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Thông tin CIC 3-2 
Tên giao dịch 

Tên giao dịch bằng tiếng Việt: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG 3-2 

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: 

CONSTRUCTION INVESTMENT CORPORATION 

Tên viết tắt: CIC 3-2 

Mã số DN: 3700146225 Thông tin liên hệ 

45A Nguyễn Văn Tiết - Lái Thiêu - Thuận An 

- Bình Dƣơng 

Số điện thoại : 0650.3759446 

Số fax : 0650.3755605 

Website: www.cic32.com.vn 

Email: ctydt-xaydung32@vnn.vn 

Vốn Điều lệ 

112.000.000.000 VNĐ 

Mã cổ phiếu: C32 

Niêm yết : HOSE 

Tổng số cổ phần niêm yết: 11.200.000 cp 

http://www.cic32.com.vn/
mailto:ctydt-xaydung32@vnn.vn
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CIC 32  

Cam kết chất lƣợng Trọng nhân tài 

Chúng tôi luôn nỗ lực tạo ra những sản phẩm và dịch vụ 

có chất lƣợng tốt nhất, đáp ứng và vƣợt lên sự mong đợi 

của khách hàng. 

Chúng tôi luôn tạo ra môi trƣờng và cơ hội tốt nhất để 

mỗi cá nhân có thể phát triển toàn diện và tạo ra các giá 

trị cho bản thân, khách hàng và công ty. 

Hợp tác Sáng tạo 

Chúng tôi luôn tôn trọng mỗi cá nhân và kết hợp sự 

đóng góp khác biệt của mỗi cá nhân để tạo nên thành 

công chung của tập thể. 

Chúng tôi không ngừng sáng tạo trong việc tìm ra những 

giải pháp mới gia tăng giá trị cho khách hàng.  

 

Trung thực Kỷ luật 

Chúng tôi luôn trung thực và chân thành trong suy nghĩ 

và hành động. 

Chúng tôi luôn tuân thủ các quy định công việc và nỗ lực 

tạo ra hiệu quả cao nhất trong công việc. 

 

TẦM NHÌN 

CIC3-2 nỗ lực trở thành Công 

ty chuyên nghiệp, uy tín, chất 

lƣợng trong lĩnh vực xây dựng 

và sản xuất vật liệu xây dựng. 

 

SỨ MỆNH 

CIC3-2 cam kết mang lại cho khách 

hàng những sản phẩm/dịch vụ có 

chất lƣợng cao với chi phí hợp lý, 

phục vụ tốt cộng đồng và xã hội. 
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08  Quá trình hình thành và phát  triển 

10  Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

11  Tổ chức và bộ máy quản lý 

17  Định hƣớng phát triển 

20  Rủi ro 

  

24  Tình hình hoạt động năm 2014   

26  Tình hình tài chính   

27  Tình hình đầu tƣ dự án 

27  Tổ chức và nhân sự 

31  Cơ cấu cổ đông và vốn Chủ sở hữu 

  

33  Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 

36  Tình hình tài chính 

37  Kế hoạch phát triển năm 2015 

38  Giải trình của BGĐ với ý kiến kiểm 

toán 

 

40  Đánh giá của HĐQT 

41  Đánh giá của HĐQT về Ban giám đốc 

42  Kế hoạch và định hƣớng của HĐQT 

 

 

 

 

44 Thông điệp phát triển bền vững 

45 Những giá trị và cam kết về định 

hƣớng phát triển 

 

51  Hội đồng quản trị 

59  Ban Kiểm soát 

61  Các giao dịch, thù lao và các khoản 

lợi ích 

 

 

 

63  Ý kiến của kiểm toán 

64  Báo cáo tài chính 

  

 

 

GIỚI THIỆU  

CÔNG TY 

HOẠT ĐỘNG  

SẢN XUẤT KINH DOANH 

BÁO CÁO CỦA  

BAN GIÁM ĐỐC 

 

BÁO CÁO  

HỘI ĐỒNG QUẢN 

TRỊ 

BÁO CÁO TÀI 

CHÍNH 

NĂM 2014 

QUẢN TRỊ  

CÔNG TY 

ĐỊNH HƢỚNG 

PHÁT TRIỂN BỀN 

VỮNG 
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THÔNG ĐIỆP  

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

  

Kính thƣa Quý Cổ đông, Nhà Đầu tƣ và các Đối tác. 

Trong năm 2014, chúng ta đã triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh trong bối cảnh có nhiều khó khăn và thuận 

lợi đan xen. Trong năm, tình hình kinh tế cả nƣớc đã có những  chuyển biến tích cực nhƣ tăng trƣởng kinh tế phục 

hồi, lãi suất và giá cả các nguyên vật liệu đầu vào có xu hƣớng giảm. Tuy nhiên, các dự án đầu tƣ công mới hạn 

chế, việc bố trí vốn cho các công trình xây dựng cơ bản chƣa kịp thời, chi phí vận tải tăng cao do việc tăng cƣờng 

kiểm soát tải trọng các phƣơng tiện vận tải hàng hóa trên đƣờng bộ đã gây nhiều áp lực cho các hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

Mặt khác, Công ty đã gia hạn kịp thời giấy phép khai thác tại mỏ đá Tân Đông Hiệp, cũng nhƣ chủ động tìm kiếm 

các công trình đƣợc bố trí vốn để tham gia đấu thầu và bƣớc đầu tham gia vào mảng thi công duy tu, sửa chữa 

đƣờng bộ giúp Công ty ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch mà đại hội 

đồng cổ đồng năm 2014 đã thông qua. Cụ thể, doanh thu là 453,8 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 

là 71,8 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch.  

Với định hƣớng phát triển bền vững trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, Công ty đã từng bƣớc 

hoàn thiện và cải tiến công tác quản trị, thực hiện nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực và duy trì đội ngũ thông qua 

việc quy hoạch nhân sự kế thừa. Công tác quan hệ cổ đông (IR) cũng đƣợc chú trọng xây dựng một cách chuyên 

nghiệp và là công cụ đắc lực trong việc nâng cao hoạt động quản trị doanh nghiệp của Công ty. Cùng với việc cung 

cấp thông tin kịp thời, minh bạch cho các cổ đông, nhà đầu tƣ, công ty chứng khoán, tổ chức báo chí, Công ty cũng 

tiếp nhận nhiều thông tin đa chiều từ cộng đồng các nhà đầu tƣ, nhằm có đầy đủ thông tin trong việc xem xét, cân 

nhắc các quyết định kinh doanh và đầu tƣ phát triển. Từ hiệu quả của việc thông tin minh bạch, Công ty đã tạo 

đƣợc niềm tin ở các nhà đầu tƣ, nuôi dƣỡng, gìn giữ và gia tăng giá trị nội tại của Công ty. Bên cạnh đó, Ban lãnh 

đạo Công ty  thƣờng xuyên kiểm soát, đánh giá nhằm đảm bảo tất cả các quy định, quy trình nội bộ cũng nhƣ các 

DOANH THU 

453,8 TỶ ĐỒNG 

LỢI NHUẬN 

71,8 TỶ ĐỒNG 
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quy định pháp luật hiện hành đƣợc thực hiện đúng và đầy đủ, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty. 

Bƣớc sang năm 2015, Công ty tiếp tục định hƣớng phát triển bền vững trong đó sẽ tập trung vào việc nâng cao 

năng lực vận hành sản xuất, nâng cao năng lực tiếp thị và bán hàng, tăng cƣờng công tác quản lý nội bộ, công tác 

giá thành và định mức nhằm kiểm soát chi phí, chú trọng công tác đầu tƣ để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kế 

hoạch đề ra và mang lại lợi ích bền vững cho Cổ đông. 

Cuối cùng, tôi thay mặt Công ty trân trọng cảm ơn sự ủng hộ và gắn bó của Quý cổ đông trong thời gian qua. Kính 

chúc Quý cổ đông dồi dào sức khỏe và gặt hái nhiều thành công. 

        CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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  Quá trình hình thành và phát triển 

 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

 Tổ chức và bộ máy quản lý 

 Định hƣớng phát triển 

 Rủi ro 

GIỚI THIỆU CÔNG TY 
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Năm 1993 

 

Năm 1997 

 Công ty đƣợc thành lập với tên gọi công ty 

Kinh doanh Phát triển nhà Sông Bé 

(SB.P.Corp) 

 
 Công ty đã đổi tên thành công ty  Đầu tƣ Xây 

dựng 3/2 

Năm 2008 

 

Năm 2010 

 Công ty chính thức chuyển sang loại hình 

công ty Cổ phần, tên gọi Công ty Cổ phần Đầu 

tƣ Xây dựng 3-2 (CIC3-2) 

 
 Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây 

dựng 3-2 (Mã cổ phiếu là C32), bắt đầu giao 

dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

Năm 2012 

 

Năm 2013 

 Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây 

dựng 3-2 (Mã cổ phiếu là C32), bắt đầu giao 

dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 
 Kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển của 

Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng 3-2 

  
  

CÁC SỰ KIỆN KHÁC 

Từ những ngày đầu mới thành lập, xây dựng là 

lĩnh vực kinh doanh duy nhất của công ty. Theo 

nhu cầu phát triển của xã hội công ty đã từng 

bƣớc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh 

nhƣ:  

 Năm 1994 Công ty mở rộng sang lĩnh vực khai 

thác khoáng sản đá và kinh doanh đá xây 

dựng, năm 2001 bổ sung thêm ngành nghề 

kinh doanh bất động sản. Lĩnh vực gia công 

sản phẩm cơ khí xây dựng, cống bê tông ly 

tâm, cấu kiện bê tông đúc sẵn cũng đƣợc bổ 

sung.  

 Năm 2009 theo nhu cầu phát triển của thị 

trƣờng và tận dụng những thế mạnh mà công 

 CÁC SỰ KIỆN NĂM 2014 

Khánh thành đƣờng Tân Đông Hiệp – Tân 

Bình  

 Ngày 23/04/2014, UBND thị xã Dĩ An long 

trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình 

đƣờng Tân Đông Hiệp – Tân Bình ( đƣờng Lê 

Hồng Phong) tại thị xã Dĩ An- tỉnh Bình 

Dƣơng. Đây là một trong những hoạt động 

chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày thống nhất 

đất nƣớc (30/4/2075 – 30/4/2014) và Ngày 

Quốc tế lao động 1/5. 

Tôn vinh lãnh đạo xuất sắc năm 2014 

 Ông Võ Văn Lãnh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng 

Giám Đốc Công ty Đầu tƣ xây dựng 3-2 đạt 

QUÁ TRÌNH  

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
 



 

C32   | BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2014   9 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG 3- 2 

ty đang có, Công ty đã thành lập đƣợc Sàn 

giao dịch bất động sản để phục vụ cho việc 

giao dịch bất động sản của công ty với khách 

hàng, môi giới, xác nhận việc giao dịch của 

các đối tác và các khách hàng bên ngoài. 

Thành lập xƣởng sản xuất gạch không nung 

nhằm tận dụng những vật liệu công ty sẵn có 

nhƣ (đá mi bụi) và sản xuất phục vụ một 

phần các công trình nội bộ công ty đang thi 

công. Cũng trong năm 2009 công ty thành lập 

đƣợc trung tâm kinh doanh vật liệu xây dựng. 

 Năm 2011, Công ty đƣa xƣởng sản xuất bê 

tông thứ 2 tại xã Long Nguyên - Bến Cát đi 

vào hoạt động. 

top 10 lãnh đạo có hiệu quả kinh doanh nhất 

trong 50 gƣơng mặt lãnh đạo xuất sắc nhất 

năm 2014 

 

 

 

 

 

 

 

NHỮNG GIẢI THƢỞNG CÔNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƢỢC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lễ tôn vinh lãnh đạo xuất sắc 
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

NGÀNH NGHỀ  

VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 
 

 Xây dựng công trình đƣờng bộ; 

 Thoát nƣớc, xử lý nƣớc thải; 

 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; 

 Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; 

 Xây dựng nhà các loại; 

 Bán buôn máy móc, thiết bị vá phụ tùng máy khai 

khoáng, xây dựng; 

 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 

phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng 

trong mạch điện); 

 Bán buôn vật liệu, thiệt bị lắp đặt khác trong xây dựng; 

 Bán buôn sắt, thép; 

 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc 

chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê kinh doanh bất 

động sản; 

 Tƣ vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền 

sử dụng đất; 

 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nƣớc, lò sƣởi và điều hòa 

không khí; 

 Hoàn thiện công  trình xây dựng; 

 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch 

cao; 

 Xây dựng công trình công ích; 

 Xây dựng công trình thủy lợi; 

 Khai thác đá, cát, sỏi, đất, đất sét (Chỉ đƣợc khai thác 

khi có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền). Chế 

biến đá; 

 Sản xuất gạch, ngói (theo Quyết định số 15/2000/QĐ-

BXD ngày 24 tháng 7 năm 2000 của Bộ Xây dựng); 

 Hoạt động kho bãi; 

 Đầu tƣ kinh doanh cầu đƣờng giao thông, cầu phà 

đƣờng thủy, đƣờng bộ; 

 

XÂY LẮP 

CỐNG BÊ TÔNG 

ĐÁ XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH ĐƢỜNG 

BỘ 
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ĐỊA BÀN KINH DOANH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BỘ MÁY QUẢN LÝ 

Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với cơ cấu nhƣ sau: 

 Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty.  

 Hội đồng quản trị: chỉ đạo và giám sát hoạt động của Công ty.  

 Ban Kiểm soát giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.  

 Ban Tổng giám đốc gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trƣởng điều hành hoạt động của 

Công ty.  

 Các phòng chức năng Kinh doanh, Tài chính, Nhân sự, Đầu tƣ thực hiện tham mƣu và quản lý chuyên môn.  

 Các xí nghiệp sản xuất Đá xây dựng, Cơ khí và Bê tông, Xây lắp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 

theo lĩnh vực. 

 

Trụ sở chính của Công ty đƣợc đặt tại :  

45A Nguyễn Văn Tiết - Lái Thiêu - Thuận An - Bình Dƣơng. 

