy VINA PSMC tại Long An được đầu tư nâng cao công suất, tăng khả 

năng cung cấp cọc ván bê tông dự ứng lực cho thị trường TP.Hồ Chí Minh, khu vực miền Tây 

Nam Bộ và miền Trung. Hiện tại, dự án Nhà xưởng sản xuất cọc ván bê tông dự ứng lực tại khu 

kinh tế Nghi Sơn – Thanh Hóa đã được triển khai và hiện đang sản xuất cọc cung cấp cho dự án 

Nhiệt Điện Nghi Sơn và trong tương lai sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể cho Công ty.  

Mỏ đá Trà Đuốc tuy doanh thu (6,6 tỷ đồng) và lãi gộp (4,3 tỷ đồng) không đạt kế hoạch năm 

nhưng cũng góp phần vào lợi nhuận toàn Công ty. 

Tình hình hoạt động đầu tư BĐS: 

Nhận thức được khó khăn từ thị trường BĐS, thị trường tài chính, và với sự thận trọng, để tránh 

các rủi ro, Công ty C&T đã điều chỉnh chiến lược đầu tư với chủ trương tăng cường mời gọi vốn 

đầu tư vào các thành phần của dự án, tập trung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý của dự án. 

+ Dự án Khu Đô thị mới Hà  Tiên – Kiên Giang:  

Diện tích: 96,25 ha 

Tổng mức đầu tư: 334 tỷ đồng. 

Đến hết năm 2011 giá trị đầu tư: 232 tỷ đồng. 

Tiến độ dự án: đã thi công thảm bê tông nhựa các đường số 39a (kết nối từ dự án ra quốc lộ 80), 

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 và một phần đường số 1 theo đúng cam kết với khách hàng. Hiện tại, 

đang tiến hành quyết toán vốn giai đoạn 1 của dự án với Sở tài chính tỉnh Kiên Giang; 

Tổng giá trị hợp đồng đã ký kết với khách hàng trong năm 2011 là 52 tỷ. 

+ Dự án Green Pearl (C&T Plaza):  

Đến nay, tiến độ hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý của dự án vẫn còn chậm do đồ án quy hoạch toàn khu 

1/2000  đang chờ UBND TP.HCM phê duyệt dù đã được Sở Quy Hoạch Kiến Trúc thông qua. Do 

đó, Công ty chỉ có thể đẩy nhanh thực hiện các thủ tục đầu tư tiếp theo sau khi được UBND 

TP.HCM phê duyệt quy hoạch 1/2000. Việc chậm trễ này là hoàn toàn do yếu tố khách quan và 

kéo theo nhiều thiệt hại vì mất cơ hội thị trường. 

+ Dự án Chung cư Mỹ Phúc tại Phường 16, Quận 8, TP.HCM: 

Chủ trương điều chỉnh quy hoạch xây dựng 1/500 (trong đó đã chuyển 30% diện tích sang quy 

hoạch biệt thự) đã được Sở Quy Hoạch Kiến Trúc chấp thuận vào đầu quý 2/2012. Đồ án quy 
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hoạch xây dựng 1/500 sẽ hoàn tất vào cuối quý 2/2012 và dự kiến hoàn tất thủ tục đầu tư xây dựng 

vào quý 4/2012. 

+ Dự án chung cư Phú Long tại Phường 15 Quận Tân Bình TP.HCM: 

Do thủ tục cưỡng chế thi hành án kéo dài so với dự kiến, nên việc chuyển giao dự án chung cư Phú 

Long từ Công ty TNHH TM & SX Bảo Ngọc Tú cho công ty C&T vẫn chưa hoàn thành trong năm 

2011. Hiện nay, nhờ có sự đồng thuận về việc chuyển giao dự án từ các ban ngành có liên quan  

như Sở Xây Dựng, Sở Tài Nguyên Môi Trường, Cục Thi Hành Án, Sở Tư Pháp.. do đó, việc 

chuyển giao này đang tiến triển thuận lợi. 

Khi chính thức nhận được sự chuyển giao, Công ty sẽ có phương án triển khai dự án. 

4.5. Những tiến bộ đạt được 

- Doanh thu toàn Công ty đạt được 3.821 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2010 và vượt 18% so với 

kế hoạch. 

- Công tác thu hồi nợ luôn được quan tâm đặc biệt nhằm giảm thiểu rủi ro bị chiếm dụng vốn. 

- Cơ chế quản lý trong hoạt động xay lắp đượcc hoàn thiện, góp phần làm tăng hiệu quả hoạt động 

của khối xây lắp. 

