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 Danh mục viết tắt 

BĐS: bất động sản 

BKS:  Ban Kiểm Soát  

CBCNV:  Cán bộ công nhân viên 

Công ty C&T:  Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư 

CP: cổ phần 

ĐHĐCĐ: Đại Hội Đồng Cổ Đông 

HĐQT:  Hội đồng quản trị 

QLDA:  quản lý dự án 

SXKD:  sản xuất kinh doanh 

TGĐ:  Tổng Giám Đốc 

TTLKCK:  trung tâm lưu ký chứng khoán  

UBND:  Ủy ban nhân dân  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ 
 

 

2 
 

 

 

MỤC LỤC 
THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH ........................................................................................ 5 

I. THÔNG TIN CHUNG ...................................................................................................... 7 

1. Thông tin khái quát ............................................................................................................. 7 

2. Quá trình hình thành và phát triển ...................................................................................... 7 

2.1. Quá trình hình thành và phát triển ................................................................................... 7 

2.2. Cổ phần hóa ..................................................................................................................... 8 

2.3. Niêm yết ........................................................................................................................... 8 

2.4. Tăng vốn điều lệ ............................................................................................................... 8 

2.5. Một số thành tích đạt được .............................................................................................. 9 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh ..................................................................................... 9 

4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý .................................................. 9 

4.1. Mô hình quản trị ............................................................................................................... 9 

4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý .................................................................................................... 9 

4.3. Các công ty con và công ty liên kết ............................................................................... 11 

5. Mục tiêu và định hướng phát triển 5 năm (2013-2018) .................................................... 11 

5.1. Mục tiêu ......................................................................................................................... 11 

5.2. Chiến lược phát triển ...................................................................................................... 11 

5.3. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội, và cộng đồng của Công ty ........................... 12 

6. Các rủi ro ........................................................................................................................... 12 

6.1. Rủi ro kinh tế vĩ mô ....................................................................................................... 12 

6.2. Rủi ro về luật pháp ......................................................................................................... 14 

6.3. Rủi ro cạnh tranh ............................................................................................................ 14 

6.4. Rủi ro tín dụng ............................................................................................................... 15 

6.5. Rủi ro thanh khoản ......................................................................................................... 15 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2012 ...................................................... 15 



 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ 
 

 

3 
 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ......................................................................... 15 

2. Tổ chức và nhân sự ........................................................................................................... 17 

2.1. Danh sách Ban Điều Hành ............................................................................................. 17 

2.2. Những thay đổi trong Ban Điều Hành ........................................................................... 21 

2.3. Số lượng cán bộ công nhân viên và chính sách đối với người lao động ....................... 21 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án ............................................................... 23 

3.1. Tình hình thực hiện đầu tư các dự án ............................................................................. 23 

3.2. Các công ty con, công ty liên kết ................................................................................... 24 

4. Tình hình tài chính ............................................................................................................ 28 

4.1. Tình hình tài chính ......................................................................................................... 28 

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu ........................................................................................ 28 

5. Thông tin cổ đông ............................................................................................................. 29 

5.1. Cổ phần .......................................................................................................................... 29 

5.2. Cơ cấu cổ đông .............................................................................................................. 29 

5.3. Phát hành trái phiếu riêng lẻ .......................................................................................... 30 

6. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc 
và thành viên Ban Kiểm Soát ................................................................................................ 30 

6.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích ..................................................................... 30 

6.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ .......................................................................... 31 

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ............................... 32 

1. Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty ......................................................................... 32 

1.1. Lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu ............................................................................. 32 

1.2. Lĩnh vực xây lắp ............................................................................................................ 32 

1.3. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp ...................................................................................... 32 

1.4. Lĩnh vực kinh doanh BĐS và đầu tư dự án.................................................................... 33 

1.5. Quản lý tài chính ............................................................................................................ 33 

1.6. Tổ chức nhân sự ............................................................................................................. 34 

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2012 ............................................................................. 34 



 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ 
 

 

4 
 

2.1 Thành viên và cơ cấu của HĐQT ................................................................................... 34 

2.2 Các tiểu ban thuộc HĐQT: không có .............................................................................. 35 

2.3 Hoạt động của HĐQT ..................................................................................................... 35 

3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc Công ty ............................. 37 

4. Các kế hoạch, định hướng của Hội Đồng Quản Trị ......................................................... 38 

IV. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ................................... 39 

1. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty C&T ..................................................... 39 

2. Tình hình tài chính ............................................................................................................ 41 

2.1. Tình hình tài sản ............................................................................................................. 41 

2.2. Tình hình nợ phải trả ...................................................................................................... 41 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý ..................................................... 42 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai .................................................................................. 43 

4.1. Kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty ....................................................................... 43 

V. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT ...................................................................... 46 

1. Thành viên và cơ cấu Ban Kiểm Soát ............................................................................... 46 

2. Hoạt động của Ban Kiểm Soát .......................................................................................... 46 

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ............................................................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ 
 

 

5 
 

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH 
Kính thưa các quý vị cổ đông cùng toàn thể CBCNV Công ty C&T. 

Ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế được lạm phát là hai thành quả rõ nét nhất của 

kinh tế Việt Nam trong năm 2012. Nhưng bên cạnh đó, cơn bão khủng hoảng và suy 

thoái đã đẩy các doanh nghiệp Việt Nam trước muôn vàn khó khăn, thách thức. 

Với Công ty C&T, hầu như tất cả các lĩnh vực SXKD đều bị ảnh hưởng trực tiếp và 

nghiêm trọng, mặc dù HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và tập thể CBCNV đã nỗ lực bằng 

hết sức mình để chống chọi với mọi tình huống, vượt qua những khó khăn, với nhiều 

biện pháp quyết liệt trong quản lý và điều hành, tiết giảm chi phí, tăng cường kiểm soát 

rủi ro, cơ cấu lại tài chính và tập trung cơ cấu tổ chức nhân sự ...  duy trì sự ổn định cho 

mọi hoạt động và giữ uy tín thương hiệu C&T trên thương trường. Tuy nhiên, hiệu quả 

SXKD năm 2012 phần nào đã làm giảm lòng tin của các cổ đông và tăng thêm những 

khó khăn cho doanh nghiệp trong năm 2013. 

Kính thưa quý vị! 

Trước mắt chúng ta, năm 2013 được dự báo với những thách thức mới, nặng nề hơn. 

 HĐQT Công ty đã điều chỉnh định hướng kế hoạch năm 2013 và trong 5 năm tới 

với những tiêu chí phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, các giải pháp cụ thể sẽ 

được thực hiện như sau: 

 Kinh doanh xuất nhập khẩu là ngành nghề chính cần được duy trì ổn định, chú trọng 

mục tiêu an toàn. 

 Nâng cao năng lực cạnh tranh của khối xây lắp thông qua việc gắn kết chặt chẽ với 

khối kinh doanh vật liệu xây dựng – khối sản xuất bê tông – khai thác đá; đầu tư 

chuyên sâu cho thiết bị – nhân sự và củng cố và tăng cường liên kết với các đơn vị 

cùng ngành, tập trung tham gia các dự án có nguồn vốn tốt. 

 Đầu tư nâng cao công suất khai thác đá, đa dạng sản phẩm bê tông dự ứng lực và bê 

tông đúc sẵn. 

 Các dự án đầu tư BĐS, bằng mọi hình thức hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp, 

đối tác trong và ngoài nước nhằm thoái bớt vốn ở các dự án. Cùng các đối tác chuẩn 



 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ 
 

 

6 
 

bị mọi điều kiện về thủ tục pháp lý, về năng lực tài chính, năng lực tiêu thụ sản 

phẩm để có thể triển khai khi có cơ hội thuận lợi. 

 Đẩy mạnh quá trình tái cấu trúc trong toàn bộ doanh nghiệp nhằm đạt tiêu chí: 

• Khai thác hiệu quả các nguồn lực. 

• Đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. 

• Tăng cường kiểm soát rủi ro trong từng lĩnh vực. 

• Linh hoạt ứng phó khi môi trường và các nguồn lực thay đổi. 

Kính thưa quý vị cổ đông, 

Chặng đường hơn 30 năm hình thành và phát triển đủ để từng thành viên trong gia 

đình C&T tự tin vào kinh nghiệm và năng lực của mình. Những thành quả mà chúng ta 

đạt được có thể là chưa lớn, nhưng là niềm tự hào của toàn thể CBCNV và đáng để mỗi 

người luôn phải tâm niệm: “Hãy làm gì để gìn giữ và xây dựng C&T ngày một vững 

mạnh hơn, đóng góp được nhiều hơn cho cộng đồng và xã hội”. Hơn lúc nào hết chúng 

ta hãy sát cánh lại để thấy được sự kiên tâm và nội lực của chính mình; hãy đồng hành 

để cùng trải nghiệm về tinh thần đoàn kết, và hãy cùng chúng tôi ghi dấu ấn không thể 

quên trong cuộc đời và trong trang sử của C&T. 

Thay mặt cho HĐQT và BGĐ, tôi xin dành lời tri ân đến quý vị cổ đông; các khách 

hàng và đối tác cùng chia sẻ, gắn bó với C&T; đặc biệt là với toàn thể CBCNV Công ty 

C&T. Chúc tất cả các Quý vị thật nhiều may mắn và thành công. 

Trân trọng cám ơn. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
Đỗ Thị Ngọc Bình – Chủ tịch HĐQT 
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I. THÔNG TIN CHUNG 
1. Thông tin khái quát 

• 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:    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, thay đổi lần thứ 11 ngày 21 tháng 6 năm 2012. 

 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

2.1. Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư tiền thân là Công ty cung ứng 

vật tư vận tải đợn vị trực thuộc của Tổng Công ty Xây Dựng số 1 – Bộ Xây Dựng, 

thành lập năm 1981. 