Địa bàn kinh doanh chính của Công ty là tỉnh Bình 

Dƣơng. 

 

TỔ CHỨC  

VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG KINH DOANH 

PHÒNG NHÂN SỰ 

PHÒNG TÀI  CHÍNH 

PHÒNG ĐẦU TƢ 

TRUNG TÂM KINH DOANH 

VLXD 279 

SÀN GIAO DỊCH BĐS 

XÍ NGHIỆP ĐÁ XÂY DỰNG 

XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ VÀ BÊ TÔNG 

XÍ NGHIỆP XÂY LẮP 

XƢỞNG SX BÊ TÔNG 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT 

“CIC 3-2 không có 

Công ty con và Công 

ty liên kết” 
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GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY 

 

 

 

 

 

 

 

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

1. Ông VÕ VĂN LÃNH 

    Chủ tịch HĐQT 
 
 

 Sinh năm 1963 

Trình độ chuyên môn 

 Cử nhân Tài chính Xây dựng cơ bản. 

 Kỹ sƣ Xây dựng cầu đƣờng bộ. 

Quá trình công tác 

 1985 – 1992: Nhân viên Ủy ban Kế hoạch tỉnh Sông Bé. 

 1992 – 1995: Kế toán trƣởng Công ty Kinh doanh Phát triển nhà Sông 

Bé. 

 1995 – nay: Giám Đốc Công ty Kinh doanh phát triển nhà Sông Bé 

(sau đổi tên thành Công ty Đầu tƣ Xây dựng 3-2). 

 Hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Đầu tƣ Xây dựng 3-2 

Số cổ phiếu nắm giữ: 112.200 cổ phần 

  

2. Ông HUỲNH HỮU HÙNG 

    Ủy viên HĐQT  
 Sinh năm 1979 

Trình độ chuyên môn 

 Kỹ sƣ xây dựng  

Quá trình công tác 

 06/2002 - 08/2004: Công tác tại Công ty vật tƣ - Vận tải và Xây dựng 

công trình giao thông - Chi nhánh phía Nam - BỘ GTVT. 

 Từ 09/2004 - 03/2011: Công tác tại Tổng công ty xây dựng số 1-Công 

ty Cổ phần tƣ vấn thiết kế xây dựng CIDECO – Bộ xây dựng. Chức vụ: 

Phó phòng Tƣ vấn QLDA. 

 Từ 04/2011 đến nay: Công tác tại Tổng công ty Sản xuất - XNK Bình 

Dƣơng – TNHH MTV. Chức vụ: Phó giám đốc Ban đầu tƣ - QLDA. 

 Hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị – CTCP Đầu tƣ Xây dựng 3-2 

Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phần 

“Bất kỳ thành công nào của một tổ chức cũng phải đi kèm 

với một giá trị cốt lõi. Với C32, 21 năm không phải là một 

chặng đƣờng dài, tuy nhiên nó đánh dấu những bƣớc đi 

vững chắc của doanh nghiệp mà ở đó, sự chung sức đồng 

lòng của toàn thể ngƣời lao động cùng một đội ngũ lãnh 

đạo năng động, sáng tạo chính là giá trị cao đẹp nhất.” 
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3. Ông NGUYỄN THẾ SỰ 

    Ủy viên HĐQT 
 Sinh năm 1978 

Trình độ chuyên môn 

 Cử nhân Kinh tế  

Quá trình công tác 

 05/2000 – 12/2006: Nhân viên kế toán Công ty Sản xuất & Xuất nhập 

khẩu Bình Dƣơng 

 01/2007 – 11/2010: Kế toán trƣởng Công ty Sản xuất – Xuất nhập 

khẩu Bình Dƣơng 

 12/2010 đến nay: Kiểm soát viên Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập 

khẩu Bình Dƣơng – TNHH Một thành viên 

 Hiện nay: Thành viên Hội Đồng Quản trị – CTCP Đầu tƣ Xây dựng 3-2 

Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phần 

  

4. Ông NGUYỄN THẾ PHI 

    Ủy viên HĐQT  
 Sinh năm 1974 

Trình độ chuyên môn 

 Cử nhân quản trị kinh doanh. 

 Cử nhân Quản trị hành chính  

Quá trình công tác 

 1999 – 10/2001: Nhân viên Công ty TNHH Tripple A 

 11/2002 – 03/2007: Nhân viên hành chính – Quản trị, thuộc Công ty 

Đầu tƣ Xây dựng 3-2. 

 03/2007 – 8/2009: Nhân viên kinh doanh thuộc Công ty Đầu tƣ Xây 

dựng 3-2 

 8/2009 – 7/2014: Trƣởng trung tâm VLXD 278 

 7/2014 – nay:  Phó.Tp Kinh doanh CTCP Đầu tƣ Xây dựng 3-2 

 Hiện nay: Thành viên Hội Đồng Quản trị – CTCP Đầu tƣ Xây dựng 3-2 

Số cổ phiếu nắm giữ: 25.500 cổ phần 

  

5. Ông PHAN THANH ĐỨC 

    Ủy viên HĐQT  
 Sinh năm 1971 

Trình độ chuyên môn 

 Thạc sĩ kinh tế 

Quá trình công tác 

 1991- 2003: Công tác lại XN may mặc hàng XK trực thuộc Công ty SX-

XNK Bình Dƣơng. Chức vụ: Kế toán, Phó phòng kế toán (năm 1996). 

 2004 - 2006: Công tác tại XN may mặc hàng XK thuộc Công ty SX-XNK 

Bình Dƣơng. Chức vụ: Kế toán trƣởng. 

 Hiện nay: Thành viên Hội Đồng Quản trị – CTCP Đầu tƣ Xây dựng 3-2 

Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phần 
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 BAN KIỂM SOÁT 
 

1. Ông VĂN HOÀNG TÙNG 

    Trƣởng BKS  
 Sinh năm 1966 

Trình độ chuyên môn 

 Đại học tại chức Tài chính kế toán Thƣơng nghiệp ngắn hạn . 

Quá trình công tác 

 1984 - 1990: Nhân viên kế toán Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu 

Hòa Thành, Tây Ninh. 

 5/1995 - 4/2000: Kế toán vật tƣ Công ty Đầu tƣ Xây dựng 3/2. 

 5/2000 - 8/2004: Trƣởng bộ phận Tài chính - Kinh doanh - Nhân sự, 

Xí nghiệp Đá Xây dựng 3-2 thuộc Công ty Đầu tƣ Xây dựng 3/2. 

 5/2014 đến nay: Tổ trƣởng Hành chánh, Xí nghiệp Cơ khí và Bê tông 

thuộc CTCP Đầu tƣ Xây dựng 3-2. 

 Hiện nay: Tổ trƣởng Hành chánh, Xí nghiệp Cơ khí và Bê tông thuộc 

CTCP Đầu tƣ Xây dựng 3-2 

Số cổ phiếu nắm giữ: 2000 cổ phần 

  

2. Ông LÝ THANH CHÂU 

    Thành viên BKS  
 Sinh năm 1982 

Trình độ chuyên môn 

 Cử nhân kinh tế  

Quá trình công tác 

 2004-2006: Công tác tại Tổng công tySX-XNK Bình Dƣơng TNHH MTV. 

 2006-2007: Công tác tại CTCP Công nghiệp và Dịch vụ Bình Dƣơng. 

 2008 đến nay: Công tác tại Công ty TNHH Ascendas -Protrade. Chức 

vụ: Kế toán trƣởng. 

 Hiện nay: Thành viên Ban Kiểm soát – CTCP Đầu tƣ Xây dựng 3-2. 

Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phần 

  

3. Ông NGUYỄN LƢƠNG TÂM 

    Thành viên BKS  
 Sinh năm 1979 

Trình độ chuyên môn 

 Kỹ sƣ xây dựng  

Quá trình công tác 

 2002 - 2009: Nhân viên Ban Xây dựng Cơ bản (XDCB) Công ty Sản 

xuất - XNK Bình Dƣơng. 

 2009 - 2010: Phó Ban XDCB Công ty Sản xuất - XNK Bình Dƣơng. 

 Từ năm 2010 đến nay: Phó Giám đốc Ban Đầu tƣ Quản lý Dự án Tổng 

Công ty Sản xuất - XNK Bình Dƣơng TNHH Một Thành Viên. 

 Hiện nay: Thành viên Ban Kiểm soát – CTCP Đầu tƣ Xây dựng 3-2. 

Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phần 
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 BAN ĐIỀU HÀNH 
 

1. Ông VÕ VĂN LÃNH 

    Tổng Giám Đốc 
Xem thông tin trong phần HĐQT 

  

  

2. Ông TRẦN VĂN BÌNH 

    Phó Tổng Giám Đốc   
 Sinh năm 1965 

Trình độ chuyên môn 

 Cử nhân kinh tế  

Quá trình công tác 

 1987 – 1993: Kế toán Công ty Dầu thực vật Đồng Nai. 

 1994 – 1998 Kế toán trƣởng XN Khai thác & SX VLXD thuộc Công ty 

Đầu tƣ Xây dựng 3/2. 

 1999 – tháng 6 năm 2005 Giám đốc XN Khai thác & SX VLXD thuộc 

Công ty Đầu tƣ Xây dựng 3/2. 

 Từ tháng 07 năm 2005 – 09/05/2014: Kế toán trƣởng CTCP Đầu tƣ 

Xây dựng 3-2. 

 Từ ngày 10/05/2014 đến nay Phó TGĐ CTCP Đầu tƣ Xây dựng 3-2. 

 Hiện nay: Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tƣ Xây dựng 3-2. 

Số cổ phiếu nắm giữ: 2.500 cổ phần 

  

3. Ông NGUYỄN XUÂN HIẾU 

    Kế toán trƣởng  
 Sinh năm 1982 

Trình độ chuyên môn 

 Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán kiểm toán  

Quá trình công tác 

 Từ tháng 06/2004 – 2008: Nhân viên phòng Tài chính Tổng hợp Công 

ty Đầu tƣ Xây dựng 3/2 

 Từ 2009 – ngày 09/05/2014: Phó trƣởng phòng Tài chính CTCP Đầu 

tƣ Xây dựng 3-2. 

 Từ ngày 10/05/2014 đến nay: Kế toán trƣởng kiêm trƣởng phòng Tài 

chính Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng 3-2. 

 Hiện nay: Kế toán trƣởng kiêm trƣởng phòng Tài chính Công ty Cổ 

phần Đầu tƣ Xây dựng 3-2. 

Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phần 
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MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƢỢC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN 

Chiến lƣợc phát triển thƣơng hiệu Chiến lƣợc sản xuất kinh doanh 

- Phát triển và mở rộng thị trƣờng, gia tăng thị 

phần những sản phẩm đã đƣợc khẳng định 

thƣơng hiệu của Công ty. Giúp khách hàng 

an tâm về chất lƣợng sản phẩm. 

- Quảng bá hình ảnh công ty thông qua 

phƣơng tiện truyền thông đại chúng nhƣ : 

trang điện tử của Công ty và các trang điện 

tử uy tín, đƣợc nhiều nhà đầu tƣ quan tâm, 

làm đa dạng nội dung, thông tin đƣợc cập 

nhật thƣờng xuyên, chính xác và kịp thời ... 

- Tham gia các hoạt động xã hội: định kỳ tổ 

chức tham gia các hoạt động phong trào 

thanh niên, giao lƣu văn hóa - văn nghệ, 

tham gia các hoạt động thể dục thể thao với 

các cơ quan ban ngành trong tỉnh, tài trợ các 

chƣơng trình từ thiện,… Thông qua những 

hoạt động sẽ giúp cho tên tuổi công ty sẽ 

đƣợc biết đến nhiều hơn  

Kinh doanh : 

- Dựa trên nền tảng, thế mạnh vốn có của 

doanh nghiệp. Đảm bảo cung cấp đủ, kịp 

thời theo nhu cầu của thị trƣờng. Công ty sẽ 

cố gắng duy trì tốc độ tăng trƣởng ổn định 

bền vững qua các năm. Tăng quy mô thị 

trƣờng và thị phần tại các tỉnh miền Đông 

Nam Bộ, đặc biệt là 3 tỉnh thành là Bình 

Dƣơng, TP.HCM, Đồng Nai. Phấn đấu nâng 

tỷ trọng doanh số thị trƣờng ngoài Bình 

Dƣơng lên trên 50%. 

- Thực hiện tốt chính sách hậu mãi, chăm sóc 

khách hàng, thu thập thông tin và lắng nghe 

ý kiến đóng góp của khách hàng. Chính sách 

chiết khấu giảm giá theo doanh thu đối với 

từng đối tƣợng khách hàng nhằm củng cố 

khách hàng lâu năm, truyền thống, khách 

hàng tiêu thụ sản phẩm số lƣợng lớn. 

ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN 

 Tăng quy mô thị trƣờng và thị phần tại các tỉnh miền Đông 

Nam Bộ, đặc biệt là 3 tỉnh thành là Bình Dƣơng, TP.HCM, 

Đồng Nai. Phấn đấu nâng tỷ trọng doanh số thị trƣờng ngoài 

Bình Dƣơng lên trên 50%. 

 Phấn đấu đến năm 2016, hoàn tất công tác tìm kiếm nguồn 

mỏ mới để thay thế mỏ đá Tân Đông Hiệp.  

 Đủ năng lực và thi công các công trình giao thông, dân dụng 

cấp II có quy mô trên 100 tỷ đồng. 

 Tăng trƣởng năng suất lao động bình quân 10%/năm thông 

qua việc tinh gọn bộ máy nhân sự, nâng cao năng lực quản 

lý, ứng dụng và tích hợp hệ thống thông tin quản lý vào các 

hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới phù hợp với năng lực 

và các nguồn lực hiện có của Công ty. 

 

Tốc độ tăng trƣởng 

doanh thu bình quân 

hàng năm là 8%/năm. 