- Các dự án BĐS lớn được chia sẻ với các nhà đầu tư khác nên cũng được giảm bớt gánh nặng về 

tài chính. 

4.6. Những khó khăn 

- Sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt giữa các doanh nghiệp không chỉ trong thương 

mại mà cả trong lĩnh vực xây lắp, đặc biệt là cạnh tranh về giá đã ảnh hưởng không nhỏ đển lợi 

nhuận của Công ty. 

- Tình hình kinh tế vĩ mô đã ảnh hưởng trực tiếp làm cho thị trường xây dựng thiếu việc làm, tình 

trạng nợ nần lẫn nhau ngày càng tăng, càng tăng khó khăn và áp lực cho công tác thu hồi nợ. 

- Công tác thu hồi nợ dù được quan tâm đặc biệt nhưng vẫn chưa thật sự hiệu quả cộng với vấn đề 

lãi suất cao gây ra áp lực lớn, làm tăng chi phí tài chính và giảm lợi nhuận.  

- Các văn bản và nghị định mới ban hành liên quan đến đất đai, nhà ở, cũng như tình trạng đóng 

băng trong lĩnh vực BĐS cùng với một số yếu tố khách quan khác đã ảnh hưởng đến lộ trình thực 
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hiện các dự án BĐS. Do đó, các dự án đầu tư bị vốn hóa cao mà không có cơ hội phát triển. Dòng 

tiền đầu tư chưa sinh lợi nhuận và phát sinh chi phí trong năm. 

4.7. Các giải pháp cải tiến 

- Kiểm soát chặt chẽ hơn các khoản phải thu và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác xử 

lý nợ quá hạn và thu hồi nợ mới. Cụ thể, đối với các khoản nợ có khả năng thu, lập kế hoạch chi 

tiết để đôn đốc theo từng tuần, từng tháng, quý và cả năm. Trường hợp các khoản nợ quá hạn kéo 

dài thì sẽ kiểm tra, rà soát, thống kê để tìm ra phương án xử lý tối ưu. 

- Tiếp tục duy trì chiến lược kinh doanh với tiêu chí hàng đầu là vừa mở rộng hợp tác với các đối 

tác vừa ưu tiên bảo toàn vốn. Kiểm soát chặt chẽ đầu ra, chọn lọc khách hàng lớn có uy tín, có 

nguồn tín dụng đảm bảo. 

- Tiếp tục thực thi chính sách tiết kiệm giảm chi phí quản lý và hoàn thiện công tác quản trị rủi ro. 

- Rà soát và lập kế hoạch cụ thể công tác triển khai từng dự án BĐS nhằm bảo đảm tiến độ triển 

khai và hiệu quả vốn đầu tư. 

 

PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN  

(theo sự chỉ đạo của HĐQT) 

1. Dự án Khu Đô thị mới Hà  Tiên – Kiên Giang:  

Tiếp tục thực hiện chuyển giao quyền sử dụng đất cho khách hàng, tăng doanh thu cho năm 2012. 

Sau khi hoàn thành quyết toán vốn giai đoạn 1, Công ty sẽ thực hiện thủ tục xin điều chỉnh lại quy 

hoạch, xác định giá trị đầu tư giai đoạn 2. Đồng thời, triển khai thi công hoàn chỉnh hai tuyến 

đường đầu nối từ dự án ra tỉnh lộ 28 và tiếp tục kêu gọi vốn đầu tư vào các thành phần của dự án 

như: khu resort, khu thương mại dịch vụ cao tầng... 

2. Dự án Green Pearl (C&T Plaza):  

Tiếp tục hoàn chỉnh đền bù 2% diện tích còn lại ngay sau khi quy hoạch chung 1/2000 toàn khu 36 

ha được cấp thẩm quyền phê duyệt, tiếp tục triển khai đồ án thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500 đồng 

thời tìm đối tác hợp tác nhằm giảm bớt giá trị đầu tư tại dự án. 

 



CÔN
_
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3.  Dự án Chung cư Mỹ Phúc tại Phường 16, Quận 8, TP.HCM: 

Tập trung hoàn chỉnh thủ tục giao đất và thủ tục điều chỉnh quy hoạch, thiết kế chi tiết và triển 

khai đầu tư theo giai đoạn phù hợp với nhu cầu của thị trường, song song tìm đối tác chuyển 

nhượng bớt phần vốn hợp tác đầu tư. 