 Ngày 24/02/1990, Bộ Xây Dựng bổ sung thêm chức năng nhận thầu xây dựng và 

đổi tên thành Công ty Xây dựng và Cung ứng Vật tư. 

 Ngày 18/3/1993, Công ty đổi tên thành Công ty Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư. 
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2.2. Cổ phần hóa 

Ngày 15/01/2003, Công ty thực hiện cổ phần hóa và chuyển thành Công ty Cổ phần 

Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư với vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng. 

2.3. Niêm yết 

Ngày 28/7/2008, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư chính thức trở 

thành doanh nghiệp thứ 155 niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán Sở Giao Dịch 

TP.HCM với tổng số cổ phiếu 8.000.000 cổ phiếu. 

2.4. 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 

 
Quá trình tăng vốn của Công ty C&T 
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2.5. 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 – 

2012. 

 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

 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 

 

4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

4.1. Mô hình quản trị  

Công ty được tổ chức và điều hành theo mô hình công ty cổ phần, đứng đầu là Đại 

Hội Đồng Cổ Đông, Ban Kiểm Soát, Hội Đồng Quản Trị; đứng đầu ban điều hành là 

Tổng Giám Đốc và các Phó Tổng Giám Đốc. 

4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý
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4.3. Các công ty con và công ty liên kết 

STT Tên Công ty  Địa chỉ  Vốn góp 
của C&T

1  Công ty TNHH Bê tông đúc sẵn 
VINA-PSMC 

 Lô 1699, KCN Long Định, huyện 
Cần Đước, tỉnh Long An 

70,00%

2 
 

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

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

50,00%

3  Công ty CP Xây dựng và 
Thương mại Biển Tây 

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

49,42%

4 
 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%

5  Công ty CP Xây dựng và Thương 
mại Ban Tích 

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

45,67%

6  Công ty CP Xây dựng Dân dụng 
và Công nghiệp phía Nam 

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

33,33%

7  Công ty CP Bao bì Nhơn Trạch  Đường số 2, KCN Nhơn Trạch 1, 
huyện Nhơn Trạch , tỉnh Đồng Nai

27,12%

8  Công ty CP Bê tông Xây dựng 
Thăng Long 

 Ấp Thuận Đạo, Bến Lức,  tỉnh 
Long An 

17,00%

       
 

5. Mục tiêu và định hướng phát triển 5 năm (2013-2018)  

5.1. Mục tiêu 

 Giai đoạn từ năm 2013-2015: tái cấu trúc toàn bộ doanh nghiệp. 

 Giai đoạn từ năm 2015-2018: phát triển ổn định và bền vững với tốc độ tăng trưởng 

hàng năm từ 10% trở lên. 

5.2. Chiến lược phát triển 

 Tập trung vào năng lực cốt lõi, khai thác triệt để lợi thế về kinh nghiệm trong từng 

lĩnh vực cung cấp vật liệu xây dựng cho các dự án lớn. 

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

thác khoáng sản. 
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 Tăng cường kiểm soát rủi ro trong toàn hệ thống, nhằm tối đa hóa lợi nhuận, phát 

triển bền vững. 

5.3. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội, và cộng đồng của Công ty 

• Đối với cán bộ công nhân viên  

Quan tâm đến CBCNV có hoàn cảnh khó khăn qua các hình thức trợ cấp; tạo điều 

kiện phát huy các hoạt động tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh Niên.  

• Đối với xã hội và cộng đồng  

Tiếp tục các hoạt động xã hội: Hỗ trợ gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính 

sách, gia đình có công với cách mạng; đóng góp Quỹ vì người nghèo, Hiến máu nhân 

đạo và các hoạt động từ thiện khác. 

 

6. Các rủi ro 

Trong bối cảnh hiện nay khi nền kinh tế có nhiều biến động phức tạp, ảnh hưởng 

mạnh đến các hoạt động SXKD, thì công tác quản trị rủi ro đang là vấn đề được các 

doanh nghiệp đặt lên vị trí hàng đầu.  

Các lĩnh vực hoạt động SXKD chính của Công ty C&T đều liên quan đến thị 

trường xây dựng và BĐS, do đó, những rủi ro trọng yếu ảnh hưởng trực tiếp đến doanh 

thu và lợi nhuận của Công ty được xác định như sau: 

6.1. Rủi ro kinh tế vĩ mô 

Tốc độ phát triển của nền kinh tế có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu xây dựng và phát 

triển cơ sở hạ tầng. Xây lắp, kinh doanh vật liệu xây dựng và kinh doanh BĐS là 

những ngành chịu tác động mạnh nhất từ những biến động của nền kinh tế.  

Khi nền kinh tế tăng trưởng kéo theo nhu cầu về xây dựng, nguồn vốn đầu tư vào 

lĩnh vực xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng cũng tăng lên. Nhưng khi kinh tế rơi 

vào tình trạng chậm phát triển, các nhu cầu xây dựng cơ bản và xây dựng cơ sở hạ tầng 

giảm, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành, đến hoạt động kinh doanh của Công 

ty. Nhiều năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam luôn ở mức cao là điều kiện 

thuận lợi cho Công ty hội nhập với quốc tế và đa dạng hóa những lĩnh vực kinh doanh 
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như xây lắp, đầu tư dự án, dịch vụ....  Tuy nhiên, đây cũng là yếu tố đặt Công ty trong 

sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.  

Trong giai đoạn vừa qua, các chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô của Chính phủ như 

thắt chặt tín dụng đã tác động trực tiếp đến thị trường BĐS và ảnh hưởng xấu đến kết 

quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Sự biến động lãi suất làm tăng chi phí do Công 

ty sử dụng một phần khá lớn vốn vay từ ngân hàng để tài trợ cho các dự án đầu tư.  

 Triển vọng nền kinh tế Việt Nam năm 2013 được dự báo sẽ có những cải thiện tích 

cực, song rủi ro vẫn còn tồn tại, sản xuất kinh doanh rất khó khăn, phục hồi chậm và 

yếu. Về phía Công ty, năm nay sẽ tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức từ 

các vấn đề của năm 2012 như nợ xấu, thị trường BĐS đóng băng, hàng loạt doanh 

nghiệp phá sản. 

• Lạm phát 

Lạm phát trong năm 2013 còn phụ thuộc nhiều vào diễn biến khó dự báo của giá 

lương thực – thực phẩm và độ trễ của chính sách tiền tệ nới lỏng trong năm 2012. Lạm 

phát có thể trở lại vào năm 2013 sẽ dẫn đến các biến động về giá cả vật liệu, vật tư xây 

dựng, làm tăng chi phí đầu vào, tạo nên rủi ro về giá trong hoạt động kinh doanh 

thương mại của công ty. Do vậy, công tác quản trị hàng tồn kho, theo kịp cung – cầu 

và giá cả thị trường của Công ty phải thực sự cẩn trọng để hạn chế thấp nhất tác động 

của rủi ro này lên hiệu quả kinh doanh của Công ty. 

• Lãi suất 

Là doanh nghiệp kinh doanh thương mại với doanh thu hàng năm lên đến hàng 

ngàn tỷ đồng nên Công ty không tránh khỏi việc vay nợ nhiều từ các ngân hàng. Với 

thực trạng lãi suất vay nợ cao như hiện nay thì rủi ro từ các khoản vay đã ký kết là khá 

lớn. Điều này đòi hỏi việc quản lý dòng tiền, tín dụng thương mại và thanh toán của 

Công ty phải rất chặt chẽ. Công ty quản trị rủi ro này bằng cách duy trì ở mức độ hợp 

lý các khoản vay lãi suất và phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được 

lãi suất có lợi cho Công ty từ các nguồn cho vay thích hợp. 

• Tỷ giá hối đoái 
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Mặc dù rủi ro về tỷ giá không tác động trực tiếp nhưng có ảnh hưởng đến lạm phát 

và lãi suất do đó cũng gián tiếp tác động đến hoạt động SXKD của Công ty, nên Công 

ty theo dõi và cập nhật các dự báo biến động về tỷ giá hối đoái.  

6.2. Rủi ro về luật pháp 

Hoạt động kinh doanh của Công ty bị chi phối chủ yếu bởi Luật Doanh nghiệp, 

Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật khác liên quan đến các ngành nghề hoạt 

động của Công ty, trong đó phải kể đến Luật đất đai, Luật xây dựng, Luật kinh doanh 

BĐS và Luật nhà ở. Hệ thống luật của Việt Nam đang được dần hoàn thiện. Các văn 

bản dưới luật còn nhiều chồng chéo và tính ổn định của văn bản luật chưa cao. Điều 

này làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh BĐS cũng như tiến độ thực 

hiện dự án đầu tư. 

Để kiểm soát rủi ro này, Công ty luôn cập nhật những thay đổi trong môi trường 

pháp luật để có những quyết định kịp thời và chính xác.  

6.3. Rủi ro cạnh tranh 

Việc gia nhập Tổ chức thương mại quốc tế (WTO) đã mở ra rất nhiều cơ hội phát 

triển, mở rộng thị trường đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công ty 

C&T nói riêng. Tuy nhiên đây cũng là thách thức tạo động lực để Công ty không 

ngừng gia tăng khả năng cạnh trạnh và năng lực quản lý.  

Bắt đầu từ năm 2011, hàng loạt các công ty nước ngoài được thành lập tại Việt 

Nam và tham gia vào lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng như các công ty Nhật, 

Hàn Quốc, Trung Quốc. Do đó, bên cạnh sức ép cạnh tranh từ các tập đoàn và các 

công ty trong nước, Công ty phải đối mặt áp lực cạnh tranh từ các đối thủ nước ngoài – 

đây là những công ty có lợi thế về vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý và tiềm lực tài 

chính mạnh. 