Tỷ suất lợi nhuận 

gộp/doanh thu bình 

quân là 19%/năm 
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trong hệ thống cơ quan ban ngành, doanh 

nghiệp cũng nhƣ ngƣời dân và đặc biệt là 

khách hàng, ngƣời đang quan tâm đến sản 

phẩm dịch vụ của công ty. 

 

- Tăng cƣờng đầu tƣ, xây dựng cơ sở vật 

chất, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ 

tiên tiến, hiện đại, nâng cao năng lực sản 

xuất, năng lực kinh doanh, phát triển và mở 

rộng liên doanh, liên kết với các đối tác 

trong và ngoài nƣớc để phát triển công ty 

thành doanh nghiệp mạnh trong sản xuất 

kinh doanh VLXD và thi công xây lắp. 

- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới phù 

hợp với năng lực và các nguồn lực hiện có 

của Công ty. 

Sản xuất 

- Không ngừng cải tiến nâng cao chất lƣợng 

sản phẩm, chính sách chất lƣợng dịch vụ 

nhằm thu hút và giữ chân khách hàng. Tìm 

kiếm nguồn mỏ mới để thay thế mỏ đá Tân 

Đông Hiệp. Đủ năng lực và thi công các 

công trình giao thông, dân dụng cấp II có 

quy mô trên 100 tỷ đồng. 

- Nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật và giảm các 

chi phí quản lý không cần thiết, tinh gọn bộ 

máy, tiết kiệm nguyên liệu hao hụt, tỷ lệ sản 

phẩm hƣ hỏng  nhằm đƣa ra mức giá hợp lý 

cho sản phẩm nhằm thoả mãn nhu cầu 

khách hàng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiến lƣợc nhân sự 

- Xây dựng và thực hiện chƣơng trình nâng cấp 

nhân sự Công ty đáp ứng yêu cầu nâng cao 

năng suất chất lƣợng của Công ty thông qua 

việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý 

và đánh giá năng lực, đánh giá kết quả thực 

hiện công việc theo BSC/KPI. 

- Thực hiện quy hoạch nhân sự chủ chốt, nhân 

sự kế thừa và nhân sự tiềm năng để tạo điều 

kiện thực hiện công tác quản lý tốt hơn đối 

với các đối tƣợng này. Định hƣớng phát triển 

nhân lực nhằm đảm bảo có đội ngũ nhân viên 

đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công việc. 

- Thƣờng xuyên rà soát, kiểm tra, cũng nhƣ có 

những chính sách đào tạo hiệu quả và thu hút 

nhân tài phù hợp. Thực hiện chuyên nghiệp 

hoá trong khâu tuyển dụng và đào tạo nguồn 

nhân lực nhằm tạo sức cạnh tranh, ổn định về 

nguồn lực nhằm ổn định sản xuất kinh doanh. 

- Cải thiện chính sách trả lƣơng, phúc lợi và 

môi trƣờng làm việc nhằm thu hút ngƣời lao 

động có chuyên môn năng lực cao đáp ứng 

yêu cầu mở rộng sản xuất. 

- Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đo lƣờng năng 

suất để thúc đẩy đánh giá, cải tiến nâng cao 

năng suất lao động. 

- Cải tiến và thúc đẩy phong trào sáng kiến, cải 

tiến lan tỏa đến toàn thể ngƣời lao động.  

- Nghiên cứu và xây dựng đề cƣơng văn hóa 

doanh nghiệp phù hợp với Công ty theo định 

hƣớng năng suất, chất lƣợng. 
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CÁC MỤC TIÊU ĐỐI VỚI MÔI TRƢỜNG, XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG 

Trao học bổng cho sinh viên, học sinh 

vƣợt khó hiếu học  

- Cùng với việc đẩy mạnh phát triển sản xuất 

kinh doanh, khẳng định uy tín và thƣơng 

hiệu CIC 3-2 trên thƣơng trƣờng, trong 

những năm qua CTCP Đầu tƣ Xây dựng 3-2 

rất chú trọng tới công tác từ thiện, an sinh xã 

hội và nhất là việc chăm lo cho các thế hệ 

mầm non tƣơng lai của đất nƣớc. 

- Ngày 26/8/2014, Cty CP Đầu tƣ Xây dựng 3-

2 tham gia với Quỹ Bảo Trợ trẻ em tỉnh Bình 

Dƣơng và các đơn vị hảo tâm tổ chức 

chƣơng trình: “Ngày hội Trung thu và trao 

học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, trẻ 

em có hoàn cảnh khó khăn lần thứ XIII tỉnh 

Bình Dƣơng năm 2014”. Nhân dịp này Công 

ty đã trao 78 suất học bổng cho các em có 

hoàn cảnh khó khăn và học giỏi 3 năm liền 

với tổng giá trị 168.000.000đ triệu đồng 

nhằm biểu dƣơng, khuyến khích các em học 

sinh tiếp tục hoàn thành học vấn, đồng thời 

khích lệ tinh thần hiếu học của các em trƣớc 

thềm năm học mới. 

 

 Công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội và từ 

thiện 

 - Ngày 03 tháng 10 năm 2014, Ban lãnh đạo 

Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng 3-2 phối hợp 

với UBND phƣờng Hòa Lợi – Thị xã Bến Cát trao 

căn nhà tình nghĩa cho ông Phạm Văn Dìa là 

con của liệt sĩ Văn Thị Hƣờng, ngụ tại khu phố 

Phú Nghị, phƣờng Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dƣơng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 triệu đồng/năm 600 triệu đồng/năm 

Trao học bổng, tặng  quà cho học sinh, 

sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. 
Ủng hộ cho các tổ chức từ thiện trong 

và ngoài tỉnh Bình Dƣơng. 
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Rủi ro về pháp luật  Rủi ro về mặt kinh tế 

- Rủi ro pháp lý liên quan đến việc thay đổi các 

chính sách, văn bản pháp luật liên quan đến  hoạt 

động của ngành xây dựng và vật liệu xây dựng 

nói chung và của Công ty nói riêng. Việc thay đổi 

chính sách, quy định mới của Nhà nƣớc Việt Nam 

liên quan đến hoạt động của ngành xây dựng và 

vật liệu xây dựng có thể ảnh hƣởng tới Công ty.  

- Hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự chi 

phối của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và 

các văn bản hƣớng dẫn liên quan. Những nội 

dung thay đổi, điều chỉnh hay bổ sung liên quan 

đến các Luật này sẽ ảnh hƣởng đến hoạt động 

của Công ty. 

- Để giảm thiểu rủi ro do thay đổi chính sách liên 

quan đến hoạt động kinh doanh, Công ty đã và 

đang nghiên cứu kết hợp với việc đào tạo nhân 

viên kịp thời nắm bắt kiến thức pháp luật.  

 

 

 

 

 

 

 - Với xu thế toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ, 

hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp hiện 

nay chịu sự tác động trực tiếp từ sự tăng trƣởng 

của nền kinh tế trong nƣớc và quốc tế. Tốc độ 

tăng trƣởng kinh tế tác động đến việc tiêu thụ 

sản phẩm và kết quả kinh doanh của các doanh 

nghiệp.  

- Khi nền kinh tế tăng trƣởng mạnh và ổn định sẽ 

kéo theo nhu cầu phát triển hạ tầng kinh tế kỹ 

thuật xã hội. Do vậy, việc duy trì tốc độ tăng 

trƣởng kinh tế của Việt Nam là một yếu tố tác 

động mạnh mẽ đến kinh doanh địa ốc, đầu tƣ xây 

dựng công trình công nghiệp và dân dụng. Tuy 

nhiên, chính sách hạn chế đầu tƣ công của Chính 

phủ làm cho thị trƣờng giảm bị thu hẹp, hàng tồn 

kho tăng cao ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty trong các lĩnh vực xây 

dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản trong 

những tháng đầu năm 2014. 

- Trong môi trƣờng vĩ mô nhƣ vậy, đòi hỏi các 

doanh nghiệp trong đó có Công ty phải chủ động, 

linh hoạt để thích ứng. Công ty luôn chú trong 

việc theo dõi sát tình hình kinh tế để có những 

điều chỉnh về chiến lƣợc, kế hoạch kinh doanh 

cho phù hợp. 

RỦI RO 
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Rủi ro đặc thù   

Rủi ro lãi suất  Rủi ro giá cả các yếu tố đầu vào 

- Là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền 

trong tƣơng lai của công cụ tài chính sẽ biến động 

theo những thay đổi của lãi suất thị trƣờng.  

- Rủi ro lãi suất của Công ty chủ yếu liên quan đến 

các khoản vay.  

- Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân 

tích tình hình thị trƣờng để có đƣợc các lãi suất 

có lợi nhất và vẫn nằm trong giới hạn quản lý rủi 

ro của mình. 

 
- Nguyên vật liệu xây dựng là một yếu tố quan 

trọng trong cơ cấu chi phí sản xuất, do vậy những 

biến động về giá nguyên vật liệu là một rủi ro 

đáng quan tâm của Công ty. 

- Giá nhân công, nguyên vật liệu xây dựng trong 

nƣớc liên tục biến động trong thời gian qua đã 

gây ra nhiều khó khăn cho công tác dự toán chi 

phí sản xuất, làm tăng giá vốn sản phẩm, làm 

giảm khả năng cạnh tranh và giảm lợi nhuận của 

Công ty. Với sự linh hoạt cũng nhƣ kinh nghiệm 

của Ban điều hành, Công ty đã hạn chế đƣợc rủi 

ro này và có những biện pháp đối phó thích hợp 

nhƣ: chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, sử 

dụng nguyên nhiên liệu và lƣu kho hợp lý. Tăng 

cƣờng công tác tìm kiếm các nguồn cung ứng 

nguyên vật liệu và hàng hóa dự phòng. Mở rộng, 

tìm kiếm các nguồn cung ứng thay thế để đảm 

bảo đầu vào ổn định về chủng loại, số lƣợng và 

giá cả,… nhằm giảm tối đa rủi ro có thể xảy ra từ 

áp lực tăng giá của nhà cung ứng, đảm bảo sự 

bình ổn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp, cũng nhƣ nâng cao khả năng cung 

ứng 

Rủi ro cạnh tranh  Rủi ro tín dụng 

- Trong bối cảnh nền kinh tế thị trƣờng thì sự cạnh 

tranh về thị phần, thị trƣờng sẽ diễn ra gay gắt 

do nhiều đối thủ tăng cƣờng tiếp thị, tiếp cận thị 

trƣờng ở nhiều phân khúc khác nhau, dẫn đến thị 

trƣờng, thị phần sẽ ngày càng thu hẹp. Tuy nhiên 

Công ty có vị thế cạnh tranh tốt tại thị trƣờng 

Bình Dƣơng và các tỉnh lân cận, thế mạnh của 

công ty là cung cấp sản phẩm đá xây dựng, cống 

bê tông ly tâm và nhận thầu thi công các công 

trình dân dụng, công nghiệp.  

- Sau hơn 21 năm hoạt động, công ty đã trƣởng 

thành và đạt đƣợc những thành tích đáng lƣu ý 

nhƣ: Giải bạc giải thƣởng chất lƣợng quốc gia, 

giải thƣởng cúp vàng thƣơng hiệu Việt hội nhập 

WTO, giấy chứng nhận nhãn hiệu cạnh tranh 

CIC,... Do đó, Công ty hoàn toàn có thể tự tin vào 

khả năng cạnh tranh trƣớc các đối thủ trong và 

ngoài tỉnh. 

 
- Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia 

trong hợp đồng không có khả năng thực hiện 

đƣợc nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài 

chính cho Công ty. Công ty có các rủi ro tín dụng 

từ các hoạt động kinh doanh (chủ yếu đối với các 

khoản phải thu khách hàng) và hoạt động tài 

chính (tiền gửi ngân hàng, cho vay và các công cụ 

tài chính khác). 

- Công ty giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng cách chỉ 

giao dịch với các đơn vị có khả năng tài chính tốt 

và nhân viên kế toán công nợ thƣờng xuyên theo 

dõi nợ phải thu để đôn đốc thu hồi. Trên cơ sở 

này và khoản phải thu của Công ty liên quan đến 

nhiều khách hàng khác nhau nên rủi ro tín dụng 

không tập trung vào một khách hàng nhất định. 

Phần lớn tiền gửi ngân hàng của Công ty đƣợc 

gửi tại các ngân hàng lớn, có uy tín ở Việt Nam. 

Công ty nhận thấy mức độ tập trung rủi ro tín 



 

22 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2014  |                       C32 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG 3- 2 

dụng đối với tiền gửi ngân hàng là thấp. 