4. Dự án chung cư Phú Long tại Phường 15 Quận Tân Bình TP.HCM: 

Sau khi tiếp nhận lại dự án từ việc cưỡng chế thi hành án, Công ty sẽ triển khai công tác tạm đảm 

bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại trong khu vực. Bên cạnh đó, nghiên cứu, điều chỉnh 

dự án để nâng cao hiệu quả, phù hợp với các quy định hiện hành. 
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III. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 
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1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1.1. Bà ĐỖ THỊ NGỌC BÌNH - Chủ tịch HĐQT 

- Năm sinh: 1957 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

- Chức vụ tại công ty khác: 

Chủ Tịch HĐQT – Công ty CP Bao bì Nhơn Trạch 

Thành Viên HĐQT – Công ty CP XD và Thương mại Ban Tích 

1.2. Ông PHẠM ANH TUẤN - Phó Chủ tịch HĐQT  kiêm Tổng Giám Đốc 

- Năm sinh: 1964 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Ngoại thương 

- Chức vụ tại công ty khác: 

Thành Viên HĐQT – Công ty CP XD và Thương mại Ban Tích 

Thành Viên HĐQT – Công ty CP Đầu tư và Phát triển Phước Hòa 

1.3. Ông LOUIS T NGUYEN - Thành viên HĐQT 

- Năm sinh: 1963 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Tài Chính 

- Chức vụ tại công ty khác: 

Chủ Tịch HĐQT kiêm TGĐ – Saigon Asset Management Corporation 

Thành Viên HĐQT – Công ty CP Hợp Tác Kinh Tế và XNK SAVIMEX

Thành Viên HĐQT – Công ty CP Đầu Tư Việt Phát Hưng 

1.4. Bà NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG  - Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng 

- Năm sinh: 1968 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Chứng chỉ Giám Đốc Tài Chính (CFO) 

1.5. Ông HOÀNG ANH TUẤN - Thành viên HĐQT 

- Năm sinh: 1958 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư địa chất công trình 

- Chức vụ tại công ty khác: 

Giám Đốc  – Công ty CP XD và Thương Mại Biển Tây 
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2. BAN KIỂM SOÁT 

2.1. Bà VÕ NGỌC THẢO - Trưởng BKS 

- Năm sinh: 1979 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh Tế 

- Chức vụ tại công ty khác: 

Phó phòng tài chính kế toán – Tổng công ty xây dựng số 1 

2.2. Ông HÀ VĂN MINH - Thành viên BKS 

- Trưởng phòng Kinh doanh Xuất Nhập Khẩu số 3 

- Năm sinh: 1970 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế  

2.3. Ông NGUYỄN HOÀNG TUẤN  - Thành viên BKS 

- Năm sinh: 1973 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, CFA Level 1 

- Chức vụ tại công ty khác: 

Phó Giám Đốc Đầu Tư – Saigon Asset Management Corporation 

Thành viên BKS – Công ty CP Phát triển thương mại VINACONEX 

 

3. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

3.1. Ông PHẠM ANH TUẤN - Tổng Giám Đốc 

- Năm sinh: 1964 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Ngoại thương 

- Chức vụ tại công ty khác: 

Thành Viên HĐQT – Công ty CP XD và Thương mại Ban Tích 

Thành Viên HĐQT – Công ty CP Đầu tư và Phát triển Phước Hòa 

3.2. Ông ĐỖ ĐỨC MINH - Phó Tổng Giám Đốc  

- Năm sinh: 1958 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy Lợi 

- Chức vụ tại công ty khác: 

Thành Viên HĐQT – Công ty CP Đầu tư và XD Huy Thục 

3.3. Ông HOÀNG NGỌC MINH - Phó Tổng Giám Đốc  

- Năm sinh: 1952 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng 
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- Chức vụ tại công ty khác: 

Chủ Tịch HĐQT – Công ty CP XD và Thương Mại Biển Tây 

Thành Viên HĐQT – Công ty CP Đầu Tư và XD Huy Thục 

3.4. Ông PHÙNG ĐẠT ĐỨC - Phó Tổng Giám Đốc  

- Năm sinh: 1975 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế đối ngoại  

- Chức vụ tại công ty khác: 

Thành Viên HĐQT – Công ty CP Đầu Tư và XD Cầu Đồng Nai  

3.5. Ông TRẦN CÔNG QUỐC BẢO - Phó Tổng Giám Đốc  

- Năm sinh: 1976 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế đối ngoại 

- Chức vụ tại công ty khác: 

Chủ Tịch HĐQT kiêm TGĐ – Công ty CP XD và Thương Mại Ban Tích  

Thành Viên HĐQT – Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Phước Hòa 

3.6. Ông PHAN TRUNG HUY - Phó Tổng Giám Đốc  kiêm Trưởng Phòng Quản Lý Xây 

Lắp Số 1 

- Năm sinh: 1976 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng – Ngành kỹ thuật công trình 