Lãnh đạo Công ty tiếp tục chỉ đạo từng lĩnh vực phải tạo cho mình hướng đi mới, 

khai thác thế mạnh song song với việc tạo sự khác biệt, đa dạng hóa sản phẩm, nỗ lực 

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 để tạo 

nên lợi thế cạnh tranh, giữ vững vị thế trên thị trường kinh doanh.  
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6.4. Rủi ro tín dụng 

Quản trị tín dụng là đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Cách quản trị tốt 

sẽ làm tăng giá trị sử dụng vốn doanh nghiệp và ngược lại, nó có thể làm suy giảm khả 

năng thanh khoản, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Công ty. Rủi ro tín dụng xảy 

ra khi khách hàng hay đối tác không đáp ứng được nghĩa vụ trong hợp đồng dẫn đến 

tổn thất tài chính cho Công ty. 

Để kiểm soát tốt các khoản phải thu, lãnh đạo Công ty đã chủ trương kiểm soát chặt 

đầu ra, chọn lọc các đối tác, khách hàng có nguồn tín dụng rõ ràng và đảm bảo.  

6.5. Rủi ro thanh khoản 

Mục đích quản trị rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo nguồn vốn để đáp ứng các 

nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong tương lai. Công ty thực hiện các chính sách theo 

dõi thường xuyên các yêu cầu về thanh khoản hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm 

đảm bảo Công ty duy trì đủ mức dự phòng tiền mặt, các khoản vay và đủ vốn mà các 

chủ sở hữu cam kết góp nhằm đáp ứng các quy định về tính thanh khoản ngắn hạn và 

dài hạn.  

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2012 
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Tiếp nối năm 2011, năm 2012 vẫn là một năm đầy sóng gió của nền kinh tế thế giới 

nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Thị trường BĐS Việt Nam với tình trạng tiếp 

tục đóng băng, không chỉ gây khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh BĐS mà còn 

ảnh hưởng tới thanh khoản của ngân hàng, gây đình trệ cho các doanh nghiệp sản xuất 

vật liệu xây dựng, xây lắp, kinh doanh hàng trang trí nội thất. Công ty C&T cũng 

không nằm ngoài vòng xoáy khắc nghiệt đó. Mặc dù ban lãnh đạo Công ty đã sớm có 

nhìn nhận, đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước khi xây dựng kế hoạch 

SXKD ngay từ đầu năm 2012, song vẫn không lường hết được diễn biến và sự tác 

động nghiêm trọng từ thực tiễn tình hình kinh tế khó khăn thế giới và trong nước vào 

trực tiếp thị trường BĐS và xây dựng. 
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Kế hoạch SXKD năm 2012 của Công ty C&T được triển khai thực hiện trong điều 

kiện không mấy thuận lợi. Mặc dù đã nỗ lực hết mình của ban Tổng Giám Đốc và toàn 

thể CBCNV, kết quả thực hiện SXKD vẫn không đạt được như kỳ vọng. 

           ĐVT: tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu TH năm 
2011 

TH năm 
2012 

% TH 
năm 

2012/năm 
2011 

KH  
năm 
2012 

% hoàn 
thành 

KH năm 
2012 

1 Tổng doanh thu 3.824,72 2.357,69 61,64% 3.196,80 73,75%

 Trong đó:       

 Khối kinh doanh XNK 3.567,15 2.110,02 59,15% 2.840,00 74,30%

 Khối xây lắp 
 

225,86 202,70 89,75% 297,80 68,07%

 
Khối sản xuất công nghiệp 22,80 25,46 111,65% 9,00 282,86%

 Kinh doanh bất động sản 8,91 19,52 219,00% 50,00 39,03%

2 Lợi nhuận sau thuế 8,55 (17,43)  18,75

 
Hoạt động kinh doanh chính của Công ty trong năm bị lỗ là do các nguyên nhân sau: 

• Thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-CP do Chính Phủ ban hành từ năm 2011về 

cắt giảm đầu tư công, các dự án BĐS phải tạm dừng hoặc giãn tiến độ thực hiện, 

nhiều công trình xây dựng không có vốn để triển khai… đã dẫn đến nhu cầu tiêu 

thụ vật liệu xây dựng giảm đáng kể, tình hình thị trường BĐS vẫn trầm lắng. Trong 

khi đó, các khách hàng của Công ty chủ yếu là các nhà thầu xây dựng và các nhà 

đầu tư BĐS, vì vậy đã ảnh hưởng mạnh đến doanh thu bán hàng. 

• Trong kỳ hoạt động xây lắp có quyết toán một số công trình sử dụng vốn ngân sách 

bị lỗ do trượt giá và khối lượng phát sinh nhưng không được thanh toán. 

• Các thủ tục pháp lý của các dự án đầu tư của Công ty bị kéo dài nên không được 

triển khai theo kế hoạch. 
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2. Tổ chức và nhân sự  

2.1. Danh sách Ban Điều Hành 

Ông Phạm Anh Tuấn -  Tổng Giám Đốc 

Ông Trần Công Quốc Bảo  - Phó Tổng Giám Đốc 

Ông Đỗ Đức Minh - Phó Tổng Giám Đốc 

Ông Phùng Đạt Đức - Phó Tổng Giám Đốc 

Ông Phan Trung Huy - Phó Tổng Giám Đốc 

Ông Nguyễn Thanh Tuân - Phó Tổng Giám Đốc 

Ông Trần Mạnh Hùng - Giám Đốc Tài Chính 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương -  Kế toán trưởng 

* Ngày 28/3/2013, HĐQT đã bổ nhiệm ông Trần Công Quốc Bảo – Phó Tổng 

Giám Đốc giữ chức vụ Tổng Giám Đốc của Công ty C&T thay cho ông Phạm 

Anh Tuấn. 

 

1. Ông Phạm Anh Tuấn -  Tổng Giám Đốc 

Năm sinh: 1964 

Nơi sinh: Hà Nội 

Quốc tịch: Việt Nam    Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: 168/4 Bàu Cát 1, P.12, Q. Tân Bình, TP.HCM 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Ngoại thương 

Chức vụ công tác:  

Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh 

Vật tư 

* Giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT của Công ty C&T kể từ ngày 28/3/2013. 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: 

• Thành viên HĐTV Công ty TNHH Bê tông đúc sẵn VINA PSMC 

• Thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng và Thương mại Ban Tích 
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• Thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng và Bê tông Thăng Long 

2. Ông Trần Công Quốc Bảo -  Phó Tổng Giám Đốc 

Năm sinh: 1976 

Nơi sinh: TP.Hồ Chí Minh 

Quốc tịch: Việt Nam    Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: 18 Lê Quang Sung, P.6, Q.6, TP.HCM 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Cử nhân Ngữ Văn Anh, Chứng 

chỉ Giám Đốc Kinh Doanh 

Chức vụ công tác:  

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Xây dựng và Kinh 

doanh Vật tư 

* Giữ chức vụ Tổng Giám Đốc của Công ty C&T kể từ ngày 28/3/2013 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: 

• Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và Thương mại Ban Tích 

• Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Phước Hòa 

3. Ông Đỗ Đức Minh - Phó Tổng Giám Đốc 

Năm sinh: 1958 

Nơi sinh: Hà Tây 

Quốc tịch: Việt Nam    Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: 53/19 Phạm Phú Thứ, P.10, Q.Tân Bình, TP. HCM 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy Lợi 

Chức vụ công tác:  

Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư. 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: 

• Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng Huy Thục 

 



 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ 
 

 

19 
 

4. Ông Phùng Đạt Đức -  Phó Tổng Giám Đốc 

Năm sinh: 1975 

Nơi sinh: Hậu Giang 

Quốc tịch: Việt Nam    Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: C04/2 Chung cư 41 Bis Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, 

TP.HCM 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Chứng chỉ Giám Đốc Điều Hành  

Chức vụ công tác:  

Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: 

• Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cầu Đồng Nai 

5. Ông Phan Trung Huy -  Phó Tổng Giám Đốc 

Năm sinh: 1976 

Nơi sinh: Vĩnh Phú 

Quốc tịch: Việt Nam    Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: 30/5 Hoàng Hoa Thám, P.12, Q. Tân Bình, TP. HCM 

Trình độ văn hóa: 12/12 

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

Chức vụ công tác:  

Phó Tổng Giám Đốc kiêm Trưởng Phòng Quản lý Xây lắp Công ty CP Xây dựng 

và Kinh doanh Vật tư. 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: 

• Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Phước Hòa  

• Thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp phía Nam 

6. Ông Nguyễn Thanh Tuân -  Phó Tổng Giám Đốc 

Năm sinh: 1971 

Nơi sinh: Thanh Hóa 
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Quốc tịch: Việt Nam    Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: 25/58 Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội  

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Chức vụ công tác:  

Phó Tổng Giám Đốc kiêm trưởng văn phòng đại diện ở Hà Nội Công ty CP Xây 

dựng và Kinh doanh Vật tư 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không có 

7. Ông Trần Mạnh Hùng    -  Giám Đốc Tài Chính 

Năm sinh: 1974 

Nơi sinh: Quảng Trị 

Quốc tịch: Việt Nam    Dân tộc: Kinh 

Địa chỉ thường trú: 17A Lê Quang Chiểu, Q. Tân Phú, TP. HCM 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính doanh nghiệp, Chứng chỉ Giám Đốc Tài 

Chính (CFO). 

Chức vụ công tác hiện nay:  

Giám Đốc Tài Chính Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư. 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: 

• Thành viên HĐQT kiêm 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 Công ty CP Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Phía Nam 

• Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty CP Bê tông Xây dựng Thăng Long 

8. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương    -  Kế toán trưởng 

Năm sinh: 1968 

Nơi sinh: Hà Nội 

Quốc tịch: Việt Nam    Dân tộc: Kinh 
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Địa chỉ thường trú: 1/2/5 Đường D3, P.25, Q.Bình Thạnh, TP. HCM 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh Tế, Chứng chỉ Giám Đốc Tài Chính (CFO), 

Chứng chỉ Giám Đốc Điều Hành. 