- Công ty quản lý rủi ro thanh khoản thông qua việc 

duy trì một lƣợng tiền và các khoản tƣơng đƣơng 

tiền phù hợp và các khoản vay ở mức mà Ban 

Tổng Giám đốc cho là đủ để đáp ứng nhu cầu 

hoạt động của Công ty nhằm giảm thiểu ảnh 

hƣởng của những biến động về luồng tiền.Công 

ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc 

trả nợ là thấp. Công ty có khả năng thanh toán 

các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động 

kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo 

hạn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công trình đƣờng DT 744 

do CTCP ĐẦU TƢ XÂY 

DỰNG 3 -2 thực hiện 

“VỚI ĐẶC THÙ NGÀNH NGHỀ CỦA CIC 3-

2 THÌ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÁC RỦI RO 

LUÔN ĐƯỢC QUAN TÂM VÀ ĐẶT LÊN 

HÀNG ĐẦU VỚI MỤC TIÊU LÀ SỰ PHÁT 

TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CÔNG TY, GIA 

TĂNG LỢI ÍCH CHO CỔ ĐÔNG VÀ AN 

TOÀN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG” 
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 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

  Tình hình tài chính 

 Tình hình đầu tƣ các dự án 

  Tổ chức và nhân sự  

 Cơ cấu cổ đông và vốn Chủ sở hữu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 
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KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CHUNG 

Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2014 Thực hiện 2014 
% TH/KH 

2014 
+/- so với 

năm 2013 (%) 

Doanh thu thuần Tr.Đồng 435.000.000.000 453.767.633.639 104% 106% 

Lợi nhuận trƣớc thuế Tr.Đồng 77.027.000.000 92.545.419.214 120% 104% 

Lợi nhuận sau thuế Tr.Đồng 60.000.000.000 71.804.075.684 120% 108% 

Lãi cơ bản/cổ phiếu Tr.Đồng 5.357 6.411 120% 108% 

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 

2014 đã hoàn thành các mục tiêu đề ra: Doanh thu và lợi 

nhuận vƣợt kế hoạch và có tăng trƣởng so với năm 2013, 

đây là kết quả khả quan so với các doanh nghiệp trong 

ngành khi môi trƣờng kinh doanh còn khó khăn. Cụ thể 

diễn biến kết quả kinh doanh từng tháng cho thấy các 

khó khăn nhƣ việc siết chặt tải trọng hàng hàng hóa là 

rất lớn, khi doanh thu từ tháng 05/2014 giảm mạnh ở 

hầu hết các lĩnh vực. Tuy nhiên, với việc tăng cƣờng các 

công tác theo dõi và quản lý Công ty đã từng bƣớc điều 

chỉnh các hoạt động nhƣ đẩy mạnh việc đầu tƣ phƣơng 

tiện vận chuyển để đảm bảo công tác bán hàng, cố gắng 

tháo gỡ các vƣớng mắc tại công trình để đẩy nhanh tiến 

độ thi công. Nhờ đó mà kết quả kinh doanh từng bƣớc 

cải thiện và đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

 

DOANH THU TỪ CÁC LĨNH VỰC 

                                                                                                                     Đvt: Triệu đồng 

STT Lĩnh vực Kế hoạch 2014 Thực hiện 2014 % TH/KH 2014 

1 Đá xây dựng 195.500 199.157 102% 

2 Xây lắp 118.000 131.842 112% 

3 Cống bê tông 54.400 58.925 108% 

4 Các lĩnh vực khác 67.100 63.844 95% 

 Tổng 435.000 453.768 104% 

 

 

 

 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 
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Lĩnh vực xây lắp  

 Mặc dù, tình hình đấu thầu vẫn còn nhiều khó khăn, nhƣng giá trị trúng thầu 

công trình đạt kế hoạch đề ra với tổng giá trị là 134,3 tỷ đồng. Trong năm, 

Công ty tập trung thi công các công trình trọng điểm gồm đƣờng 747A, trƣờng 

Hoa Hƣớng Dƣơng, trƣờng Phƣớc Vĩnh, Nhà Văn Hóa Dầu Tiếng. Tình hình 

triển khai thi công tại các công trình còn khó khăn do vƣớng giải tỏa mặt bằng, 

điều chỉnh thiết kế gây ảnh hƣởng đến tiến độ thi công. Nhƣng với việc đeo 

bám giải quyết các vƣớng mắc giúp đảm bảo kế hoạch sản lƣợng và doanh thu 

đề ra, cụ thể sản lƣợng 141.847 triệu đồng đạt 129% kế hoạch, doanh thu là 

131.842 triệu đồng, đạt 112% kế hoạch. 

Lĩnh vực đá xây dựng  

 Trong năm, thực hiện khai thác xuống sâu từ cos -80m đến cos -100m, đồng 

thời kết hợp vừa khai thác vừa mở tuyến đƣờng vận chuyển mới và khai thác 

dự trữ nên hoạt động khai thác tƣơng đối khó khăn. Tuy nhiên, đây là những 

khó khăn mà Ban giám đốc đã lƣờng trƣớc nên sản lƣợng khai thác chế biến 

trong kỳ vẫn đảm bảo kế hoạch đề ra, cụ thể sản lƣợng là 1.132.496 m3, đạt 

103% kế hoạch và giảm 6% so với cùng kỳ 2013. Về tình hình tiêu thụ , mặc dù 

bị ảnh hƣởng do tình trạng siết chặt trọng tải cả đƣờng bộ và đƣờng thủy, cũng 

nhƣ việc khách hàng có xu hƣớng chuyển sang sử dụng đá ở các khu vực lân 

cận chất lƣợng và giá thấp hơn nhƣng với chất lƣợng đá đƣợc duy trì khi khai 

thác xuống sâu do đó vẫn duy trì đƣợc các khách hàng truyền thống, doanh thu 

trong năm là 199.157 triệu đồng, đạt 102% kế hoạch. 

Lĩnh vực cống bê tông  

 Nhu cầu thị trƣờng trong năm suy giảm khi số lƣợng các công trình khởi công 

mới hạn chế, cũng nhƣ tình hình vận tải khó khăn gây ảnh hƣởng đến việc phát 

triển thị trƣờng. Tuy nhiên, Công ty vẫn duy trì đƣợc khối lƣợng đơn hàng cao, 

đồng thời tăng cƣờng việc bố trí sản xuất tại hai xƣởng bê tông nên  doanh thu 

trong năm đạt 58.925 triệu đồng, đạt 108% kế hoạch và tăng trƣởng 36% so 

với cùng kỳ năm 2013. Nhƣng chi phí bán hàng tăng cao do tải trọng hàng hóa 

vận chuyển giảm, công tác vận hành sản xuất, kiểm soát định mức còn nhiều 

khó khăn.  

Các lĩnh vực kinh doanh 

khác 

 

 Gồm kinh doanh nhiên liệu, bất động sản, gạch bê tông, kinh doanh vật liệu xây 

dựng đều có mức tăng trƣởng doanh thu cao so với cùng kỳ. Doanh thu là 63.737 

triệu đồng, đạt 95% kế hoạch và tăng 24% so với cùng kỳ năm 2013. Tuy nhiên, 

hiệu quả một số lĩnh vực nhƣ gạch bê tông, kinh doanh vật liệu xây dựng chƣa cao 

do tình hình cạnh tranh gay gắt, trong khi giá thành sản phẩm chƣa cạnh tranh so 

với thị trƣờng nên việc mở rộng và tìm kiếm khách hàng mới chƣa khả quan. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 
% So với  

năm 2013 

Tổng tài sản 330.118.227.716 373.366.442.081 113% 

Doanh thu thuần 427.534.725.481 453.767.633.639 106% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 95.165.501.943 92.118.105.380 97% 

Lợi nhuận khác -6.018.960.111 427.313.834 107% 

Lợi nhuận trƣớc thuế 89.146.541.832 92.545.419.214 104% 

Lợi nhuận sau thuế 66.617.821.949 71.804.075.684 108% 

Đơn vị tính: đồng 

Tình hình tài chính trong năm của Công ty ổn định, nguồn vốn để phục vụ các hoạt động kinh doanh đƣợc đảm 

bảo. Tuy nhiên, việc cân đối thu chi tại một số thời điểm còn khó khăn do nợ phải thu tăng cao khi tình hình 

thanh toán khối lƣợng các công trình rất chậm. Cụ thể, nợ phải thu tại thời điểm ngày 31/12/2014 là 135.857 

triệu đồng, tăng 59% so với đầu kỳ. Trong đó, nợ phải thu của lĩnh vực xây lắp chiếm 85%, nguyên nhân là do 

viêỌ c bố trí vốn công kh ông đuọ  thanh toán khối lƣơỌ ng hoàn thành taỌ i các công trình . Tổng tài sản, nguồn vốn 

năm 2014 tăng 13% về giá trị so với năm 2013 lên 373.366.442.081 đồng. Tài sản công ty tăng chủ yếu là từ 

khoản đầu tƣ tài chính ngắn hạn (chiếm tỷ trọng 10,54%/Tổng tài sản), từ 100 triệu đồng năm 2012 lên 34 tỷ 

đồng năm 2013. Khoản đầu tƣ tài chính này đƣợc tài trợ từ nguồn Vốn chủ sở hữu. 

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 

Các chỉ số chủ yếu Đơn Vị Năm 2013 Năm 2014 

1.Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 
   

Hệ số thanh toán ngắn hạn: Lần 2,16 2,49 

Hệ số thanh toán nhanh: Lần 1,44 1,82 

2.Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 
   

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 33 30 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 50 43 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
   

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 4,76 5,64 

Hiệu suất sử dụng tài sản Vòng 1,30 1,22 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 
   

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu  thuần % 16 15,8 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 30 28 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 20 19 

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 
% 22 20,3 

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

 

Các chỉ số tài chính 

cho thấy Công ty 

có tình hình tài 

chính lành mạnh, 

gồm khả năng 

thanh toán tốt, hệ 

số nợ thấp. Về các 

chỉ tiêu khả năng 

sinh lợi đƣợc đảm 

bảo, mặc dù có 

giảm so với năm 

2013 do doanh thu 

và lợi nhuận tăng 

trƣởng chậm so với 

cùng kỳ. 
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“ Trích lời cám ơn: Năm 2014 là một năm đáng nhớ đối với tập thể Công ty cổ phần Đầu tƣ 

xây dựng 3-2 khi đã hoàn thành xuất sắc tất cả các kế hoạch đề ra. Có đƣợc thành quả nhƣ 

vậy không chỉ nhờ thuận lợi về mặt điều kiện thị trƣờng, về giá bán, về máy móc vận hành 

ổn định,… mà còn nhờ công rất lớn của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã 

chủ động trong công tác điều hành cùng sự quan tâm giúp đỡ của cấc Cơ quan, Ban, Ngành 

liên quan cùng sự thông cảm, sẻ chia từ các cổ đông và sự nỗ lực cố gắng không ngừng 

nghỉ của toàn thể ngƣời lao động của Công ty.” 

 

 
 

Giá trị đầu năm 2014 là 8.779 triệu đồng, đạt 

20% kế hoạch. Trong đó, tập trung đầu tƣ các 

phƣơng tiện vận tải để đáp ứng yêu cầu vận 

chuyển hàng hóa của Công ty. Các hạng mục 

đầu tƣ  xây dựng nhà trẻ và Chợ tại khu dân 

cƣ An Phú, Công ty tìm kiếm đối tác để 

chuyển giao thực hiện hoặc cho thuê, riêng 

hạng mục đầu tƣ mỏ đá mới chƣa có kết quả 

mặc dù trong năm Công ty cũng đã tìm kiếm   

để đầu tƣ mỏ mới ở khu vực Bình Dƣơng, 

Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu nhƣng việc tìm 

kiếm nguồn mỏ có chất lƣợng và vị trí thuận 

lợi rất khó khăn.  

 

 

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ 

CÁC DỰ ÁN 8.779  

triệu đồng 

GIÁ TRỊ ĐẦU TƢ 2014 

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 

ĐẦU TƢ PHƢƠNG TIỆN VẬN TẢI 

“CÁC HOẠT ĐỘNG THI ĐUA HỌC TẬP, 

ĐOÀN THỂ, VĂN NGHỆ VÀ THỂ THAO 

LUÔN ĐƯỢC CÔNG TY CHÚ TRỌNG VÀ 

TỔ CHỨC ĐỂ NÂNG CAO TINH THẦN 

ĐOÀN KẾT, HỌC TẬP CỦA TOÀN THỂ 

CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TOÀN CÔNG 

TY” 
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S W 
Điểm mạnh 

 Cơ cấu lao động theo trình độ tại Công ty đang 

dần hợp lý hóa giữa bộ phận chuyên môn 

nghiệp vụ và bộ phận trực tiếp sản xuất (lao 

động có trình độ từ Trung cấp trở lên chiếm 

34,5% tổng lao động, lao động nghề và phổ 

thông chiếm 65,5%). Đội ngũ kỹ sƣ, kỹ thuật 

viên, công nhân lành nghề đáp ứng nhu cầu về 

số lƣợng, trình độ chuyên môn, tay nghề và có 

động cơ và thái độ làm việc tốt gắn bó lâu dài 

với Công ty. 

 Độ tuổi lao động trung bình trẻ (tuổi trung bình 

toàn Công ty là 34,8, riêng lao động dƣới 40 tuổi 

là 334 lao động chiếm 80% tổng lao động) đây 

là độ tuổi trong giai đoạn phát huy cao nhất khả 

năng làm việc đóng góp trí lực, sức lực cho quá 

trình sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 Chƣơng trình xây dựng chiến lƣợc kinh doanh 

với sự tƣ vấn của đơn vị chuyên nghiệp sẽ hỗ 

trợ nâng cao tầm nhìn và tƣ duy chiến lƣợc cho 

cán bộ quản lý. Bên cạnh đó việc đƣa vào áp 

dụng hệ thống đánh giá kết quả công việc theo 

KPI cá nhân gắn với KPI và mục tiêu chiến lƣợc 

của Công ty tạo điều kiện hƣớng nguồn nhân 

lực tập trung vào thực hiện mục tiêu của Công 

ty. 

 Cơ chế chính sách Công ty về lao động luôn 

đƣợc quan tâm đúng đắn, điều chỉnh kịp thời để 

phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và 

ngƣời lao động. Công ty luôn thực hiện nghiêm 

túc thực hiện các chế độ, chính sách theo quy 

định của Nhà nƣớc đảm bảo quyền lợi cho ngƣời 

lao động giúp tạo động lực cho nhân viên yên 

tâm công tác, làm việc hết mình. 

 Tình hình việc làm ngành xây dựng đƣợc cải 

thiện rõ rệt và có sự phát triển đáng kể trong 

công tác đấu thầu các công trình đạt kết quả 

tốt, tạo đƣợc việc và cải thiện thu nhập ngƣời 

lao động. 

 

Điểm yếu 

 Biến động lao động tƣơng đối lớn đặc biệt vào 

các tháng đầu năm tại XN Cơ khí bộ phận gián 

tiếp và các bộ phận sản xuất trực tiếp cơ khí, bảo 

dƣỡng, bê tông,...đòi hỏi phải tuyển dụng thay 

thế nhiều, bên cạnh đó lƣợng lao động tuyển 

dụng thay thế không thích ứng đƣợc với môi 

trƣờng làm việc nên rất khó khăn cho công tác 

tuyển dụng đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh 

doanh. Đối với bộ phận gián tiếp thay đổi nhiều 

tại các bộ phận kỹ thuật bê tông và theo dõi hợp 

đồng, thủ kho do chủ yếu là lao động đã có kinh 

nghiệm và gắn bó với Công ty nên gây không ít 

khó khăn trong công tác phân công bố trí lao 

động thay thế nhằm đảm bảo hoạt động tại xí 

nghiệp.  