- Chức vụ tại công ty khác: 

Tổng Giám Đốc – Công ty CP Đầu tư và Phát triển Phước Hòa 

3.7. Ông NGUYỄN THANH TUÂN - Phó Tổng Giám Đốc  kiêm Trưởng Văn Phòng Đại 

Diện C&T tại Hà Nội 

- Năm sinh: 1971 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh Tế 

3.8. Ông TRẦN MẠNH HÙNG - Giám Đốc Tài Chính 

- Năm sinh: 1974 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài Chính Doanh Nghiệp, Chứng chỉ Giám Đốc Tài Chính 

(CFO). Chứng chỉ Giám Đốc Điều Hành (CEO) 

- Chức vụ tại công ty khác: 

Kế Toán Trưởng – Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Phước Hòa 

Trưởng Ban Kiểm Soát – Công ty CP Bao Bì Nhơn Trạch 

Trưởng Ban Kiểm Soát – CP XD Dân Dụng và CN Phía Nam 
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Trưởng Ban Kiểm Soát – Công ty CP Bê Tông XD Thăng Long 

3.9. Bà NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG - Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng 

- Năm sinh: 1968 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Chứng chỉ Giám Đốc Tài Chính (CFO). Chứng chỉ 

Giám Đốc Điều Hành (CEO) 

 

4. CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ 

Số lượng cán bộ - công nhân viên  

Tính đến thời điểm 31/12/2011, tổng số CB-CNV của Công ty C&T là 485 người. Trong đó:  

Phân theo trình độ Số lượng (người) Tỷ lệ % 
Đại học, sau đại học 148 30,52%
Cao đẳng, trung cấp 37 7,63%
CN kỹ thuật 195 40,21%
Lao động phổ thông 105 21,65%

 
Do đặc thù loại hình hoạt động kinh doanh, cơ cấu lao động theo trình độ của Công ty chủ yếu 

vẫn tập trung và chủ yếu ở hệ công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông và chiếm hơn 60% tổng số 

lao động.  

Tất cả CBCNV được bố trí công việc làm phù hợp với năng lực trình độ của mình hoàn thành 

các chỉ tiêu kế hoạch công ty đề ra trong năm. 

 

                                

Phân bổ lao động

51%
49%

Lao động gián tiếp

Lao động trực tiếp

 
 
Lực lượng lao động trực tiếp chủ yếu là khối công nhân bộ phận xây lắp, lao động gián tiếp là 

khối nhân viên văn phòng, các phòng Kinh doanh XNK, Kinh doanh BĐS, các Ban Quản lý,các 

 - 34 - 
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phòng quản lý Xây lắp. Do đặc thù ngành xây dựng nên ngoài lực lượng lao động thường xuyên 

thì Công ty cũng có thuê lao động thời vụ để phục vụ cho các công trình xây dựng. 

Để giải quyết việc làm cho hơn 400 lao động, Ban TGĐ công ty đã có những biện pháp như luôn 

tích cực, chủ động trong hoạt động SXKD, tiếp cận thị trường, đề ra những biện pháp đổi mới 

trong SXKD, tăng cường mối quan hệ với các đơn vị trong và ngoài nước nhằm tìm các đối tác 

thích hợp, mở rộng sản xuất kinh doanh đảm bảo cho người lao động có việc làm liện tục, ổn 

định và nâng cao đời sống.  

 Chính sách lương thưởng 

Công ty áp dụng hai hình thức trả lương 

* Lương công nhật: dành cho các phòng, ban nghiệp vụ, hành chính. Mức lương căn cứ vào 

thang, bảng lương do Nhà Nước quy định. CBCNV được nâng lương theo đúng quy định của 

Luật lao động và Công ty cũng đóng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, giải quyết chế độ ốm 

đau, thai sản, khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV kịp thời, đúng chính sách. 

* Lương khoán: áp dụng cho các khối sản xuất và kinh doanh. Chế độ lương khoán đảm bảo cho 

nhân viên phát huy hết khả năng làm việc và có mức thu nhập tương xứng với năng lực của mình 

Nhằm khuyến khích động viên CBCNV trong Công ty không ngừng nâng cao năng suất, gia tăng 

hiệu quả đóng góp vào kết quả chung, Công ty có chính sách thưởng thiết thực, phúc lợi đảm bảo 

đầy đủ. Ngoài tiền lương, nguời lao động trong Công ty được thưởng thêm tháng lương thứ 13 

và được trích khen thưởng từ quỹ lương của Công ty theo năng suất mà người lao động đã đóng 

góp vào việc hoàn thành kế hoạch năm 

Bình quân thu nhập một CBCNV là 5 triệu đồng/tháng. 