Chức vụ công tác hiện nay:  

Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật 

tư. 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không có 

2.2. Những thay đổi trong Ban Điều Hành 

• Ngày 02/7/2012: Ông Hoàng Ngọc Minh từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc 

Công ty C&T. 

• Ngày 28/3/2013: Bổ nhiệm ông Trần Công Quốc Bảo – Phó Tổng Giám Đốc giữ 

chức vụ Tổng Giám Đốc của Công ty C&T. 

2.3. Số lượng cán bộ công nhân viên và chính sách đối với người lao động 

Số lượng CBCNV tính đến thời điểm 31/12/2012 là 222 người. Trong đó:  

 

Năm 2012 số lượng CBCNV giảm so với năm 2011 là 45,77%.  

* Chính sách lương thưởng 

Chính sách lương thưởng được áp dụng bằng hai hình thức cơ bản như sau: 

• Lương công nhật: Được áp dụng cho các phòng, ban nghiệp vụ, hành chính văn 

phòng. 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, đóng đầy đủ 

các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, 

tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV kịp thời. 

Phân theo trình độ Số lượng ( người) Tỷ lệ % 

Đại học, sau đại học 126 56,85% 

Cao đẳng, trung cấp 33 14,86% 

Công nhân kỹ thuật 34 15,32% 

Lao động phổ thông 29 13,06% 
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• Lương hưởng theo kết quả SXKD: Được áp dụng cho các khối SXKD nhằm 

phát huy hết khả năng công tác và có mức thu nhập tương xứng với thành quả 

và năng lực của mỗi một CBCNV. 

Trong năm qua, mặc dù Công ty gặp rất nhiều khó khăn nhưng bảo đảm được 

chính sách thưởng thiết thực, phúc lợi đảm bảo. Tuy không được như các năm trước, 

nhưng Công ty cũng tạo điều kiện, góp một phần nhỏ giải quyết khó khăn chung cho 

CBCNV, ngoài tiền lương, CBCNV được nhận thêm một tháng lương cơ bản. Bình 

quân thu nhập một Cán bộ CNV là 5 triệu đồng/ tháng. 

* Chính sách đãi ngộ 

Năm 2012, nền kinh tế hết sức khó khăn, việc làm sao để giảm thiểu các chi phí 

trong doanh nghiệp nhưng ít làm ảnh hưởng tới kết quả SXKD là một vấn đề đau đầu 

của nhiều chủ doanh nghiệp không chỉ một mình Công ty C&T.  

Trước tình hình đó, Công ty C&T và toàn thể CBCNV cùng nỗ lực, phấn đấu, 

chung tay cùng nhau vượt qua khó khăn trước mắt. Để khuyến khích, động viên thỏa 

mãn nhu cầu phát triển của nhân viên, Công ty đã thực thi chính sách tiền lương, chú 

trọng chính sách đãi ngộ tương xứng với sự đóng góp của từng cá nhân, tạo điều kiện 

tốt nhất để mỗi CBCNV phát huy hết năng lực và khả năng sáng tạo, đáp ứng yêu cầu 

của công việc và đóng góp vào sự thành công của Công ty. Ngoài ra, Công ty thực 

hiện các chính sách: 

 Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quy định hiện hành khác của Nhà 

nước cho toàn thể CBCNV. 

 Khen thưởng cho con của CBCNV đạt thành tích tốt trong học tập, hỗ trợ một phần 

học phí từ nhà trẻ đến Đại học và tổ chức tặng quà cho các cháu nhân ngày 01/6 

nhằm khuyến khích, động viên phụ huynh các cháu an tâm công tác. 

 Công đoàn Công ty hoạt động khá hiệu quả, lắng nghe và giúp đỡ kịp thời cho 

CBCNV, thực hiện tốt các chính sách thăm hỏi (ốm đau, thai sản, cưới hỏi…). 

Thường xuyên tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện nâng cao đời 

sống tinh thần cho CBCNV như tổ chức sinh hoạt, trợ cấp khó khăn cho cán bộ 

đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV. 
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Công ty C&T cam kết các chính sách đối với người lao động trong Công ty là luôn 

luôn tạo điều kiện thuận lợi và tốt nhất để đội ngũ CBCNV trong công ty có cơ hội 

phát triển khả năng tư duy sáng tạo, trình độ chuyên môn phù hợp với môi trường làm 

việc hiện đại, chuyên nghiệp và gắn bó lâu dài vì mục tiêu chung của Công ty. 

* Chính sách tuyển dụng và đào tạo 

Công ty C&T đã thực hiện đúng quy trình tuyển dụng đáp ứng nhu cầu của công 

việc. Bên cạnh đó Công ty cũng chú trọng hơn công tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm 

nâng cao trình độ kiến thức và năng lực chuyên môn cho CBCNV. Khuyến khích, 

động viên nhân viên, tạo điều kiện cho nhân viên phấn đấu và phát triển. 

Đào tạo nhằm không ngừng hoàn thiện và nâng cao kỹ năng chuyên môn của CNV 

để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của công việc, phục vụ tốt cho mục tiêu phát 

triển lâu dài của Công ty. 

 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

3.1. Tình hình thực hiện đầu tư các dự án 

• Dự án Khu đô thị mới Hà Tiên 

Do tình hình thị trường BĐS nói chung và của dự án nói riêng trong năm 2011 và 

2012 gặp rất nhiều khó khăn nên lãnh đạo Công ty đã chủ trương giảm tiến độ đầu tư, 

đẩy mạnh tiếp thị bán hàng, tăng cường thu tiền khách hàng và dùng khoản thu này để 

tái đầu tư vào dự án.  

• Dự án Green Pearl, quận 2, TP.HCM 

Đồ án quy hoạch chung toàn khu 36ha đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê 

duyệt tại Quyết định số 4605/QĐ-UBND ngày 06/09/2012 về duyệt đồ án quy hoạch 

chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư 36ha (giáp khu 

liên hợp Thể Dục Thể Thao Rạch Chiếc, phường An Phú, quận 2 và dự án Green Pearl 

đã được Sở Quy hoạch kiến trúc Thành phố cấp chứng chỉ quy hoạch số 06/CCQH-

SQHKT ngày 20/11/2012. 

• Dự án Chung cư Mỹ Phúc, quận 8, TP.HCM 
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Dự án vẫn đang trong quá trình thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết 

TL1/500. Do đó chỉ triển khai một số công tác tạm theo yêu cầu của cơ quan quản lý 

như: phát quang mặt bằng thi công, nâng cao đường tạm vào dự án để chống ngập. 

• Dự án Chung cư Phú Long, quận Tân Bình, TP.HCM 

Trong năm 2012, Công ty hoàn thiện các thủ tục chuyển tên chủ đầu tư dự án và 

quyền sử dụng đất là Công ty C&T. 

3.2. Các công ty con, công ty liên kết 

3.2.1. Công ty TNHH Bê tông đúc sẵn VINA PSMC  

Trụ sở chính: Lô 1699, Khu CN Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An 

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

Đại diện: 

Ông Lê Quảng Châu – Chủ tịch HĐTV 

Ông Lê Huy Vinh – 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 2011 Năm 2012 
Tình hình tài chính    
Tổng tài sản 123,37 73,43 
Vốn chủ sở hữu    28,01 27,63 
Kết quả kinh doanh   
Doanh thu 88,96 170,29 
Lợi nhuận sau thuế  2,9 0,20 

             ĐVT: tỷ đồng  

3.2.2. Công ty TNHH Thương mại xây dựng và kinh doanh nhà An Phúc 

Trụ sở: Số 4/4 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM 

Đại diện: 

Bà Đỗ Thị Ngọc Bình – Chủ tịch HĐTV 

Ông Nguyễn Đức Khoa – Giám Đốc 
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Hoạt động chính: 

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

3.2.3. 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 

Ông Huỳnh Lê Quang Huy – 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 2011 Năm 2012 
Tình hình tài chính    
Tổng tài sản 197,43 187,62 
Vốn chủ sở hữu 18,22 21,46 
Kết quả kinh doanh   
Doanh thu 597,88 441,39 
Lợi nhuận sau thuế 3,72 2,07 

                         ĐVT: tỷ đồng 

3.2.4. 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 Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT kiêm 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. 

 Khai thác khoáng sản. 

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

Hạng mục Năm 2011 Năm 2012 
Tình hình tài chính    
Tổng tài sản 56,64 60,24 
Vốn chủ sở hữu 18,50 17,58 
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Kết quả kinh doanh   
Doanh thu 148,55 223,82 
Lợi nhuận sau thuế 5,06 1,36 

                      ĐVT: tỷ đồng 

3.2.5. Công ty CP Đầu tư và phát triển Phước Hòa 

Trụ sở: Ấp Phước Lộc, xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Đại diện: 

Ông Phan Trung Huy – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc 

Hoạt động chính: 

 Khai thác và kinh doanh bến cảng thủy nội địa. 

 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 2011 Năm 2012 
Tình hình tài chính    
Tổng tài sản 81,71 55,29 
Vốn chủ sở hữu 39,73 39,78 
Kết quả kinh doanh   
Doanh thu 82,02 40,33 
Lợi nhuận sau thuế 0,23 0,054 

                      ĐVT: tỷ đồng 

3.2.6. Công ty CP Bao bì Nhơn Trạch 

Trụ sở: Đường số 2, Khu CN 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 

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. 
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 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 2011 Năm 2012 
Tình hình tài chính    
Tổng tài sản 130,32 94,69 
Vốn chủ sở hữu 48,69 47,96 
Kết quả kinh doanh   
Doanh thu 191,53 141,48 
Lợi nhuận sau thuế 2,93 7,31 

                             ĐVT: tỷ đồng 

3.2.7. 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 – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc 

Hoạt động chính: 

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

 Trang trí nội thất. 