 Tình hình việc làm không đều tại XN Cơ khí, XN 

Đá chủ yếu tại bộ phận sản xuất gạch, do đó 

không giữ chân đƣợc ngƣời lao động đã đƣợc 

đào tạo, có kinh nghiệm, lao động mới tuyển 

dụng không đáp ứng đƣợc yêu cầu về tay nghề, 

kinh nghiệm. 

 Trình độ tay nghề, ý thức chấp hành quy trình 

của công nhân ở một số bộ phận sản xuất vẫn 

còn hạn chế, kỹ năng quản lý của cán bộ quản lý 

cấp tổ đội xƣởng chƣa đƣợc đào tạo, tập huấn 

thống nhất nên năng suất lao động chƣa cao. 
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THỐNG KÊ NHÂN SỰ (Tính đến ngày 31/12/2014) 

STT Tính chất phân loại Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

 
Theo trình độ 

  
1 Đại học 81 20% 

2 Cao đẳng 27 7% 

3 Khác 301 74% 

Tổng Cộng 
 

409 100% 

 Theo Giới tính    

1 Nam  382 93% 

2 Nữ 27 7% 

Tổng Cộng  409 100% 

 Theo tính chất hợp đồng   

1 Hợp đồng có xác định thời hạn 141 34% 

2 Hợp đồng không xác định thời hạn 241 59% 

3 Hợp đồng theo thời vụ (công nhật) 27 7% 

Tổng Cộng  409 100% 

 

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH 

Trong năm 2014, Công ty có sự thay đổi nhân sự trong Ban Điều Hành nhƣ sau: 

 Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc đối với ông Nguyễn Thanh Xuân ngày 7/05/2015. 

 Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc đối với ông Trần Văn Bình ngày 7/05/2015. 

 Bổ nhiệm chức danh Kế toán trƣởng đối với ông Nguyễn Xuân Hiếu ngày 7/05/2015. 

CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 

Thu nhập bình quân đồng/ngƣời/tháng 6.658.000 7.509.000 7.700.000 

“Công tác chăm lo đời sống cho nhân viên công ty nhƣ 
thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời các trƣờng hợp ốm đau, hữu 
sự góp phần động viên tinh thần cho ngƣời lao động, 
thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo Công ty đến đời 
sống  nhân viên. Trong năm 2014 đã thực hiện hỗ trợ 
281.800.000 đồng cho nhân viên và gia đình nhân viên 
có hữu sự” 

Chính sách lƣơng, thƣởng, trợ cấp 

Ngoài các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh thì 

trong năm 2014 Công ty cũng đã đảm bảo 

chỉ tiêu về thu nhập của ngƣời lao động, Thu 

nhập bình quân cả năm 2014 ƣớc đạt 

7.700.000 đồng/ngƣời đạt 107% so với kế 

hoạch. 

Thu nhập bình quân của ngƣời lao động qua 

các năm nhƣ sau (đồng/tháng/ngƣời): 

 

2013 2014 

376 
lao động 

409 

lao động 
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 Công ty trả lƣơng, thƣởng theo năng lực làm việc và kết quả lao động của cán bộ nhân viên. Tiếp tục duy trì 

khoán lƣơng cho bộ phận gián tiếp các đơn vị và xây dựng quy chế khoán lƣơng cho khối phòng nhằm tạo động 

lực cho ngƣời lao động, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất, hiệu quả công việc.  

 Thu nhập bình quân đầu ngƣời đạt 107% so với kế hoạch, các chế độ lƣơng thƣởng đƣợc thực hiện đầy đủ và kịp 

thời đảm bảo cuộc sống ngƣời lao động, tuy nhiên bộ phận sản xuất gạch lƣơng còn thấp do không có việc làm. 

 Trong quá trình làm việc, cán bộ nhân viên đƣợc tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo 

hiểm thất nghiệp. Công tác chăm lo đời sống nhân viên nhƣ thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời các trƣờng hợp ốm đau, hữu 

sự, góp phần động viên tinh thần cho ngƣời lao động. Bên cạnh đó, Công ty cũng đảm bảo các chế độ phúc lợi 

nhƣ: khám sức khỏe định kỳ, bữa ăn giữa ca, chế độ nghỉ mát hàng năm, có chế độ thăm hỏi khi nhân viên và gia 

đình có hữu sự, mua bảo hiểm con ngƣời cho nhân viên,... 

 Thực hiện Nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ đã thực hiện điều chỉnh thang lƣơng cơ 

bản Công ty áp dụng cho năm 2015, chuyển đổi mức lƣơng CB mới cho toàn thể nhân viên, điều chỉnh đơn giá 

nhân công theo thang lƣơng cơ bản mới. 

  Chế độ làm việc 

 Công ty luôn đảm bảo đƣợc việc làm 

thƣờng xuyên cho nhân viên, các trƣờng 

hợp chờ việc do ít đơn hàng đƣợc điều 

động bố trí việc khác kịp thời. 

 Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp 

luật về lao động. Thời gian nghỉ phép, 

nghỉ Lễ, Tết, ốm, thai sản tuân thủ theo 

đúng quy định của Luật lao động. Công 

ty luôn tạo môi trƣờng làm việc thân 

thiện và chuyên nghiệp, khuyến khích 

nhân viên phát huy hết khả năng làm 

việc sáng tạo, phát triển nghề nghiệp và 

thăng tiến trong công việc. 

 Công tác quản lý hợp đồng lao động đƣợc theo dõi và thực hiện ký, tái ký, chấm dứt tƣơng đối kịp thời và đúng 

theo quy định của Pháp luật về lao động. 

Chính sách đào tạo 

 Công tác đào tạo trong năm đạt kết quả hoàn thành vƣợt mức kế hoạch đề ra, cụ thể đã tổ chức đƣợc 24/12 khoá 

đạt 200% kế hoạch, chi phí đào tạo là 200,2 triệu đồng đạt 243% kế hoạch. 

 Trong năm Công ty tổ chức đƣợc 8/12 khóa đào tạo theo kế hoạch, 16 khóa đào tạo phát sinh. Công tác lập báo 

cáo theo QT Đào tạo các đơn vị thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế. Công tác huấn luyện an toàn lao động cho đội 

ngũ cán bộ tiếp tục đƣợc duy trì thực hiện định kỳ. 

 Công ty chú trọng tập trung vào các khóa đào tạo ngắn hạn nhằm trang bị các kỹ năng nghiệp vụ cụ thể để nhân 

viên ứng dụng ngay vào công việc. Các khóa đào tạo của Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản 

đƣợc Công ty cử nhiều lƣợt ngƣời tham dự vì trang bị nhiều kiến thức và kỹ năng thực tế giúp nhân viên áp dụng 

trong công việc và cuộc sống.  

 Ngành nghề khai thác mỏ và hoạt động xây dựng của Công ty có độ rủi ro an toàn cao, Công ty duy trì thƣờng 

xuyên các khóa huấn luyện an toàn định kỳ hàng năm cho công nhân sản xuất để bảo vệ ngƣời lao động tránh 

những nguy cơ mất an toàn. 
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CỔ PHẦN THAY ĐỔI VỐN CỔ PHẦN 

 Tổng số cổ phần phát hành: 11.200.000 cổ 

phần 

 Tổng số cổ phần đang lƣu hành: 11.200.000  

cổ phần 

 Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần 

 Mệnh giá: 10,000 đồng  

 Giao dịch cổ phiếu quỹ: 

Trong năm Công ty không có hoạt động mua, bán cổ 

phiếu quỹ. 

 Tình hình thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở 

hữu:  

Không có 

 Các chứng khoán khác:  

Không có 

THỐNG KÊ CỔ ĐÔNG 

STT Loại cổ đông 

Số lƣợng CP sở hữu 

Tổng cộng 
Tỷ lệ sở hữu 

CP/VĐL 
Tự do 

chuyển 
nhƣợng 

Hạn chế 
chuyển 

nhƣợng 

I Cổ đông Nhà nƣớc 5.712.000  5.712.000 51% 

II Cổ đông nội bộ 142.200  142.000 1,268% 

III Cổ đông trong nƣớc 3.375.780  3.375.780 30,141% 

 Cá nhân 2.921.648  2.921.648 26,09% 

 Tổ chức 454.132  454.132 4,0547 

IV Cổ đông nƣớc ngoài 1.970.020  1.970.020 17,591 

 Cá nhân 49.990  49.990 0,45 

 Tổ chức 1.920.030  1.920.030 17,14 

Tổng cộng  11.200.000  11.200.000 100% 

 

CỔ ĐÔNG LỚN (trên 5% vốn điều lệ) 

STT Tên cổ đông 

Số CMND/ 

Hộ chiếu/ 
ĐKKD 

Số lƣợng 
cổ phần 

(cổ phần) 

Giá trị  

(đồng) 

Tỷ lệ 

(%)/VĐL 

1 
Tổng Công ty SX-XNK Bình 
Dƣơng TNHH MTV 

3700148166 5.712.000 57.120.000.000 51% 

2 America LLC CA5883 770.930 7.709.300.000 6,88% 

Tổng Cộng  6.482.930 64.829.300.000 57,88% 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG  

VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 
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 Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 

 Tình hình tài chính 

 Kế hoạch phát triển năm 2015 

 Giải trình của Ban Giám đốc với ý kiến kiểm toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 
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1. Thuận lợi 2. Khó khăn  

 Môi trƣờng kinh doanh năm 2014 đã có nhiều 

chuyển biến tích cực nhƣ tăng trƣởng kinh tế phục 

hồi, khu vực sản xuất công nghiệp và xây dựng có 

chuyển biến nổi bậc với mức tăng trƣởng 7,14%, 

lạm phát chỉ tăng 1,84% thấp nhất trong 13 năm 

qua, trong đó giá cả các nguyên vật liệu đầu vào 

nhƣ giá dầu giảm 5.950 đồng/lít, giá sắt thép trong 

nƣớc giảm từ 750 – 950 đồng/kg so với cuối năm 

2013, đã góp phần tiết giảm chi phí, hạ giá thành 

các sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động 

bán hàng.   

 Trong năm 2014, Ban Lãnh đạo Công ty đã cố gắng 

gia hạn kịp thời giấy phép khai thác tại mỏ đá Tân 

Đông Hiệp, cũng nhƣ hoàn tất tuyến đƣờng vận 

chuyển mới từ hƣớng Đông sang hƣớng Tây giúp 

đảm bảo sản lƣợng khai thác và chế biến đá xây 

dựng, đồng thời tận thu đƣợc trữ lƣợng còn lại của 

mỏ. Bên cạnh đó, đã chủ động tìm kiếm các công 

trình đƣợc bố trí vốn để tham gia đấu thầu nhƣ 

đƣờng ĐT747A, mở rộng lĩnh vực hoạt động xây lắp 

khi bƣớc đầu tham gia vào mảng thi công duy tu, 

sửa chữa đƣờng bộ. Đây là những yếu tố quan 

trọng giúp Công ty ổn định các hoạt động sản xuất 

kinh doanh và đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đã đề 

ra trong năm.   

 Về công tác quản lý, Công ty tiếp tục tăng cƣờng và 

thay thế nhân sự ở cấp Công ty chƣa đạt yêu cầu 

theo Quy chế, củng cố nhân sự quản lý ở các Xí 

nghiệp. Hoàn tất xây dựng chiến lƣợc kinh doanh 

giai đoạn 2014-2018, nhìn chung chiến lƣợc đã đề 

ra đƣợc định hƣớng, mục tiêu và các biện pháp cơ 

bản, phù hợp để Công ty tiếp tục phát triển, cũng 

 Trong năm 2014, mặc dù các lĩnh vực bất động sản, 

xây dựng và vật liệu xây dựng đã có dấu hiệu phục 

hồi và tăng trƣởng ở một số phân khúc nhƣng về cơ 

bản thị trƣờng vẫn còn khó khăn. Các dự án đầu tƣ 

công mới hạn chế do chỉ triển khai các dự án thật sự 

cấp bách, tình hình bố trí vốn và cân đối ngân sách 

để thanh toán cho các công trình xây dựng cơ bản 

chƣa kịp thời gây nhiều khó khăn cho các nhà thầu, 

trong đó có Công ty khi phải tự ứng vốn để thi công 

nhƣng việc thanh toán khối lƣợng công trình rất 

chậm làm gia tăng các khoản nợ phải thu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tình hình hoạt động tại các Xí nghiệp còn khó khăn:  

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

SẢN XUẤT KINH DOANH 

453,7  

Tỷ đồng 

71,8  

Tỷ đồng 

TỔNG DOANH THU TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUỂ 
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nhƣ tăng cƣờng năng lực của cán bộ quản lý. Tăng 

cƣờng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tại các 

đơn vị, trong đó chú trọng kiểm soát định mức sản 

xuất. Triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin 

vào trong công tác quản lý nhƣ chƣơng trình văn 

phòng điện tử (Online Office), phần mềm kế toán 

online (FAST). Bƣớc đầu, triển khai và áp dụng đánh 

giá kết quả công việc theo BSC-KPI.  

bằng, điều chỉnh thiết kế, cũng nhƣ việc một số vật 

tƣ, thầu phụ chƣa kịp thời. 