 Chính sách đãi ngộ 

Công ty C&T luôn tạo điều kiện tối đa để nhân viên phát huy hết năng lực sáng tạo của mình 

trong thời gian làm việc thông qua môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và trang bị đầy 

đủ các phương tiện bảo hộ, an toàn lao động và vệ sinh lao động. Trong giai đoạn hiện nay, lực 

lượng lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề cao đang thiếu so với nhu cầu của thị trường 

lao động, việc cạnh tranh không chỉ giữa các công ty trong nước mà còn cả các doanh nghiệp 

nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Do vậy, với chính sách của công ty là đa dạng hóa 

hình thức đãi ngộ, mở rộng các đối tượng đãi ngộ để có thể đảm bảo duy trì và thu hút những 

nhân tài về làm việc cho công ty. Đặc biệt, các CBCNV có nguyện vọng gắn bó và đóng góp cho 

Công ty lâu dài sẽ được hưởng chế độ chính sách đãi ngộ hợp lý. Ngoài những quy định của 

pháp luật, công ty còn có các chính sách: 
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+ Công ty tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho tất cả CBCNV theo quy 

định của Nhà Nước. Nhân viên Công ty khi găp khó khăn đột xuất hay đau ốm, thành hôn … đều 

được Công đoàn quan tâm thăm hỏi và giúp đỡ. 

+ Công ty cũng thực hiện đúng các quy định về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các quy định 

hiện hành khác của Nhà nước về nghỉ ốm. Thời gian nghỉ thai sản là 04 tháng theo quy định và 

được hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội thay lương. 

+ CBCNV gắn bó lâu dài với công ty từ  3 năm trở lên được công ty cho vay tiền trừ lương hàng 

tháng (mua xe máy đi làm, sửa chữa nhà,….). 

+ Hằng năm, công ty hỗ trợ một phần học phí cho con CBCNV từ nhà trẻ đến đại học, nhân dịp 

lễ 1/6 hàng năm công ty tổ chức phát quà các cháu, khen thưởng tôn vinh  các cháu đạt thành 

tích cao trong học tập, từ đó phụ huynh các cháu an tâm hơn trong công tác. 

+ Công ty tổ chức CBCNV cùng gia đình tham quan du lịch từ  3-5 ngày, điều này đã làm cho 

các kỳ nghỉ hàng năm trở thành những kỷ niệm khó phai trong quan hệ đồng nghiệp và gia đình 

mỗi người, và với Công ty đó thực sự là một việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần 

tái tạo năng lượng mới cho mọi người. 

Bên cạnh đó, Công đoàn công ty hoạt động khá hiệu quả tạo điều kiện cho CBCNV Công ty 

được nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe. Công ty thường xuyên thực hiện khen thưởng cho 

con CBCNV trong Công ty có thành tích học tập tốt, chi thưởng cho CBCNV vào các dịp lễ Tết, 

... Mỗi năm, Công ty kết hợp với Công đoàn tổ chức cho CBCNV tham quan nghỉ mát 1 lần từ 4-

5 ngày và không bị trừ ngày phép năm. 

Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh vật tư cam kết các chính sách đối với người lao động trong 

Công ty là nhất quán và luôn hướng tới người lao động để tạo một đội ngũ nguồn nhân lực được 

phát triển toàn diện, chuyên nghiệp và gắn bó lâu dài vì mục tiêu chung của Công ty. 

 Chính sách tuyển dụng và đào tạo 

Quy trình tuyển dụng được thực hiện theo đúng các tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu của Công ty 

đang cần.  

Công ty C&T cũng chú trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực. Nội dung đào tạo được xây 

dựng trên nhu cầu thực tế của nhân viên và yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của công việc. 