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

Hạng mục Năm 2011 Năm 2012 
Tình hình tài chính    
Tổng tài sản 58,15 56,77 
Vốn chủ sở hữu 3,37 1,74 
Kết quả kinh doanh   
Doanh thu 55,32 37,54 
Lợi nhuận sau thuế 0,56 (1,63) 

                           ĐVT: tỷ đồng 

3.2.8. 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  

Nguyễn Bá Hồng – Giám Đốc 

Hoạt động chính: 
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 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 92,95 112,57 
Vốn chủ sở hữu 44,36 44,65 
Kết quả kinh doanh   
Doanh thu 23,04 24,81 
Lợi nhuận sau thuế 0,17 0,30 

                              ĐVT: tỷ đồng 

 
4. Tình hình tài chính (theo BCTC hợp nhất của Công ty C&T đã được kiểm toán 
năm 2011, 2012) 

4.1. Tình hình tài chính 

             ĐVT: tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu TH năm 
2011 

TH năm 
2012 

% tăng 
giảm 

1 Tổng giá trị tài sản 1.928,47 1.735,83 -9,99%

2 Vốn chủ sở hữu 233,31 220,99 -5,28%

3 Doanh thu thuần 3.859,32 2.394,87 -37,95%

4 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 4,01 (13,96) -448,44%

5 Lợi nhuận khác 2,35 (5,43) -331,02%

6 Lợi nhuận trước thuế 11,16 (15,69) -240,66%

7 Lợi nhuận sau thuế 10,70 (10,76) -200,56%

 

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

STT Chỉ tiêu TH năm 2011 TH năm 2012 
1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán   

1.1 Hệ số thanh toán ngắn hạn:   
 TSLĐ/Nợ ngắn hạn 1,01 1,19

1.2 Hệ số thanh toán nhanh:  



 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ 
 

 

29 
 

 (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 0,82 0,98

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn  
2.1 Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,87 0,87

2.2 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 7,23 6,82

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động  
3.1 Vòng quay hàng tồn kho:  

 Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình 
quân 

11,90 8,99

3.2 Doanh thu thuần/Tổng tài sản 2,00 1,38

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời  
4.1 HS Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  

thuần 
0,28% -0,45%

4.2 HS Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 
hữu 

4,59% -4,87%

4.3 HS Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 0,55% -0,62%

4.4 HS Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh/Doanh thu thuần 

0,10% -0,58%

 

5. Thông tin cổ đông  

5.1. Cổ phần 

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 10.015.069 cổ phiếu, trong đó: 

• Cổ phiếu đang lưu hành: 9.915.069 cổ phiếu 

• Cổ phiếu quỹ:             100.000 cổ phiếu 

5.2. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 06/3/2013 (theo danh sách chốt cổ đông ngày 

06/3/2013 do TTLKCK Việt Nam cung cấp)  

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 6.579.935 65,70%

2 Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5% vốn điều lệ 317.900 3,17%

3 Cổ đông sở hữu dưới 1% vốn điều lệ 3.117.234 31,13%
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B Tổng số cổ phần 10.015.069 100,00%

1 Cổ đông trong nước 7.220.532 72,10%

Cá nhân 3.693.316 36,88%

Tổ chức 3.527.216 35,22%

2 Cổ đông nước ngoài 2.694.537 26,90%

Cá nhân 93.952 0,94%

Tổ chức 2.600.585 25,97%

3 Cổ phiếu quỹ 100.000 1,00%

5.3. Phát hành trái phiếu riêng lẻ (6/2012) 

• Số lượng: 40.000 trái phiếu 

• Số nhà đầu tư mua trái phiếu: 01 tổ chức 

• Tổng giá trị phát hành: 40.000.000.000 đồng 

• Tổng giá trị thu về: 40.000.000.000 đồng 

• Mục đích phát hành: tăng quy mô vốn hoạt động 

 

6. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng 

Giám Đốc và thành viên Ban Kiểm Soát 

6.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích  

Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm Soát được nhận theo quy định tại Điều lệ của 

Công ty, ngoài ra không có bất cứ khoản lợi ích nào khác. 

Họ và Tên Chức vụ Thù lao bình 
quân được 

hưởng 
(đồng/tháng) 

Tiền lương 
binh quân 
được hưởng 
(đồng/tháng) 

Ghi chú 

Đỗ Thị Ngọc Bình CT HĐQT 5.000.000 21.000.000 Hỗ trợ công tác 
điều hành 
SXKD 

Phạm Anh Tuấn Phó CT HĐQT 
kiêm TGĐ 

4.000.000 20.080.000  

Hoàng Anh Tuấn TV HĐQT 3.000.000   
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Louis T Nguyen TV HĐQT 3.000.000  Miễn nhiệm từ 
tháng 18/6/2012

Nguyễn Thị 
Thanh Hương 

TV HĐQT 
kiêm KTT 

3.000.000 15.080.000  

Trần Công Quốc 
Bảo 

TV HĐQT 
kiêm PTGĐ 

3.000.000 9.400.000 Bổ nhiệm TV 
HĐQT từ ngày 
18/9/2012 

Võ Ngọc Thảo Trưởng BKS 1.580.000   
Nguyễn Hoàng 
Tuấn 

TV BKS     870.000  Miễn nhiệm từ 
tháng 18/6/2012

Hà Văn Minh TV BKS 830.000 13.750.000 Kiêm trưởng 
phòng KD 
XNK số 3 

Đỗ Đức Minh PhóTGĐ 14.600.000  
Hoàng Ngọc 
Minh 

PhóTGĐ 16.000.000 Miễn nhiệm từ 
tháng 1/7/2012 

Phùng Đạt Đức PhóTGĐ 15.080.000  
Phan Trung Huy PhóTGĐ 15.250.000  
Nguyễn Thanh 
Tuân 

PhóTGĐ 19.680.000  

6.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 

STT Người thực 
hiện giao dịch 

Quan hệ 
với tổ 
chức 

Số cp sở hữu 
đầu kỳ 

Số cp sở hữu 
cuối kỳ 

Lý do tăng, 
giảm 

   Số cp Tỷ lệ Số cp Tỷ lệ  

1 Hoàng Anh 
Tuấn 

Cổ đông 
nội bộ 

30.330 0,30% 5.330 0,05% Nhu cầu tài 
chính gia đình 

2 Phạm Quốc 
Khánh 

Cổ đông 
lớn 

187.330 1,87% 561.340 5,60% Trở thành cổ 
đông lớn 

3 Nguyễn Thị 
Thanh Hương 

Cổ đông 
nội bộ 

49.995 0,50% 59.995 0,60% Nâng tỷ lệ nắm 
giữ 
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III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG 

CỦA CÔNG TY 
1. Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty 

1.1. Lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu 

Năm 2012, các phòng kinh doanh xuất nhập khẩu được cơ cấu hợp lý phù hợp với 

nhu cầu của thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, lựa chọn khách hàng lớn, dự án 

tốt có nguồn tài chính đảm bảo, tập trung cao độ thu hồi công nợ … 

Kết quả doanh thu khối kinh doanh xuất nhập khẩu đạt 2.110 tỷ đồng và lợi nhuận 

thực hiện là 2,6 tỷ đồng, giảm tương ứng 40% và 83% so với năm 2011. Tổng Giám 

Đốc và các phó Tổng Giám Đốc đã hết sức nỗ lực trong công tác tiếp thị, tìm kiếm 

công việc và tính toán vòng quay vốn, đảm bảo vay trả nợ vay ngân hàng đúng hạn, sử 

dụng có hiệu quả vốn vay. Tuy nhiên, một khó khăn lớn mà lĩnh vực kinh doanh phải 

đối mặt đó là thị trường xây dựng và tiêu thụ vật liệu xây dựng suy giảm trầm trọng, 

các ngân hàng có chủ trương không khuyến khích tăng trưởng tín dụng cho lĩnh vực 

BĐS. Bên cạnh việc lựa chọn khách hàng là sự cạnh tranh khốc liệt làm cho doanh số 

bán hàng giảm mạnh. 

1.2. Lĩnh vực xây lắp 

Doanh thu khối xây lắp trong năm 2012 đạt 203 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 

2011, lợi nhuận thực hiện là âm 5 tỷ. Sự giảm sút trong hiệu quả hoạt động của xây lắp 

chủ yếu nằm ở một số gói thầu thi công các công trình vốn ngân sách thực hiện từ 

2010- 2011, một số do kéo dài thời gian thi công, nghiệm thu quyết toán chậm, một số 

do chủ đầu tư thanh toán chậm nên năm 2012 quyết toán lỗ. Công ty đã chủ trương chỉ 

tham gia đấu thầu thi công các công trình có nguồn vốn rõ ràng. Thực hiện tái cơ cấu 

hợp lý, giảm 30 % số lượng nhân viên trong hai phòng xây lắp, sáp nhập 02 phòng xây 

lắp thành một phòng nhằm giảm bớt chi phí và tập trung nâng cao hiệu quả quản lý 

điều hành. 

1.3. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp 
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Hoạt động khai thác, kinh doanh đá tại mỏ Trà Đuốc thực hiện sản lượng 

334.983,02 m3, doanh thu tăng 25% nhưng lợi nhuận thực hiện lại giảm 25% so với 

cùng kỳ năm ngoái do giá bán giảm và thuế tài nguyên tăng. 

Sản xuất bao bì gồm sản phẩm vỏ bao xi măng do công ty bao bì Nhơn Trạch (công 

ty liên kết) sản xuất phối hợp có hiệu quả trong việc cung cấp vỏ bao cho các nhà máy 

xi măng. Sản phẩm vỏ bao PP (bao 50 kg và bao jumbo) do xưởng bao bì Công ty 

C&T sản xuất, tính đến nay đã khấu hao được 46,37% giá trị máy móc thiết bị. 