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 

Đơn vị tính: VND 

CHỈ TIÊU Năm 2013 Năm 2014 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 427,551,359,291 453.767.633.639 

Các khoản giảm trừ doanh thu 16,633,810  106.816.243 

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ    427,534,725,481  453.660.817.396 

Giá vốn hàng bán    313,656,181,684  343.567.250.600 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ      113,878,543,797  110.093.566.796 

Doanh thu hoạt động tài chính       3,135,310,106  4.472.109.610 

Chi phí tài chính        3,119,669,332  590.072.664 

Trong đó: chi phí lãi vay         3,119,669,332  590.072.664 

Chi phí bán hàng        5,074,081,804  8.816.530.427 

Chi phí quản lý doanh nghiệp      13,654,600,824  13.040.967.935 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh      95,165,501,943  92.118.105.380 

Thu nhập khác        1,061,008,336  1.094.663.179 

Chi phí khác        7,079,968,447  667.349.345 

Lợi nhuận khác     (6,018,960,111) 427.313.834 

Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế      89,146,541,832  92.545.419.214 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành      22,528,719,883  20.741.343.530 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại                           -  - 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp  66,617,821,949  71.804.075.684 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu                    5,948  6.411 
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Doanh thu: 

Trong năm 2014, mặc dù môi trƣờng kinh doanh chƣa có 

nhiều thuận lợi nhƣng với  sự điều hành bám sát chỉ đạo 

công việc của Lãnh đạo Công ty trong việc tập trung thực 

hiện các mục tiêu kế hoạch đề ra, sản lƣợng tiêu thụ và 

doanh thu hầu hết các lĩnh vực kinh doanh đều hoàn thành 

và vƣợt kế hoạch. Cụ thể, doanh thu từ hoạt động kinh 

doanh là 453.767 triệu đồng, đạt 104% kế hoạch, tăng 6% 

so với cùng kỳ năm 2013 (doanh thu cùng kỳ là 427.535 

triệu đồng). Có đƣợc kết quả đó là nhờ: 

 Trong năm, Ban lãnh đạo Công ty đã cố gắng tháo gỡ 

các khó khăn để hoàn tất việc gia hạn giấy phép khai 

thác tại mỏ Tân Đông Hiệp ngay đầu năm nhằm đảm 

bảo các hoạt động khai thác chế biến không bị gián 

đoạn. Đồng thời, Công ty đã đẩy mạnh hoạt động khai 

thác xuống sâu để đảm bảo sản lƣợng chế biến và tiêu 

thụ, qua đó đảm bảo các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận 

lĩnh vực này. 

 Trong lĩnh vực xây lắp, Công ty đã đẩy nhanh tiến độ thi 

công các công trình trọng điểm, đồng thời khởi công thi 

công một số công trình mới nhƣ đƣờng ĐT747A, đƣờng 

Mƣời Muộn giúp gia tăng sản lƣợng và đảm bảo doanh 

thu kế hoạch. Đối với lĩnh vực cống bê tông, với khối 

lƣợng đơn hàng chuyên tiếp dồi dào từ năm 2014 và 

việc tăng cƣờng các hoạt động sản xuất nhƣ bố trí sản 

xuất hai ca tại các xƣởng bê tông giúp doanh thu tăng 

từ 43.286 triệu đồng năm 2013 lên 58.925 triệu đồng 

năm 2014, tƣơng ứng mức tăng 36% so với cùng kỳ. 

Lợi nhuận: 

 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2014 là 92.118 

triệu đồng, đạt 121% kế hoạch, đây là kết quả của việc 

Công ty đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đá 1x2, 0x4 có giá 

trị gia tăng cao, đồng thời tăng cƣờng các biện pháp 

kiểm soát, tiết kiệm định mức sản xuất. Tuy nhiên, so 

với cùng kỳ 2013 thì lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

năm 2014 lại giảm 3%, nguyên nhân là do chi phí giá 

vốn và chi phí bán hàng tăng cao, lần lƣợt là 10% và 

74% so với cùng kỳ. Cụ thể đối với chi phí giá vốn, 

trong năm Công ty không ghi nhận khoản doanh thu từ 

bù giá của các công trình nhƣ năm 2013 là 10.850 triệu 

đồng (đây là khoản doanh thu tăng nhƣng không ảnh 

hƣởng đến chi phí), đồng thời chi phí giá vốn của sản 

phẩm đá năm 2014 tăng 4% so với năm 2013 do chi phí 

cấp quyền khai thác, thuế tài nguyên tăng, hoạt động 

khai thác xuống sâu cũng làm gia tăng các chi phí khai 

thác 

“Trong bối cảnh sự phục hồi kinh tế 

vẫn cũn chậm chạp, CIC 3-2 đú 

chứng minh kế hoạch phỏt triển 

đỳng đắn với kết quả kinh doanh 

ấn tƣợng. Doanh thu tăng 6% và 

lợi nhuận sau thuế tăng 8% so với 

cựng kỳ năm 2013” 



 

36 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2014  |                       C32 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG 3- 2 

 Lợi nhuận sau thuế là 71.804 triệu đồng, đạt 120% kế hoạch, tỷ suất sinh lợi trên doanh thu là 16%. Mặc dù, 

lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm so với cùng kỳ nhƣng lợi nhuận từ hoạt động tài chính, hoạt động 

khác cũng tăng cao so với cùng kỳ 2013, lần lƣợt là 4.472 triệu đồng và 427 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 

2013 lần lƣợt là 16 triệu đồng và -6.019 triệu đồng. Đồng thời, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cũng 

giảm 3% từ 25% năm 2013 xuống còn 22% năm 2014 nên lợi nhuận sau thuế trong năm tăng 8% so với cùng 

kỳ năm 2013 (lợi nhuận sau thuế cùng kỳ 66.618 triệu đồng). Ngoài các chỉ tiêu về kết quả kinh doanh đƣợc 

đảm bảo, trong năm 2014 Công ty cũng đã nâng cao mức thu nhập bình quân của ngƣời lao động từ mức 

7.500.000 đồng/ngƣời/tháng năm 2013 lên 7.700.000 đồng/ngƣời/tháng. Đảm bảo kế hoạch nộp ngân sách 

năm 2014 là 65.264 triệu đồng, đạt 139% kế hoạch. 

 

Tình hình tài sản 

Chỉ tiêu 
Năm 2013 Năm 2014 % 

tăng 
giảm (đồng) (đồng) 

Tài sản ngắn hạn 237.449.812.857  281.713.374.106 18,6% 

Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền 13.618.698.848  9.861.328.609 (27,6%) 

Hàng tồn kho 65.846.011.944  60.942.719.565 (7,4%) 

Các khoản phải thu ngắn hạn 85.692.511.019  135.856.816.989 58,5% 

Tài sản dài hạn 92.668.414.859  91.653.067.975 (1,1%) 

Tài sản cố định 91.166.985.803  86.740.383.543 (4,9%) 

Chi phí xây dựng cơ bản dở  dang 176.134.261  753.452.925 327,8% 

TỔNG TÀI SẢN 330.118.227.716  373.366.442.081 13,1% 

Tình hình nợ 

Chỉ tiêu 
Năm 2013 Năm 2014 % 

(đồng) (đồng) 
tăng 
giảm 

Nợ ngắn hạn 110,128,827,641  113.116.213.859 2,7% 

Nợ dài hạn -    - 0% 

TỔNG NỢ 110,128,827,641  113.116.213.859 2,7% 

 

 Tình hình tài chính Công ty trong năm ổn định, nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đƣợc đảm bảo. 

Việc thanh toán khách hàng, thầu phụ, tiền lƣơng, chế độ cho ngƣời lao động đƣợc thực hiện đầy đủ. Tuy 

nhiên, việc cân đối thu chi tại một số thời điểm còn khó khăn do nợ phải thu tăng cao khi tình hình thanh toán 

khối lƣợng các công trình rất chậm. Nguyên nhân chủ yếu là do việc bố trí vốn công không đủ thanh toán khối 

lƣợng hoàn thành tại một số công trình nhƣ trƣờng Phƣớc Vĩnh, trƣờng Thanh Tân, Hoa Hƣớng Dƣơng, khu tái 

định cƣ Tân Phƣớc Khánh. Đối với nợ phải trả, trong năm Công ty đã thanh toán các khoản nợ dài hạn nên các 

chỉ tiêu về thanh toán, hệ số nợ tiếp tục đƣợc cải thiện ở mức tốt. Về hiệu quả kinh doanh, mặc dù các chỉ số 

ROA, ROE có giảm so với năm 2013 do doanh thu và lợi nhuận tăng trƣởng chậm so với cùng kỳ, tuy nhiên nếu 

loại bỏ các khoản bù giá công trình trong năm 2013 thì các tỷ suất sinh lợi trên vẫn đảm bảo và tăng so với 

cùng kỳ. 

 Công tác quyết toán thuế năm 2014, kiểm toán năm 2014 của Công ty đều phản ánh trung thực và hợp lý tình 

hình tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định pháp lý có liên quan. 

75%

25%

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

Tỷ trọng Tổng Tài Sản 

4% 22%

48%

27%

Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền

Hàng tồn kho

Các khoản phải thu ngắn hạn

Tài sản khác

Co cấu Tài Sản ngắn hạn 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
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1. Mục tiêu  3. Kế hoạch sản lƣợng năm 2015 

 Tăng quy mô thị trƣờng, thị phần tại các tỉnh 

miền Đông Nam Bộ, đặc biệt là Bình Dƣơng 

và TP.HCM, phấn đấu nâng tỷ trọng doanh 

thu ngoài thị trƣờng Bình Dƣơng trên 55% 

tổng doanh thu. 

 Đủ năng lực và thi công các công trình giao 

thông, dân dụng có quy mô trên 70 tỷ đồng. 

Hoàn tất công tác tìm kiếm nguồn mỏ đá xây 

dựng mới để kịp thời thay thế mỏ đá Tân 

Đông Hiệp. 

 Nâng cao thu thập cho cổ đông thông qua 

việc ổn định mức chi trả cổ tức hàng năm. 

Nâng cao thu thập cho ngƣời lao động thông 

qua việc tăng năng suất lao động bình quân. 

 
 Tập trung khai thác hết công suất máy móc thiết bị sản 

xuất tại các Xí nghiệp, kiện toàn hệ thống sản xuất, cải 

tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động các dây 

chuyền, thiết bị.    

 Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát định mức nguyên 

liệu, thƣờng xuyên bảo dƣỡng, nâng cấp máy móc thiết bị 

để tiết giảm tối đa chi phí tiêu hao nguyên vật liệu và chi 

phí vận hành máy móc thiết bị, hạ giá thành sản phẩm, 

đảm bảo sản xuất an toàn, liên tục. Đảm bảo 100% sản 

phẩm đạt chất lƣợng và tiến độ cam kết.  

 Giá trị sản lƣợng sản xuất kinh doanh năm 2015 là 

510.465 triệu đồng. Trong đó, đá xây dựng, xây lắp, cống 

bê tông tiếp tục là 3 lĩnh vực chính của Công ty. 

STT Sản phẩm ĐVT 
Thực hiện 

2014 
Kế hoạch 

2015 

Sản xuất 

1 Đá xây dựng m3 1.132.496 1.160.000 

2 Xây lắp Tr.đồng 141.847 178.264 

3 Cống bê tông các loại Cái 26.004 21.723 

 Gạch tự chèn Viên 969.550 1.862.000 

4 Gạch terrazz0 Viên 154.334 151.658 

Thƣơng mại 

6 Kinh doanh VLXD Tấn 2.215 2.500 

7 Kinh doanh nhiên liệu Lít 1.013.664 1.175.000 
 

2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2015 nhƣ sau: 

 

 Doanh thu từ hoạt động hoạt động bán hàng 

và cung cấp dịch vụ là 516.000 triệu đồng, 

tăng 14% so với năm 2014. 

 Lợi nhuận sau thuế là 76.000 triệu đồng, tăng 

6% so với năm 2014. 

 Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 6.786 đồng/cổ 

phiếu, tăng 6% so với năm 2014. 

 Tỷ lệ chi trả cổ tức là 24% vốn điều lệ,  

 

 

KẾ HOẠCH 

KINH DOANH NĂM 2015 

516  

Tỷ đồng 

76  

Tỷ đồng 

KẾ HOẠCH DOANH THU 

KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN 
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 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, 
chính sách, quản lý 

Giải trình của Ban Giám đốc với ý kiến 
kiểm toán 

Trong năm Công ty không có những cải tiến nào liên 
quan đến cơ cấu hoạt động và quản trị Công ty 

Báo cáo kiểm toán không có nội dung nào cần sự giải 
trình của Ban Giám Đốc 

 

4. Cơ cấu sản lƣợng sản phẩm: 

Về cơ cấu sản phẩm, trong năm 2015 

Công ty sẽ gia tăng sản lƣợng các sản 

phẩm có giá trị gia tăng cao gồm thi 

công các công trình giao thông, công 

trình duy tu – sửa chữa đƣờng bộ, các 

loại cống bê tông lớn từ fi800-fi 2000 và 

cống hộp, sản phẩm đá 1x2 và 0x4.    

 

 

 

 

3. Kế hoạch doanh thu từ hoạt động 

sản xuất kinh doanh 

- Doanh thu kế hoạch từ hoạt động 

sản xuất kinh doanh năm 2015 là 

516.000 triệu đồng, tăng 16% so với 

ƣớc thực hiện năm 2014, trong đó ghi 

nhận sự tăng trƣởng doanh thu ở hầu 

hết các lĩnh vực, đặc biệt là xây lắp tăng 

38%, cống bê tông tăng 20%. Về cơ cấu 

doanh thu thì sản phẩm đá xây dựng, 

xây lắp, cống bê tông tiếp tục là ba sản 

phẩm chủ lực của Công ty, trong đó đá 

xây dựng chiếm 39%, xây lắp chiếm 

35%, cống bê tông chiếm 13% và các 

lĩnh vực khác chiếm 15%. Kế hoạch tăng 

trƣởng doanh thu từ hoạt động SXKD 

năm 2015 phù hợp với mục tiêu chiến 

lƣợc đã đề ra, trong đó hai lĩnh vực xây 

dựng và cấu kiện bê tông chịu trách 

nhiệm là đòn bẩy tăng trƣởng chính cho 

Công ty. 