Với các chính sách đào tạo, Công ty nhắm đến mục tiêu nâng cao và phát triển chất lượng nguồn 

nhân lực đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của các hoạt động sản xuất và kinh doanh trong 

môi trường ngày càng gay gắt. 
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V. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ CÁC THÀNH VIÊN GÓP VỐN 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên 

HĐQT (tại thời điểm 14/3/2012) 

 
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ CỔ PHẦN 

SỞ HỮU TỈ LỆ  % 

I Hội Đồng Quản Trị   
1 Đỗ Thị Ngọc Bình Chủ tịch  
 - Đại diện phần vốn nhà nước  3.450.000 34,45%
 - Cá nhân  112.150 1,12%
2 Phạm Anh Tuấn Phó Chủ tịch 74.450 0,74%
3 Louis T Nguyen  Thành viên  
 - Đại diện VietNam Property Holding  2.490.555 24,87%
4 Nguyễn Thị Thanh Hương Thành viên 49.995 0,50%
5 Hoàng Anh Tuấn Thành viên 30.330 0,30%
II Ban Kiểm Soát   
1 Võ Ngọc Thảo Trưởng Ban 2.500 0,02%
2 Hà Văn Minh Thành viên 2.950 0,03%
3 Nguyễn Hoàng Tuấn Thành viên 0 0 %
III Ban Tổng Giám Đốc   
1 Phạm Anh Tuấn Tổng Giám Đốc 74.450 0,74%
2 Đỗ Đức Minh P.Tổng Giám Đốc 20.000 0,20%
3 Hoàng Ngọc Minh P.Tổng Giám Đốc 22.012 0,22%
4 Phùng Đạt Đức     P.Tổng Giám Đốc 35.500 0,35%
5 Trần Công Quốc Bảo     P.Tổng Giám Đốc 25.610 0,26%
6 Phan Trung Huy     P.Tổng Giám Đốc 65.350 0,65%
7 Nguyễn Thanh Tuân     P.Tổng Giám Đốc 30.250 0,30%
8 Trần Mạnh Hùng Giám Đốc Tài Chính 10.500 0,10%
IV Kế Toán Trưởng   
1 Nguyễn Thị Thanh Hương  49.995 0,50%

 
 

Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm 

soát thực hiện 2011 

Trong năm 2011, tổng mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị: 216.000.000 đồng, tương ứng với 

2,49%  lợi nhuận trước thuế của Công ty.  

Các thành viên HĐQT có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi 

phí hợp lý khác mà họ đã chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên HĐQT của mình. 

Tổng mức thù lao cho BKS: 48.000.000 đồng, tương ứng với 0,55% lợi nhuận trước thuế của 

Công ty. 
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Thành viên Ban kiểm soát cũng sẽ được thanh toán các khoản chi phí đi lại, khách sạn và các chi 

phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp Ban kiểm soát hoặc liên quan đến 

hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Cơ cấu cổ đông (tại thời điểm 14/03/2012): 
STT Cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ 

A Tổng số cổ phần 10.015.069 100,00%
1 Cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ 5.940.555 59,32%
2 Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5% vốn điều lệ 705.020 7,04%
3 Cổ đông sở hữu dưới 1% vốn điều lệ 3.369.494 33,64%
B Trong đó:  
1 Cổ đông trong nước 7.220.412 72,10%
 Cá nhân 3.667.236 36,62%
 Tổ chức  3.553.176 35,48%
2 Cổ đông nước ngoài 2.694.657 26,90%
 Cá nhân  93.752 0,93%
 Tổ chức  2.600.905 25,97%
3 Cổ phiếu quỹ 100.000 1,00%

 
Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn (sở hữu trên 5% vốn cổ phần của Công ty) 

Tên cổ đông Địa chỉ Số lượng CP Tỷ lệ 

Cổ đông Nhà nước: Tổng Công ty 
Xây dựng số 1 

111Pasteur (lầu 8,9), Phường 
Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM 3.450.000 34,45%

VietNam Property Holding TMS Building, Lầu 12, 172 Hai 
Bà Trưng, Q.1, TP. HCM 2.490.555 24,87%

 
 

 
VI. CÁC CÔNG TY CON VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT 

 
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT 

 
1  Công ty TNHH Bê tông đúc sẵn 

VINA-PSMC 
 Lô 1699, Khu Công nghiệp Long Định, 

huyện Cần Đước, tỉnh Long An 
70%

2 
 

 Công ty TNHH Thương mại 
Xây dựng và Kinh doanh nhà 
An Phúc 

 Số 4/4 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 
Đa Kao, TP.HCM 

50%

3  Công ty CP Xây dựng và 
Thương mại Ban Tích 

 Số 49 Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 
4, TP.HCM 

45,67%

4  Công ty CP Xây dựng và 
Thương mại Biển Tây 

 Số 49 Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 
4, TP.HCM 

49,42%

5  Công ty CP Đầu tư và Phát triển 
Phước Hòa 

 Ấp Phước Lộc, xã Tân Phước, huyện 
Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

47,75%



CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ             Báo cáo thường niên năm 2011 
___________________________________________________________________________________________ 