1.4. Lĩnh vực kinh doanh BĐS và đầu tư dự án 

Đây là lĩnh vực đang bị ảnh hưởng trầm trọng bởi tình hình thị trường BĐS cả 

nước. Vốn vay trung và dài hạn cùng với vốn tự có của Công ty đang nằm trong các dự 

án BĐS, một số căn hộ chung cư và các lô đất nền trong khu vực TP HCM. Công ty sẽ 

phải tiếp tục gánh chi phí vốn từ các dự án đầu tư nếu không có các giải pháp tích cực 

để thoái vốn.  

Trong năm 2012, kinh doanh BĐS đạt doanh thu 17 tỷ đồng, phần lớn là doanh thu 

chuyển nhượng đất nền tại Khu Đô Thi Mới Hà Tiên. 

1.5. Quản lý tài chính 

Do đặc thù của ngành vật liệu xây dựng, Công ty C&T sử dụng các khoản vay ngân 

hàng và tín dụng từ nhà cung cấp để tài trợ cho nguồn vốn hoạt động kinh doanh của 

đơn vị, việc trả lãi suất hàng tháng và trả nợ đúng hạn cho các ngân hàng thương mại 

là tiêu chí số một, sống còn của doanh nghiệp. Trong khi đó, việc thu hồi nợ từ khách 

hàng không chủ động được, làm cho tình hình tài chính công ty luôn căng thẳng. Công 

tác lên kế hoạch thu chi, cân đối dòng tiền và giám sát, đôn đốc thực hiện kế hoạch 

được chú trọng thực hiện. 

Công tác thu hồi nợ được quan tâm đặc biệt. Ban chuyên trách xử lý nợ được thành 

lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng giám đốc, tuy nhiên một số khoản thu không đạt 

kế hoạch dự kiến tạo thêm những khó khăn trong việc quản trị tài chính. 

Các dự án đầu tư do kéo dài đã phát sinh chi phí tài chính. 
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Năm 2012, Công ty phát hành thành công gói trái phiếu 40 tỷ đồng và được Ngân 

hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chấp thuận cơ cấu khoản vay (100 

tỷ) từ ngắn hạn sang dài hạn nhằm cân đối nguồn vốn. 

1.6. Tổ chức nhân sự 

HĐQT thường xuyên chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo nâng cao chất lượng và 

chuyên môn của đội ngũ lãnh đạo cũng như chuyên viên ở các lĩnh vực nhằm nâng 

hiệu quả quản lý, điều hành, nâng cao năng suất lao động, chất lượng dịch vụ, năng lực 

cạnh tranh ở các lĩnh vực. Đồng thời, HĐQT chỉ đạo rà soát và cơ cấu nhân sự các 

phòng ban nhằm mục tiêu tinh gọn và hiệu quả. Trong năm đã chấm dứt hợp đồng lao 

động với khoảng 25% nhân sự toàn Công ty, đồng thời sáp nhập một số phòng kinh 

doanh và xây lắp. 

 

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2012 

2.1 Thành viên và cơ cấu của HĐQT 

HĐQT Công ty hiện nay gồm có 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên không 

điều hành. 

Trong năm vừa qua Ông Louis T Nguyen - thành viên HĐQT, đại diện Quỹ VPH 

đã xin thôi chức vụ thành viên HĐQT Công ty C&T từ ngày 18/6/2012. HĐQT Công 

ty đã bổ nhiệm Ông Trần Công Quốc Bảo – thành viên HĐQT bổ sung từ ngày 

18/9/2012. ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 sẽ chính thức thông qua việc từ nhiệm của 

Ông Louis T Nguyen và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới. 

 

TÊN CHỨC VỤ 
CỔ PHẦN
SỞ HỮU 

TỈ LỆ  
% 

GHI CHÚ  

Đỗ Thị Ngọc Bình Chủ tịch 
HĐQT 1.859.780 18,57 Thành viên không 

điều hành 
- Đại diện phần vốn 
nhà nước  1.747.630 17,45  

- Cá nhân  112.150 1,12  
Phạm Anh Tuấn Phó CT HĐQT 74.450 0,74  
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Trần Công Quốc Bảo Thành viên 
HĐQT 1.727.980 17,25  

- Đại diện phần vốn 
nhà nước 

 1.702.370 17,00  

- Cá nhân  25.610 0,26  

Hoàng Anh Tuấn Thành viên 
HĐQT 

5.330 0,05 Thành viên không 
điều hành 

Nguyễn Thị Thanh 
Hương 

Thành viên 
HĐQT 

59,995 0,60  

2.2 Các tiểu ban thuộc HĐQT: không có 

2.3 Hoạt động của HĐQT 

Trong năm qua HĐQT đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp 

luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ. 

HĐQT đã duy trì tổ chức các cuộc họp thường kỳ và bất thường trước các sự việc 

cần phải có ý kiến của HĐQT để hoạch định các mục tiêu lớn của Công ty, đưa ra các 

quyết định bám sát với Nghị quyết ĐHĐCĐ để giao Ban Tổng Giám Đốc thực hiện. 

Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT mỗi tháng một lần tham gia các cuộc họp 

giao ban tuần của Ban Tổng Giám Đốc để nắm sát tình hình chỉ đạo, quản lý điều hành 

của Ban TGĐ đồng thời có các quyết định liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết của 

ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT. 

Chủ tịch HĐQT cũng đã tổ chức các cuộc họp bất thường với Ban Tổng Giám Đốc 

để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty và có hướng chỉ đạo kịp thời giải quyết 

các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD của Công ty. 

Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2012: 

STT Ngày Nội dung 
1 14/2/2012 • Thành lập Ban tái cấu trúc tài chính từ 20/2/2012. 

• Bổ nhiệm Bà Văn Thị Hồng giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức hành 
chính. 

• Dự án Phước Hòa: hoàn thiện thủ tục đăng ký kinh doanh. Trong tháng 
3/2012, chỉ đạo lập phương án đầu tư; xem xét lại công tác tổ chức nhân 
sự. 
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2 22/3/2012 • Thống nhất chủ trương tìm đối tác hợp tác hoặc chuyển nhượng hoàn 
toàn các dự án đầu tư (Phí tư vấn môi giới  1-2% giá trị chuyển nhượng 
dự án). 

• Chủ trương thoái vốn các công ty liên kết hoạt động không hiệu quả: 
Công ty Thăng Long, Công ty Xây dựng dân dụng & công nghiệp Phía 
Nam, Công ty Huy Thục. 

• Công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012. 
• Kế hoạch SXKD năm 2012. 

3 05/4/2012 • Điều chỉnh kế hoạch 2012 và cổ tức 2011 để trình ĐHĐCĐ 2012. 
• Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hồng Chuyên giữ chức vụ Phó phòng Tổ 

chức hành chính. 
4 15/5/2012 • Chủ trương tham gia đấu thầu khai thác mỏ đá vôi mới tại Kiên Giang. 

• Rà soát năng lực của các đại diện phần vốn C&T tại các công ty thành 
viên, báo cáo HĐQT để điều chỉnh nếu cần thiết. 

5 31/5/2012 • Gia hạn thời gian đáo hạn của trái phiếu 2009 và Điều chỉnh và bổ sung 
điều khoản, điều kiện của trái phiếu riêng lẻ. 

6 18/6/2012 • Chấp thuận việc từ nhiệm của Ông Louis T Nguyen – Thành viên 
HĐQT theo nguyện vọng cá nhân và công bố thông tin việc từ nhiệm 
của Ông Nguyễn Hoàng Tuấn – Thành viên BKS. 

7 29/6/2012 • Thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty C&T tại Công ty CP 
Xây dựng dân dụng & Công nghiệp Phía Nam. 

• Ban hành quy chế người quản lý đại diện phần vốn của Công ty C&T. 
8 26/7/2012 • Thông qua chủ trương tái cơ cấu tổ chức lĩnh vực xây lắp. 

• Chỉ đạo một số công tác liên quan đến dự án đầu tư của công ty. 
9 15/8/2012 • Thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty C&T tại Công ty 

Biển Tây. 
• Thành lập Ban xử lý nợ khối kinh doanh. 

10 17/9/2012 • Bổ nhiệm ông Trần Công Quốc Bảo là thành viên HĐQT Công ty C&T.
11 20/9/2012 • Sáp nhập phòng Kinh doanh thép công nghiệp vào phòng Kinh doanh 

xuất nhập khẩu số 2.  
• Điều động Ông Phạm Quốc Khánh – Trưởng phòng Kinh doanh Thép 

Công Nghiệp giữ chức Trợ lý TGĐ.  
• Bổ nhiệm Ông Trần Công Quốc Bảo giữ chức vụ Phó TGĐ thường trực 

chuyên trách lĩnh vực Kinh doanh xuất nhập khẩu. 
12 24/10/2012 • Chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty C&T tại Công ty Huy Thục. 



 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ 
 

 

37 
 

• Tìm công trình mới sử dụng cọc ván khu vực miền Trung và miền Bắc. 
• Tìm hướng hợp tác với các nhà máy cung cấp thép, xi măng để đối lưu 

hàng hóa. 
• Lưu ý Công ty Biển tây triển khai sớm việc khai thác mỏ đá Châu Pha. 

13 11/12/2012 • Tiếp tục xem xét giảm 10-30% nhân sự toàn Công ty. 
• Duyệt kế hoạch SXKD năm 2013. 

 

3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc Công ty  

  Năm 2012, Ban Tổng Giám Đốc Công ty C&T bao gồm: 

1. TGĐ Phạm Anh Tuấn: Điều hành chung và trực tiếp lĩnh vực Tài chính, Nhân sự , 

Kế hoạch, Đầu tư. 

2. PTGĐ Trần Công Quốc Bảo: Chính thức tham gia công tác điều hành Công ty từ 

ngày 5/10/2012, chịu trách nhiệm chính trong lĩnh vực kinh doanh toàn Công ty 

3. PTGĐ Phùng Đạt Đức: Chịu trách nhiệm điều hành lĩnh vực xuất nhập khẩu và 

công tác tiếp thị các dự án khu vực miền nam.  