 

1 199.157 200.500 1%

2 131.842 180.000 37%

3 58.925 65.000 10%

4 63.844 70.500 10%

453.768 516.000 14%

Đá xây dựng

Xây lắp

Cống bê tông

Các lĩnh vực khác

Tổng

Stt Lĩnh vực Thực hiện 2014  Kế hoạch 2015  Tăng trưởng 
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 Đánh giá của Hội đồng quản trị 

 Đánh giá của HĐQT về Ban Giám Đốc 

 Kế hoạch và định hƣớng của HĐQT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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Kinh tế Việt Nam năm 2014 về cơ bản đã ổn định vĩ mô, lạm phát đƣợc kiểm soát, đà tăng trƣởng đƣợc 

phục hồi trong hầu hết các ngành nghề và lĩnh vực trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến rất phức 

tạp. Kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, xung đột và căng thẳng về vẫn đề Biển Đông đã tác 

động không nhỏ đến sự phục hồi của nền kinh tế. Tổng sản phẩm trong nƣớc (GDP) tăng 5,98% so với 

năm 2013, cao nhất trong ba năm qua. Lạm phát cả năm đƣợc kiểm soát ở mức thấp, lãi suất cho vay 

liên tục giảm, dòng vốn tín dụng chảy mạnh, đặc biệt trong những tháng cuối năm (có tháng tín dụng 

tăng hơn 2,5%) khiến niềm tin ngƣời tiêu dùng tăng, đầu tƣ của khu vực doanh nghiệp và hộ gia đình 

sáng sủa hơn. 

Mặc dù, tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi nhưng môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả, sức 

cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp trong khi yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao. Nhu cầu cho phát 

triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh rất lớn nhưng nguồn lực còn hạn hẹp. Việc Trung 

Quốc bất chấp luật pháp quốc tế, ngang nhiên hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển của Việt Nam, 

đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tình hình đầu tư: Giá trị đầu năm 2014 là 8.779 triệu đồng, đạt 20% kế hoạch. Trong đó, tập trung đầu tư các 

phương tiện vận tải để đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng hóa của Công ty. Công tác đầu tư mỏ đá mới chưa có 

kết quả do việc tìm kiếm nguồn mỏ có chất lượng và vị trí thuận lợi còn gặp nhiều khó khăn. 

 Tình hình tài chính: Trong năm 2014, tình hình tài chính Công ty ổn định, nguồn vốn và hiệu quả kinh doanh 

được đảm bảo. Chỉ số tài chính lành mạnh, gồm khả năng thanh toán tốt, hệ số nợ thấp. Về các chỉ tiêu khả năng 

sinh lợi được đảm bảo, mặc dù có giảm so với năm 2013 do doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng chậm so với 

cùng kỳ. 

 Công tác quản lý rủi ro: Công ty đã thực hiện tốt việc đánh giá và phòng ngừa rủi ro đối từng lĩnh vực hoạt động. 

Chủ động, linh hoạt để thích ứng và có những điều chỉnh về chiến lược, kế hoạch cho phù hợp, giữ vững an toàn 

lao động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.  

Đánh giá chung: 

Năm 2014, uy tín và thƣơng hiệu của Công ty tiếp tục đƣợc khẳng định trên thị trƣờng, công tác quản lý, 

điều hành từng bƣớc đƣợc hoàn thiện trong nỗ lực trở thành Công ty chuyên nghiệp, uy tín, chất lƣợng 

trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng. Bên cạnh những thành quả đạt đƣợc, Công ty vẫn 

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Căn cứ vào tình hình khách quan của nền kinh tế 

và diễn biến hoạt động của Công ty trong năm 

2014, HĐQT đưa ra các ý kiến đánh giá như sau: 

 Kết quả kinh doanh: Hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty trong năm 2014 đã cơ bản 

hoàn thành các mục tiêu đề ra: Doanh thu và lợi 

nhuận vƣợt kế hoạch và có tăng trƣởng so với năm 

2013. Cụ thể, doanh thu từ hoạt động kinh doanh 

là 453.767 triệu đồng, đạt 104% kế hoạch, tăng 6% 

so với cùng kỳ năm 2013, lợi nhuận sau thuế là 

71.804 triệu đồng, đạt 120% kế hoạch và tăng 8% 

so với cùng kỳ năm 2013. Đây kết quả đáng khích 

lệ trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều thách thức 

như năm 2014.  
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còn gặp nhiều khó khăn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh các lĩnh vực kinh doanh, công tác đầu 

tƣ, đặc biệt là việc tìm kiếm nguồn mỏ mới chƣa đạt kết quả, chất lƣợng nguồn nhân lực chƣa cao sẽ là 

những thách thức không nhỏ của Công ty trong thời gian tới. 

 

 
 

1. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc 

thực hiện một số nội dung chính nhƣ sau: 

2. Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị 

 Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên 

năm 2014 vào ngày 25/04/2014 theo quy định và bầu 

cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 

2014 – 2019. 

 Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc quyết toán 

thuế, thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định 

kỳ và bất thƣờng liên quan đến những nội dung bắt 

buộc phải công bố thông tin theo quy định. 

 Triển khai việc chốt danh sách để chi trả cổ tức đợt 2 

năm 2013 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 cho cổ 

đông. 

 Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tại 

các đơn vị, trong đó chú trọng kiểm soát định mức sản 

xuất. Triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin vào 

trong công tác quản lý nhƣ chƣơng trình văn phòng điện 

tử (Online Office), phần mềm kế toán FAST. Triển khai và 

áp dụng thí nghiệm đánh giá kết quả công việc theo KPI. 

 Công tác rà soát và thay thế tƣ̀ng bƣớc nhâ n sƣỌ  ơọ  cấp 

Công ty đaỌ t theo yêu cầu quy chế , tăng cƣờng củng cố 

nhân sƣỌ  quaọ n lý ơọ  các Xí nghiệp , thực hiện các biện 

pháp nâng cấp nhân sự quản lý nhƣ xây dựng chính 

sách về bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ quản lý. Điều 

chỉnh việc thanh toán lƣơng cho ngƣời lao động, thanh 

toán các khoản tiền ăn ca và phép hàng năm cùng với 

kỳ lƣơng hàng tháng; triển khai áp dụng đơn giá nhân 

công mới đã mang lại kết quả tích cực, thu nhập của 

ngƣời lao động hàng tháng đƣợc cải thiện, giúp ngƣời 

lao động gắn bó lâu dài với Công ty. 

 Thực hiện theo hƣớng dẫn của UBCK NN về việc nâng 

cấp hệ thống công bố thông tin sử dụng phần mềm 

IDS client v3.0 và đăng ký thông tin về chứng thƣ số 

qua hệ thống IDS để thực hiện gửi báo cáo và công bố 

thông tin kể từ ngày 24/11/2014 đảm bảo theo đúng 

quy định của pháp luật. 

 Hội đồng quản trị đã giao quyền cho Ban Tổng Giám 

đốc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh theo quy định tại Điều lệ Công 

ty và những quy định hiện hành của pháp luật, 

đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát công 

tác điều hành thông qua các báo cáo định kỳ, đột 

xuất và báo cáo trực tiếp tại các buổi họp của Hội 

đồng quản trị. 

 Ban lãnh đạo Công ty thể hiện tinh thần trách nhiệm 

cao trong công việc, có sự phân công phân nhiệm rõ 

ràng. Các buổi họp giao ban định kỳ luôn đƣợc duy 

trì; quản lý và điều hành công ty theo đúng quy 

định của pháp luật. 

 Trong năm 2014, các định hƣớng chiến lƣợc của Hội 

đồng quản trị và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông đƣợc triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, 

hoàn thành và vƣợt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất 

kinh doanh đã đề ra, các mặt hoạt động của công ty 

đƣợc cải tiến theo hƣớng chuyên nghiệp hơn. 

 Trong công tác quan hệ cổ đông, Hội đồng quản trị 

phân công thành viên đảm trách việc liên hệ với cổ 

đông và thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện 

của Công ty đến với các cổ đông qua báo chí, 

Website Công ty, công bố thông tin, thông báo gửi 

thƣ qua Bƣu điện, gửi mail, điện thoại ... 

 Để đạt đƣợc hiệu quả các công việc ở trên là do sự 

chỉ đạo của Hội đồng quản trị và sự điều hành của 

Ban Tổng giám đốc. Việc chỉ đạo điều hành đƣợc 

đảm bảo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bàn 

bạc và quyết định công việc công khai, minh bạch, 

tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. 

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ BAN GIÁM ĐỐC 
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Năm 2015 đƣợc dự báo là một năm đầy triển vọng, và cũng đầy thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam. Ngành 

Xây dựng và ngành Bất động sản của Việt Nam cũng đƣợc dự báo sẽ có nhiều thuận lợi để hồi phục và phát triển. 

Để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ và các mục tiêu của Công ty năm 2015, trong quá trình thực hiện Công 

ty cần bƣớc đi thận trọng, tìm các giải pháp tiết kiệm chi phí trong hoạt động SXKD và theo dõi sát những diễn biến 

của nền kinh tế để kịp thời có những biện pháp điều tiết để đảm bảo thực hiện hiệu quả các kế hoạch đã đề ra. 

KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƢỚNG TRONG NĂM 2015 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhƣ sau: Định hƣớng hoạt động của Hội đồng quản trị:  
 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Kế 

hoạch 

So với TH 2014 

TH 
2014 

% Tăng 
/giảm 

1 Tổng doanh thu Tỷ 
đồng 

516 453,7 14% 

2 Lợi nhuận sau 
thuế 

Tỷ 
đồng 

76 71,8 6% 

3 Lãi cơ bản trên 
cổ phiếu 

Đồng 6.786 6.411 6% 

4 Cổ tức % 24 24 0% 

 

 Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi và ổn định 

mức cổ tức hàng năm cho cổ đông, nâng cao thu nhập cho 

ngƣời lao động. 

 Tiếp tục duy trì và phát triển thƣơng hiệu, hình ảnh và uy tín 

của Công ty trên thị trƣờng, các nhà đầu tƣ và công chúng. 

 Nâng cao năng lực vận hành sản xuất bao gồm việc nâng cao 

năng lực thi công, đảm bảo chất lƣợng, tiến độ cam kết công 

trình, gia tăng giá trị sản lƣợng và lợi ích cho KH thông qua 

việc nâng cao chất lƣợng, tiến độ cung ứng sản phẩm.   

 Nâng cao năng lực tiếp thị và bán hàng nhằm gia tăng thị 

trƣờng, thị phần tại các thị trƣờng Bình Dƣơng, thành phố Hồ 

Chí Minh và các tỉnh lân cận. 

 Tăng cƣờng công tác quản lý nội bộ, công tác giá thành và 

định mức nhằm kiểm soát chi phí, tiết kiệm tối đa các chi phí 

đầu vào để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm 

nhằm tăng tính cạnh tranh về giá trên thị trƣờng. 

 Chú trọng công tác đầu tƣ tìm kiếm nguồn mỏ mới có chất 

lƣợng và vị trí thuận lợi, đầu tƣ máy móc thiết bị để phục vụ 

tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 Hỗ trợ Ban giám đốc Công ty quản lý, giám sát và kiểm soát 

chặt chẽ quá trình khai thác, sản xuất sản phẩm, chất lƣợng 

thi công các công trình, tiến độ thực hiện, công tác bán hàng, 

tiếp thị sản phẩm,... nhằm đạt hiệu quả cao nhất.  

 Đẩy mạnh công tác đào tạo và bồi dƣỡng nghiệp vụ cho cán 

bộ, nhân viên. Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với 

ngƣời lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó của 

ngƣời lao động đối với Công ty. Chỉ đạo ứng dụng mạnh mẽ 

công nghệ thông tin phục vụ quản lý.  

 Đề ra các giải pháp hiệu quả để quản lý chi phí và quản trị rủi 

ro. 

KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƢỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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 Thông điệp phát triển bền vững 

 Những giá trị và cam kết về định hƣớng bền vững 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

 



 

44 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2014  |                       C32 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG 3- 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong định hƣớng phát triển bền vững, CIC 3-2 xác định việc tập trung đầu tƣ máy móc thiết bị công nghệ cao, 

phát triển nguồn nhân lực và đảm bảo an toàn, hiệu quả trong công tác vận hành máy móc sản xuất cũng nhƣ cung 

cấp dịch vụ cho khách hàng là những vấn đề cốt lõi. Bằng sự kiên trì xây dựng theo đúng định hƣớng suốt nhiều 

năm qua, CIC 3-2 đã trở thành nhà thầu xây lắpcó tên tuổi trong tỉnhBình Dƣơngvới quy mô tổng tài sản đạt 373 tỷ 

đồng, thƣơng hiệu và năng lực của Công ty ngày càng khẳng định vị trí trên thị trƣờng và trở nên quen thuộc đối 

với khách hàng. Đằng sau hình ảnh đấy, chính hệ thống quản trị doanh nghiệp hiệu quả là yếu tố quan trọng thúc 

đẩy sự phát triển, tạo sự liên kết chặt chẽ các nguồn lực với nhau, hình thành một môi trƣờng kinh doanh hiệu quả, 

năng động và bền vững. Quản trị doanh nghiệp luôn là vấn đề đƣợc quan tâm hàng đầu đối với các doanh nghiệp, 

đặc biệt càng đƣợc chú trọng hơn trong tình hình kinh tế có nhiều biến động nhƣ hiện nay. Để có thể đối phó đƣợc 

các rủi ro, đảm bảo đƣợc sự phát triển ổn định và bền vững, CIC 3-2 đã nghiên cứu xây dựng hệ thống quản trị 

doanh nghiệp tiên tiến nhằm tạo một môi trƣờng hoạt động chuyên nghiệp, nâng cao uy tín và gia tăng vị thế trên 

thị trƣờng. Trên cơ sở của hệ thống quản trị này, các hệ thống báo cáo quản trị đã đƣợc thiết lập hoàn chỉnh bao 

gồm việc kiểm soát chi phí đến từng bộ phận, đơn vị; đánh giá và phân tích hiệu quả kinh doanh đến từng dịch vụ, 

xây dựng và kiểm soát ngân sách cho toàn Công ty, xây dựng kế hoạch tài chính trung và dài hạn, v.v… Nhờ vậy, 

tình hình tài chính tại CIC 3-2 luôn lành mạnh trong những năm qua, đặc biệt các chỉ số đánh giá hiệu quả kinh 

doanh, năng lực hoạt động, tính thanh khoản và chỉ số nợ của Công ty ngày càng đƣợc cải thiện theo chiều hƣớng 

tích cực, dòng tiền đƣợc quản lý và điều tiết hiệu quả, cùng với hệ thống tài chính kế toán rõ ràng, minh bạch đã 

nâng cao uy tín của CIC 3-2 trên thị trƣờng và mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.  