 - 47 - 

6  Công ty CP Bao bì Nhơn Trạch  Đường số 2, Khu Công nghiệp Nhơn 
Trạch 1, huyện Nhơn Trạch , tỉnh Đồng 
Nai 

27,12%

7  Công ty CP Xây dựng Dân dụng 
và Công nghiệp Phía Nam 

 38E Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, 
TP.HCM 

19%

8  Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 
Huy Thục  

 Số 49 Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 
4, TP.HCM 

17,86%

9  Công ty CP Bê tông Xây dựng 
Thăng Long 

 Ấp Thuận Đạo, Bến Lức,  tỉnh Long An 17%

       
 

TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÁC 

CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT 

 

1. CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG ĐÚC SẴN VINA-PSMC  

Trụ sở chính: Lô 1699, Khu Công Nghiệp Long Định, huyện Cấn Đước, tỉnh Long An. 

Đơn vị liên doanh: Tập đoàn P.S Mitsubishi Corporation LTM Co., Nhật Bản 

Đại diện: 

Ông Nguyễn Phúc Huy – Chủ tịch HĐTV 

Ông Lê Quảng Châu – Giám Đốc 

Hoạt động chính: 

- Thiết kế, sản xuất các sản phẩm bê tông đúc sẵn như bê tông cốt thép dự ứng lực, cọc ván bê 

tông dự ứng lực chữ T, bê tông tươi (bê tông trộn sẵn). 

- Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng (dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và các công 

trình xây dựng khác). 

 
Hạng mục Năm 2010 Năm 2011 
Tình hình tài chính    
Tổng tài sản 72.124 123.367 
Vốn chủ sở hữu 26.969 28.008 
Kết quả kinh doanh   
Doanh thu 60.057 88.958 
Lợi nhuận sau thuế 2.510 2.897 

   ĐVT: triệu đồng 

 

2.  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ AN 

PHÚC 

Trụ sở: Số 4/4 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, TP.HCM 
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Đại diện: 

Bà Đỗ Thị Ngọc Bình – Chủ tịch HĐTV 

Ông Lê Huy Vinh – Giám Đốc 

Hoạt động chính: 

- Xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, thủy lợi, san lấp mặt bằng. 

- Dịch vụ nhà đất, chuyển quyền sử dụng đất, môi giới bất động sản. 

- Kinh doanh nhà. 

 

3. CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BAN TÍCH 

Trụ sở: Số 49 Lê Quốc Hưng, P.12, Q.4, TP.HCM 

Đại diện: 

Ông Trần Công Quốc Bảo – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc 

Hoạt động chính: 

- Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, chất phụ gia bê tông, máy móc, thiết bị thi 

công xây dựng, hàng thủ công mỹ nghệ. 

- Cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa. 

 

Hạng mục Năm 2010 Năm 2011 
Tình hình tài chính    
Tổng tài sản 186.203 197.422 
Vốn chủ sở hữu 19.701 18.221 
Kết quả kinh doanh   
Doanh thu 593.864 597.882 
Lợi nhuận sau thuế 3.220 2.632 
ĐVT: triệu đồng 

 

4. CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BIỂN TÂY 

Trụ sở: Số 49 Lê Quốc Hưng, P.12, Q.4, TP.HCM 

Đại diện: 

Ông Hoàng Ngọc Minh – Chủ tịch HĐQT 

Ông Hoàng Anh Tuấn – Giám Đốc 

Hoạt động chính: 

- Mua bán vật liệu xây dựng, chất phụ gia bê tông, hàng trang trí nội thất, máy móc thiết bị thi 

công xây dựng, hàng thủ công mỹ nghệ. 
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- Khai thác khoáng sản. 

- Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, đường dây, trạm biến áp. 

 

Hạng mục Năm 2010 Năm 2011 
Tình hình tài chính    
Tổng tài sản 52.919 56.458 
Vốn chủ sở hữu 16.692 18.496 
Kết quả kinh doanh   
Doanh thu 185.711 148.550 
Lợi nhuận sau thuế 3.951 5.057 
ĐVT: triệu đồng 

 

5. CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHƯỚC HÒA 

Trụ sở: Ấp Phước Lộc, xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT 

Đại diện: 

Ông Đoàn Văn Đức – Chủ tịch HĐQT 

Ông Phan Trung Huy – Giám Đốc 

Hoạt động chính: 

- Khai thác và kinh doanh bến cảng thủy nội địa. 

- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, thiết bị máy móc, phương tiện 

vận tải phục vụ thi công, hàng tiểu thủ công nghiệp. 

- Xây dựng các công trình công nghiệp, công trình dân dụng, công trình giao thông, công trình 

thủy lợi, công trình đường dây, công trình trạm biến áp. 