4. PTGĐ Nguyễn Thanh Tuân: Điều hành kinh doanh khu vực miền Bắc và các dự án 

yếu tố nước ngoài kiêm trưởng văn phòng đại diện ở Hà Nội. 

5. PTGĐ Đỗ Đức Minh: Quản lý điều hành thiết bị cơ giới và sản xuất công nghiệp. 

6. PTGĐ Phan Trung Huy: điều hành lĩnh vực thi công xây lắp toàn Công ty.  

Trong năm qua, ban Tổng Giám Đốc Công ty, Kế Toán Trưởng và đội ngũ cán bộ 

quản lý các phòng, ban, đơn vị trực thuộc hết sức nỗ lực thực hiện trách nhiệm của 

mình trong việc điều hành Công ty theo Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ cũng 

như chỉ đạo của HĐQT. Kết quả thực hiên năm 2012 của ban Tổng Giám Đốc được 

HĐQT đánh giá như sau: 

Ưu điểm 

 Năm 2012, Công ty hoạt động trong bối cảnh nền kinh tế có muôn vàn khó khăn. 

Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy 

truyền thống đoàn kết và tinh thần tự chủ, sáng tạo, bản lĩnh trong điều hành để có 

thể vượt qua những thời điểm hết sức căng thẳng, đặc biệt là về tài chính với mục 

tiêu duy trì, ổn định SXKD.  
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 Các Phó Tổng Giám Đốc phụ trách từng lĩnh vực rất nỗ lực trong việc tiếp thị, thiết 

lập mối quan hệ tốt với các đối tác hợp tác, nhà sản xuất, tư vấn, nhà thầu, khách 

hàng, chú trọng xây dựng và giữ gìn uy tín thương hiệu C&T trên địa bàn cả nước . 

 Mặc dù trải qua một năm hết sức khó khăn về tài chính song đến nay Công ty vẫn 

giữ được uy tín tuyệt đối với các ngân hàng thương mại trong việc vay và trả nợ 

đúng hạn, đồng thời giữ gìn uy tín và niềm tin của các đối tác, khách hàng với 

thương hiệu C&T.  

 Các thủ tục pháp lý ở một số dự án được Ban Tổng Giám Đốc chỉ đạo hoàn thiện 

(chuyển tên chủ sở hữu dự án Phú Long, đồ án quy hoạch chi tiết dựng đô thị tỷ lệ 

1/2000 của dự án Green Pearl đã được phê duyệt). 

 Đã thực hiện thoái vốn thành công ở Công ty Huy Thục.  

 Tái cơ cấu tổ chức Công ty, tinh gọn bộ máy hoạt động. 

Những tồn tại cần khắc phục 

 Phương thức quản lý và điều hành chưa thực sự khoa học, còn chồng chéo, tính 

quyết liệt chưa cao; công tác chỉ đạo đôi khi chưa rõ ràng, nhanh, nhạy nên chưa 

đạt hiệu quả trong giải quyết vấn đề. 

 Một số chủ trương của ĐHĐCĐ và HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc vẫn chưa thực 

hiện được: 

• Mặc dù có tiếp xúc với nhiều khách hàng nhưng việc thực hiện chủ trương thoái 

vốn từ các dự án chưa có kết quả. 

• Chưa hoàn tất việc thoái vốn từ công ty Thăng Long. 

 

4. Các kế hoạch, định hướng của Hội Đồng Quản Trị 

 Hệ thống quản trị nội bộ: Tiếp tục rà soát, cơ cấu lại bộ máy nhân sự, tái cấu trúc 

quản trị tài chính toàn bộ Công ty. 

 Tập trung vào ngành nghề chủ lực là kinh doanh thương mại với mục tiêu bảo toàn 

vốn và có lợi nhuận. Mở rộng ngành hàng, mặt hàng kinh doanh, đặc biệt là tăng 

cường hợp tác hai chiều với các nhà máy sản xuất thép và xi măng. 
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 Khối xây lắp: nâng cao năng lực cạnh tranh và tập trung vào các dự án có nguồn 

vốn đảm bảo. 

 Khối sản xuất công nghiệp:  

• Đầu tư nâng cao công suất khai thác đá, tăng cường hợp tác khai thác ở các mỏ 

ở khu vực miền trung và miền nam. 

• Sản xuất cọc ván bê tông dự ứng lực: đa dạng hóa sản phẩm bê tông, tập trung 

vào các dự án chống biến đổi khí hậu trên cả nước và các dự án công nghiệp 

thủy lợi. 

 Dự án BĐS: 

• Tiếp tục tìm đối tác có năng lực nhằm thoái vốn ở các dự án trong khu vực 

TP.HCM.  

• Dự án Hà Tiên: Tăng cường tiếp thị bán hàng, tiến độ của đầu tư tiếp theo đã 

được điều chỉnh cho phù hợp với năng lực tài chính của dự án.  

 

IV. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
1. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty C&T 

Việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 của Ban Tổng Giám Đốc được triển khai 

trong tình hình kinh tế nhiều khó khăn và thách thức. Song dưới sự lãnh đạo tích cực 

của HĐQT cùng với sự đoàn kết nỗ lực phấn đầu của tập thể CBCNV, Ban Tổng Giám 

Đốc đã cố gắng điều hành Công ty theo đúng định hướng chiến lươc SXKD mà Đại 

Hội Đồng Cổ Đông đã thông qua. Kết quả hoạt động SXKD ở từng lĩnh vực được ban 

Tổng Giám Đốc đánh giá như sau: 

* Lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu 

Từ đầu năm 2012 đến nay, thị trường vật liệu xây dựng gặp nhiều khó khăn, ngân 

hàng siết chặt tín dụng và lãi suất cho vay tuy giảm nhưng vẫn ở mức cao đã ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến nguồn vốn huy động cho các dự án đang triển khai. Tình hình 

thị trường trong nước bị thu hẹp, sức mua giảm mạnh, khối kinh doanh phải đối mặt 

với những khó khăn thách thức lớn. Bên cạnh đó, việc thu hồi công nợ kéo dài, khách 
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hàng vẫn còn chiếm dụng vốn của Công ty, dẫn đến chi phí lãi vay do khách hàng 

chậm trả khá cao đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả lợi nhuận thực hiện của các 

phòng kinh doanh. 

Tổng giá trị doanh thu của khối kinh doanh thực hiện trong năm 2012 là 2.110 tỷ 

đồng, chỉ đạt 74% so với kế hoạch đã đề ra và bằng 59% so với cùng kỳ năm 2011.  

* Lĩnh vực xây lắp 

Do chủ trương cắt giảm đầu tư công, các dự án BĐS phải tạm dừng hoặc giãn tiến 

độ thực hiện, thị trường BĐS vẫn chưa phục hồi, lãi suất vẫn ở mức cao, làm cho nhiều 

chủ đầu tư của công trình xây dựng thiếu vốn hoặc không thể triển khai ...  Từ đó đã 

ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng thực hiện về xây lắp trong năm 2012. Doanh số hoạt 

động xây lắp trong năm chỉ bằng 89% so với năm 2011 và chỉ đạt 68% so với kế 

hoạch. Các chương trình vốn ngân sách nhà nước không quyết toán được khối lượng 

phát sinh và trượt giá. Do đó, hiệu quả của hoạt động xây lắp cũng giảm sút đáng kể. 

* Lĩnh vực sản xuất công nghiệp 

Sau năm 2011, ngành vật liệu xây dựng vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn. Giá cả 

các loại nguyên liệu dùng cho sản xuất luôn biến động. Tuy nhiên, tổng giá trị doanh 

thu sản xuất công nghiệp đạt được 25,46 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2011. 

Hoạt động khai thác, sản xuất ở Mỏ đá Trà Đuốc tuy doanh thu và lợi nhuận không đạt 

kế hoạch năm (do giá bán không tăng, các loại thuế tài nguyên tăng cao), nhưng cũng 

góp phần vào lợi nhuận toàn Công ty. 

Riêng xưởng sản xuất Bao bì Nhơn Trạch tiếp tục bị lỗ trong năm 2012. Tuy nhiên 

mức lỗ đã được giảm 50% so với năm 2011. 

* Lĩnh vực bất động sản 

Như dự đoán từ đầu năm 2012, thị trường BĐS vẫn còn là một bức tranh màu xám. 

Nhiều doanh nghiệp, chủ đầu tư BĐS rút lui, kéo theo đó là các dự án giảm giá, 

khuyến mãi, thoái vốn và chuyển nhượng. Việc tiêu thụ sản phẩm BĐS cũng không đạt 

như kỳ vọng. Tuy chỉ đạt 34,38% kế hoạch năm, nhưng doanh số cao gấp 3 lần so với 

cùng kỳ năm 2011. 
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2. Tình hình tài chính (theo BCTC Công ty C&T đã được kiểm toán năm 2012) 

2.1. Tình hình tài sản 

ĐVT: tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 % tăng 
giảm 

I Tài sản ngắn hạn 1.426,56 1.236,94 -13,29%

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 60,03 25,29 -57,88%

2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 78,22 77,42 -1,03%

3 Phải thu ngắn hạn 1.029,86 901,41 -12,47%

4 Hàng tồn kho 236,14 214,35 -9,23%

5 Tài sản ngắn hạn khác 22,31 18,49 -17,13%

II Tài sản dài hạn 433,25 443,28 2,31%

1 Tài sản cố định 308,48 310,28 0,58%

2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 119,44 118,44 -0,83%

3 Tài sản dài hạn khác 5,33 14,56 173,18%

III Tổng tài sản 1.859,81 1.680,22 -9,66%

Cuối năm 2012, tổng tài sản của Công ty C&T là 1.680 tỷ đồng, giảm 179,5 tỷ 

đồng (tương ứng 9,7%) so với thời điểm cuối năm 2011. Quy mô tài sản trong năm ít 

biến động tuy nhiên cơ cấu tài sản có sự thay đổi. Tài sản ngắn hạn cuối năm 2012 

giảm hơn 189,62 tỷ đồng (tương ứng 13,29%) so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân 

chủ yếu do lượng tiền mặt giảm hơn 57,88% và giá trị khoản phải thu giảm hơn 

12,47%. 