 

Hạng mục Năm 2010 Năm 2011 
Tình hình tài chính    
Tổng tài sản 23.679 81.711 
Vốn chủ sở hữu 4.308 39.731 
Kết quả kinh doanh   
Doanh thu 65.943 82.016 
Lợi nhuận sau thuế 71 232 
ĐVT: triệu đồng 

 

6. CÔNG TY CP BAO BÌ NHƠN TRẠCH 

Trụ sở: Đường số 2, Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 
Đại diện: 
Bà Đỗ Thị Ngọc Bình – Chủ tịch HĐQT  
Ông Nguyễn Đức Văn – Giám Đốc 
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Hoạt động chính: 
- Sản xuất và kinh doanh bao bì các loại từ giấy, carton, nhựa, gỗ, các mặt hàng dệt may, nhuộm. 
- Mua bán, đại lý ký gởi vật tư hàng hóa ngành sản xuất bao bì, cơ khí: sắt, thép đặc chủng, phôi 
thép, tole silic, thép chịu nhiệt, hạt nhựa và phụ gia ngành nhựa, ngành giấy. 
- Mua bán vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị, vật tư ngành cơ khí và chế tạo máy, các sản 
phẩm bằng sành sứ, thủy tinh, sợi, dệt, may, sản phẩm bằng da (sợi da, thuộc da). 
 
Hạng mục Năm 2010 Năm 2011 
Tình hình tài chính    
Tổng tài sản 146.857 128.690 
Vốn chủ sở hữu 48.815 46.416 
Kết quả kinh doanh   
Doanh thu 107.889 191.525 
Lợi nhuận sau thuế 10.496 2.934 
ĐVT: triệu đồng 

 
7. CÔNG TY CP XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP PHÍA NAM 

Trụ sở: Số 49 Lê Quốc Hưng, P.12, Q.4, TP.HCM 

Đại diện: 

Ông Nguyễn Quốc Hùng – Giám Đốc 

Hoạt động chính: 

- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. 

- Trang trí nội thất. 

- Kinh doanh nhà. 

- Mua bán, lắp đặt thiết bị công trình xây dựng. 

 
Hạng mục Năm 2010 Năm 2011 
Tình hình tài chính    
Tổng tài sản 27.737 58.146 
Vốn chủ sở hữu 2.808 3.367 
Kết quả kinh doanh   
Doanh thu 14.499 55.317 
Lợi nhuận sau thuế (592) 559 
ĐVT: triệu đồng 

 

8. CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUY THỤC 

Trụ sở: Đường số 2, Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

Đại diện: 

Ông Nguyễn Hữu Thục – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Giám Đốc 

Hoạt động chính: 
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- Xây dựng các công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, dân dụng, đường dây, trạm biến áp. 

- Mua bán vật liệu xây dựng, thiết bị máy móc, phương tiện vận tải phục vụ thi công, hàng trang 

trí nội ngoại thất. 

- Thi công cọc bê tông dự ứng lực. 

- Xử lý nền móng bằng công nghệ hiện đại, tiên tiến. 

 
Hạng mục Năm 2010 Năm 2011 
Tình hình tài chính    
Tổng tài sản 57.755 52.875 
Vốn chủ sở hữu 5.691 5.751 
Kết quả kinh doanh   
Doanh thu 54.424 37.035 
Lợi nhuận sau thuế (782) 228 
ĐVT: triệu đồng 

  
9. CÔNG TY CP BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG THĂNG LONG 

Trụ sở: Ấp Thuận Đạo, Bến Lức, Long An 

Đại diện: 

Ông Đoàn Văn Đức – Chủ tịch HĐQT  

Vũ Hồng Phương – Giám Đốc 

Hoạt động chính: 

- Sản xuất và xây lắp, kinh doanh bê tông thương phẩm, vật liệu xây dựng. 

 

Hạng mục Năm 2010 Năm 2011 
Tình hình tài chính    
Tổng tài sản 96.875 92.104 
Vốn chủ sở hữu 44.112 40.776 
Kết quả kinh doanh   
Doanh thu 46.229 18.042 
Lợi nhuận sau thuế 364 (3.650) 
ĐVT: triệu đồng 
 

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VỐN TẠI CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT 

C&T không ngừng tăng cường công tác quản lý chặt chẽ và có hiệu quả nguồn vốn Công ty đầu 

tư vào các công ty con, công ty liên kết thông qua việc cử, bố trí nhân sự có năng lực tham gia 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện vốn góp của C&T; tham gia HĐQT, BKS 

hoặc Ban Điều Hành tại các đơn vị. 
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