2.2. Tình hình nợ phải trả 
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ĐVT: tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 % tăng 
giảm 

I Nợ ngắn hạn 1.419,32 1.047,10 -26,22%

1 Vay ngắn hạn 867,26 584,38 -32,62%

2 Phải trả người bán 421,67 349,56 -17,10%

3 Ngưởi mua trả tiền trước 35,46 10,78 -69,60%

4 Thuế và các khoản phải nộp NSNN 2,11 2,49 -92,97%

5 Quỹ khen thưởng phúc lợi 2,92 0,88 -69,98%

6 Chi phí phải trả 14,85 15,06 1,43%

7 Phải trả ngắn hạn khác 75,05 83,96 11,86%

II Nợ dài hạn 216,89 422,36 94,74%

III Tổng nợ phải trả 1.636,21 1.469,47 -10,19%

Cơ cấu nợ phải trả của Công ty C&T cuối năm 2012 có biến động mạnh do Công ty 

thực hiện việc cơ cấu lại các khoản vay. Cụ thể giá trị nợ ngắn hạn giảm hơn 372 tỷ 

triệu đồng (tương tương 26,22%) và tăng khoản nợ dài hạn lên 205 tỷ đồng (tương 

đương 94,74%) so với cùng kỳ năm ngoái.  

 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

 Nhằm mục đích cơ cấu lại tổ chức hoạt động, ban lãnh đạo Công ty đã quyết định 

thu gọn nhân sự gồm: giải thể 02 phòng kinh doanh xuất nhập khẩu, sáp nhập 

phòng xây lắp 1 và phòng xây lắp 3. 

 Tiếp tục thực hiện một số biện pháp để tăng cường tiết kiệm, tiết giảm chi phí quản 

lý nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.  Bên cạnh việc cắt giảm tiền thuê văn 

phòng, Công ty C&T cũng tiến hành cắt giảm đáng kể các chi phí khác như: chi phí 

ngoại giao (giảm hơn 800 triệu đồng), công tác phí (giảm hơn 900 triệu đồng) và 

chi phí tiền lương (giảm hơn 6 tỷ đồng). 
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ĐVT: tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 
Tăng/ giảm 
so với năm 

2011 
1 Giá vốn hàng bán 3.677,75 2.278,62 -38,04%

2 Chi phí tài chính 173,89 136,49 -21,51%

3 Chi phí bán hàng 6,55 4,23 -35,44%

4 Chi phí quản lý doanh nghiệp 37,29 29,71 -20,31%

 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

4.1. Kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty 

Trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô thế giới và trong nước vẫn còn nhiều bất ổn, Ban 

lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển an toàn và tăng trưởng 

bền vững để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013:   

1) Tiếp tục duy trì và ổn định hoạt động SXKD các sản phẩm truyền thống của Công 

ty, thực hiện kế hoạch linh hoạt phù hợp với diễn tiến của thị trường. 

2) Tái cấu trúc và nâng cao hiệu quả bộ máy quản lý, xây dựng chiến lược sử dụng 

nguồn nhân lực đáp ứng được giai đoạn phát triển hiện tại của Công ty. 

3) Tìm kiếm và chọn lựa các khách hàng có nguồn tín dụng đảm bảo, nhận thầu các 

công trình có nguồn vốn rõ ràng, lựa chọn các thầu phụ có năng lực. 

4) Thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng 

vốn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2013. 

 

 

 

 

 

 



 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ 
 

 

44 
 

          ĐVT: tỷ đồng 

STT Các chỉ tiêu chủ yếu 

Kế hoạch năm 2013 

Công ty mẹ Số liệu hợp nhất 

I Doanh thu     2.657,23    2.759,35

1 Khối kinh doanh XNK     2.293,74 2.300 

2 Khối xây lắp        156,13       156,13 

3 Khối sản xuất công nghiệp 29,85 131,97

- Khai thác đá 9,45 9,45

- Sản xuất bao bì 20,40 20,40

- Bê tông dự ứng lực 102,12

4 Khối kinh doanh BĐS          20,00          20,00 

5 Chuyển nhượng dự án        150,79       150,79 

II Lợi nhuận trước thuế          14,86 17,65 

III Cổ tức 8% 

 

4.2. Phương hướng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 

* Lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu 

Năm 2013 vẫn tiếp tục là một năm nhiều khó khăn và thực trạng kinh tế bộc lộ 

những dấu hiệu rơi vào trì trệ, thị trường thì cạnh tranh ngày càng gay gắt, khối kinh 

doanh tiếp tục phải nâng cao trình độ đội ngũ kinh doanh, tiết giảm chi phí, tăng cường 

tiếp thị để có thể đứng vững được trên thị trường kinh doanh vật liệu xây dựng. Đồng 

thời khối kinh doanh tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là các 

trường hợp khó đòi cần có biện pháp và phương án quyết liệt nhất.  

Triển khai kế hoạch thực hiện việc mở rộng ngành hàng. Tăng cường các công tác 

ngăn ngừa rủi ro với mục tiêu lợi nhuận và bảo toàn vốn. 

* Lĩnh vực xây lắp 
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Trong năm 2013, với khó khăn chung của nền kinh tế hiện nay, Công ty sẽ thận 

trọng hơn trong việc nhận thầu thi công. Ban điều hành sẽ tập trung lựa chọn các công 

trình có nguồn vốn rõ ràng, nâng cao công tác quản lý thi công ở các công trình nhằm 

đảm bảo hiệu quả theo phương án ban đầu. 

* Lĩnh vực sản xuất công nghiệp 

• Sản xuất đá: 

Kế hoạch năm 2013 Công ty đặt ra tăng khoảng 10% so với năm 2012 dựa trên cơ 

sớ mở rộng thị trường. Công ty đang tiếp thị, hợp tác với một số mỏ đá để có thể mở 

rộng sản xuất kinh doanh trên cơ sở năng lực hiện có của Công ty thành viên là Công 

ty Biển Tây. 

• Sản xuất bao bì 

Trong tình hình năm 2013 vẫn còn nhiều thách thức, xưởng sản xuất Bao bì Nhơn 

Trạch sẽ tập trung vào các khách hàng truyền thống như Nghi Sơn, Holcim, Bao bì 

Bình Tây... Đồng thời tìm kiếm và cung cấp sản phẩm cho các khách hàng mới chuyên 

về hàng hóa xuất khẩu. 

• Sản xuất cọc ván bê tông dự ứng lực 

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, Công ty đang cơ cấu lại tổ chức sản xuất, làm sao 

giảm giá thành sản phẩm nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký. Đồng thời, 

nâng cao khả năng tiếp thị, phối hợp với chủ đầu tư ngay từ khâu thiết kế để đưa sản 

phẩm vào dự án. 

Song song với sản phẩm cọc bê tông dự ứng lực, Công ty đang cùng đối tác là 

Công ty PS Mitsubishi nghiên cứu một số sản phẩm mới phục vụ cho các dự án giao 

thông, đặc biệt là dự án tàu điện ngầm tại TP.HCM. 

• Công tác tài chính 

Tình trạng mất cân đối nguồn vốn hiện nay đã gây áp lực lên dòng tiền làm cho 

tình hình tài chính của Công ty căng thẳng, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Để giải quyết vấn đề 

này, Ban lãnh đạo Công ty đã ra chủ trương: 
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 Tích cực tìm đối tác cùng hợp tác kinh hoặc chuyển nhượng toàn bộ dự án để giảm 

áp lực vốn cho Công ty. Cụ thể, dự án Green Pearl đang được Công ty giới thiệu 

với các đối tác nước ngoài để chào mời một số công ty hợp tác triển khai hoặc 

chuyển nhượng dự án. 

 Tập trung cao độ việc thu hồi công nợ; có phương án tích cực hơn trong việc giải 

quyết các khoản phải thu khó đòi; đẩy mạnh vòng quay hàng tồn kho nhằm làm 

giảm chi phí lãi vay. 

 Tiếp tục thoái vốn ở các công ty con, công ty liên kết hoạt động không hiệu quả. 

 Nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự và tiết giảm chi phí. 

 

V. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 
1. Thành viên và cơ cấu Ban Kiểm Soát 

Trong năm 2012, Ông Nguyễn Hoàng Tuấn đã có đơn thông báo từ nhiệm vị trí 

thành viên Ban Kiểm Soát từ ngày 18/6/2012. Do đó từ nửa cuối năm 2012, Ban Kiểm 

Soát chỉ có 02 thành viên. ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 sẽ tổ chức bầu bổ sung 01 

thành viên Ban kiểm soát. 

Danh sách gồm: 

Họ và tên Chức vụ Số lượng cổ 

phiếu 

Tỷ lệ Ghi chú 

Võ Ngọc Thảo Trưởng ban 2.500 0.02%  
Hà Văn Minh Thành viên 2.950 0.03%  
Nguyễn Hoàng Tuấn Thành viên 0 0.00% Từ nhiệm ngày 

18/6/2012 
 

2. Hoạt động của Ban kiểm soát 

Trong năm 2012, BKS đã tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của pháp luật, cụ thể như sau: 

 Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý của Công ty. 
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 Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán 

giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn 

bạc. 

 Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý 

công ty. 

 Đại diện BKS tham dự một số cuộc họp của HĐQT nhằm duy trì việc giám sát hoạt 

động của Công ty. 

 Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập (là công ty phải thuộc danh sách các 

công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức 

phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2012 để kiểm 

toán báo cáo tài chính năm 2012). 

 

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
 1. Ý kiến của kiểm toán  
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