Công tác quan hệ cổ đông (IR) cũng đƣợc CIC 3-2 chú trọng xây dựng một cách chuyên nghiệp và là công cụ đắc 

lực trong việc nâng cao hoạt động quản trị doanh nghiệp của Công ty. Cùng với việc cung cấp thông tin kịp thời, 

minh bạch cho các cổ đông, nhà đầu tƣ, công ty chứng khoán, tổ chức báo chí, Công ty cũng tiếp nhận nhiều thông 

tin đa chiều từ cộng đồng các nhà đầu tƣ, nhằm có đầy đủ thông tin trong việc xem xét, cân nhắc các quyết định 

kinh doanh và đầu tƣ phát triển. Từ hiệu quả của việc thông tin minh bạch, Công ty đã tạo đƣợc niềm tin ở các nhà 

đầu tƣ, nuôi dƣỡng, gìn giữ và gia tăng giá trị nội tại của Công ty. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Công ty rất thƣờng 

xuyên kiểm soát, đánh giá nhằm đảm bảo tất cả các quy định, quy trình nội bộ cũng nhƣ các quy định pháp luật 

hiện hành đƣợc thực hiện đúng và đầy đủ, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

 

THÔNG ĐIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
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GIÁ TRỊ NỘI LỰC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHỮNG GIÁ TRỊ VÀ CAM KẾT 
VỀ ĐỊNH HƢỚNG BỀN VỮNG 

“Trải qua 21 năm phát 

triển, CIC 3-2 đã trở 

thành một nhà thầu có 

uy tín hàng đầu tại thị 

trƣờng tỉnh Bình Dƣơng” 

Lĩnh vực đá xây dựng 

Đá xây dựng của CIC3-2 có định vị khá rõ ràng trên thị trƣờng. 

Cụ thể là đá CIC 3-2 gắn với chất lƣợng cao. 

Chất lƣợng đá dẫn đầu tại khu vực miền Đông Nam Bộ. Chất 

lƣợng sản phẩm ổn định, phù hợp tiêu chuẩn TCVN 7570: 

2006. 

Năng lực sản xuất 

- Công nghệ khai thác và chế biến thuộc loại khá trong khu vực. 

- Quy trình sản xuất tƣơng đƣơng khu vực.Quy trình khai thác 

và sản xuất đá đã đƣợc hình thành và đi vào vận hành ổn 

định.Mặc dù đạt yêu cầu nhƣng cần cải tiến. 

- Máy móc thiết bị thuộc loại khá, đáp ứng tốt công suất mỏ. 

- Quản lý vận hành sản xuất: Đảm bảo sản xuất đồng bộ các 

thiết bị máy móc, không có tình trạng thiết bị phải chờ nhau. 

Đảm bảo đƣợc 95% kế hoạch sản xuất. 

 

“Chất lƣợng đá xây dựng 

hàng đầu khu vực luôn là 

niềm tự hào của CIC 3-2” 
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Lĩnh vực cấu kiện bê tông Lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng 

 Lĩnh vực này có mức độ nhận biết, tin tƣởng sản 

phẩm cống bê tông cao ở thị trƣờng Bình Dƣơng. 

 Giá bán luôn cạnh tranh và thấp hơn đối thủ cạnh 

tranh 

 Lực lƣợng bán hàng của CIC 3-2 có kỹ năng phát 

triển thị trƣờng tốt, có động lực, thái độ làm việc 

tốt. 

 Khả năng sản xuất linh hoạt: CIC 3-2 có khả năng 

sản xuất đa dạng các loại sản phẩm. CIC 3-2 đã 

thiết lập hệ thống quy trình sản xuất, quản lý chất 

lƣợng hiệu quả. Đội ngũ công nhân có trình độ tay 

nghề đáp ứng đƣợc yêu cầu sản xuất. 

 Nguồn sản suất có thê cung ứng nội bộ hiệu quả 

(thép, xi măng, đá). 

 

 Giá bán tƣơng đƣơng so với các đối thủ trong khu 

vực phù hợp với nhóm khách hàng doanh nghiệp 

vừa và nhỏ 

 Nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tin 

tƣởng thƣơng hiệu công ty. 

 Vị trí và diện tích kho bãi phù hợp,thuận tiện, có 

đƣờng giao thông lớn, trong khu vực dân cƣ đông 

rất thuận tiện cho vận chuyển, giao hàng. 

 Chính sách thanh toán hợp lý, linh hoạt và cho trả 

chậm đối với khách hàng doanh nghiệp. Tỷ lệ chiết 

khấu tƣơng đối cạnh tranh. 

 Uy tín trong giao hàng đúng tiến độ. Có quan hệ tốt 

với các đơn vị vận chuyển. 

 Đội ngũ bán hàng có khả năng tƣ vấn tốt. Chăm 

sóc khách hàng tốt, tích cực hỗ trợ khách hàng khi 

có vƣớng mắc. 
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁ TRỊ 
CỐT LÕI 

Kỷ luật 

Chúng tôi luôn tuân thủ các quy 

định công việc và nỗ lực tạo ra 

hiệu quả cao nhất trong công 

việc. 

 

Cam kết chất lƣợng 

Chúng tôi luôn nỗ lực tạo ra 

những sản phẩm và dịch vụ có 

chất lƣợng tốt nhất, đáp ứng và 

vƣợt lên sự mong đợi của khách 

hàng. 

 

Trọng nhân tài 

Chúng tôi luôn tạo ra môi trƣờng 

và cơ hội tốt nhất để mỗi cá 

nhân có thể phát triển toàn diện 

và tạo ra các giá trị cho bản 

thân, khách hàng và công ty. 

 

Hợp tác 

Chúng tôi luôn tôn trọng mỗi cá 

nhân và kết hợp sự đóng góp 

khác biệt của mỗi cá nhân để 

tạo nên thành công chung của 

tập thể. 

 

Trung thực 

Chúng tôi luôn trung thực và 

chân thành trong suy nghĩ và 

hành động. 

 

Sáng tạo 

Chúng tôi không ngừng sáng tạo 

trong việc tìm ra những giải 

pháp mới gia tăng giá trị cho 

khách hàng.  

 

Thông điệp 

Bên cạnh các yếu tố tạo nên giá trị nội lực của CIC 3-2 nhƣ đề cập ở trên, để trở 

thành một đơn vị xây lắp chuyên nghiệp và uy tín trên thị trƣờng nhƣ ngày hôm 

nay, sự đam mê nhiệt huyết của đội ngũ CBCNV luôn vì chất lƣợng dịch vụ nhằm 

thoả mãn khách hàng đƣợc xem là chìa khóa thành công. Bên cạnh đấy, một cam 

kết hoạt động an toàn, hiệu quả, mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông, cộng 

đồng xã hội, và tinh thần luôn “sáng tạo, đổi mới” đã cùng xây dựng nền tảng cho 

sự phát triển bền vững của CIC 3-2. Đấy chính là những giá trị cốt lõi mà nhiều năm 

qua CIC 3-2 kiên trì xây dựng đƣợc. 
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CHIẾN LƢỢC BỀN VỮNG 

Năng lực vận hành sản xuất Năng lực Marketing và bán hàng

Nâng cao năng lực quản lý dự án Nâng cao năng lực tiếp thị và bán hàng

Nâng cao năng lực quản lý quan hệ khách 

hàng
Tối ưu hóa vận hành sản xuất

Kế hoạch phát triển nguồn nguyên liệu

Phát triển nguồn nhân lực, 

năng lực tổ chức

Xây dựng quy trình, công cụ 

quản lý tài chính

Hệ thống thông tin quản lý và 

CNTT

Sứ mệnh, Tầm nhìn của 

CIC 3-2

Chiến lược doanh 

mục kinh doanh

Mô hình hoạt động 

và cấu trúc
Chiến lược định vị

NGÔI NHÀ CHIẾN LƯỢC – CIC 3-2

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần mái nhà: Chiến lƣợc công ty (Corporate-

level strategy) bao gồm:  

 Tầm nhìn mục tiêu dài hạn của Công ty trong 10 – 

20 năm sau. 

 Sứ mệnh thể hiện lý do CIC 3-2 tồn tại, cũng nhƣ 

các giá trị của Công ty đối với nền kinh tế và ngành 

xây dựng. 

 Chiến lƣợc doanh mục kinh doanh xác định các lĩnh 

vực kinh doanh mà CIC 3-2 sẽ tham gia cạnh tranh. 

 Cấu trúc tổ chức xác định mô hình tổ chức hoạt 

động của CIC 3-2 và cơ chế phối hợp các chức 

năng nhiệm vụ của tổ chức. 

 Chiến lƣợc định vị xác định các lợi thế cạnh tranh 

của CIC 3-2 đối với từng loại sản phẩm, dịch vụ 

trên các phân khúc khách hàng, thị trƣờng đã 

chọn. 

 

Phần trụ cột: 

Xác định các các năng lực cốt lõi/năng lực chiến lƣợc 

của công ty ƣu tiên tập trung xây dựng và tăng 

cƣờng. Đây là các năng lực chiến lƣợc giúp tạo ra các 

lợi thế cạnh tranh bền vững của công ty.  

Hai nhóm năng lực chiến lƣợc mà CIC 3-2 cần xây 

dựng gồm: 

 Năng lực marketing và bán hàng 

 Năng lực vận hành sản xuất gắn với từng mảng 

hoạt động: 

- Năng lực thi công (cốt lõi là quản lý dự án) 

đảm bảo chất lƣợng và tiến độ cam kết; Năng 

lực này áp dụng đối với mảng xây lắp 

- Năng lực sản xuất vận hành sản xuất gắn với 

hoạt động sản xuất cấu kiện bê-tông và đá xây 

dựng. 

- Kế hoạch phát triển nguồn nguyên liệu, đặc 

biệt là phát triển nguồn mỏ mới đối với lĩnh 

vực đá xây dựng. 

 

Phần nền móng:  

 Xác định các chiến lƣợc nhằm xây dựng năng lực tổ 

chức và các nguồn lực của công ty. Phần chiến lƣợc 

nền móng của công ty gồm: xây dựng và phát triển 

nguồn nhân lực và năng lực tổ chức, xây dựng quy 

trình, công cụ quản lý tài chính, và xây dựng Hệ 

thống thông tin quản lý và công nghệ thông tin. 
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CÁC CAM KẾT BỀN VỮNG 

Cam kết chất lƣợng dịch vụ  Cam kết về quản trị doanh nghiệp 

Tại CIC 3-2, chất lƣợng dịch vụ luôn là yếu tố tiên 

quyết giúp Công ty đứng vững trên thị trƣờng cạnh 

tranh hiện nay. Theo đó, dịch vụ đƣợc cam kết 

cung cấp cho khách hàng với giá cả cạnh tranh, 

chất lƣợng tốt nhất; đồng thời bảo đảm tuân thủ 

chặt chẽ những chuẩn mực về an toàn và môi 

trƣờng. CIC 3-2 đào sâu nghiên cứu và am hiểu 

từng nhu cầu khách hàng, cung cấp dịch vụ tốt 

nhất nhằm hỗ trợ khách hàng giảm thiểu thời gian 

và chi phí, tạo sự kết nối chặt chẽ, tin cậy với 

khách hàng ở từng dự án khác nhau. 

 Nhìn chung, hệ thống quản lý của công ty, bao gồm 

quản lý bằng mục tiêu và kế hoạch, cơ cấu tổ chức và 

văn hoá doanh nghiệp, hệ thống quy trình quy chế, 

ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đã đƣợc 

xây dựng và triển khai tƣơng đối tốt. Cụ thể: 

Hệ thống quản lý bằng mục tiêu và kế hoạch 

 Các đơn vị đƣợc giao mục tiêu cụ thể (các đơn vị 

sản xuất, kinh doanh) năm, quý, tháng. Nhân viên 

kinh doanh đƣợc giao mục tiêu cụ thể. 

 Các đơn vị bám sát chức năng nhiệm vụ để thực 

hiện công việc theo quy định về chức năng nhiệm 

vụ. Hàng tháng làm các báo cáo quý, năm. 

Cơ cấu tổ chức và văn hóa doanh nghiệp 

 CIC 3-2 đã xây dựng đƣợc hệ thống các quy định 

chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, bám khá sát 

với thực tế; Có xây dựng hệ thống mô tả công 

việccho các chức danh công việc. 

 Giữa các đơn vị có sự hợp tác tốt, chủ động giải 

quyết vấn đề/xung đột khi phát sinh và lãnh đạo 

Công ty cũng sẽ tham gia giải quyết nếu cần chứ 

không để vấn đề tồn tại. Tinh thần hợp tác của cá 

nhân các nhân viên, cán bộ quản lý tốt. 

 Chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp của 

Công ty trong đó đề cao việc xây dựng chữ tín với 

khách hàng và xây dựng môi trƣờng làm việc thân 

thiện, và tạo cơ hội để nhân viên phát huy khả 

năng bản thân. 

Hệ thống quy trình, quy chế 

 CIC3-2 đã xây dựng và vận hành đƣợc hệ thống 

quy trình theo Tiêu chuẩn ISO từ năm 2003;  

 Mức độ tuân thủ quy trình khá tốt và giữ đƣợc nề 

nếp tuân thủ. 

 Đã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công 

tác quản lý nhân sự, quản lý tài chính – kế toán, 

hệ thống quản lý văn bản. 

Cam kết lợi cích cho cổ đông  

Tại CIC 3-2, các quyết định đầu tƣ và các phƣơng 

án kinh doanh luôn đƣợc cân nhắc dƣới góc nhìn vì 

lợi ích cao nhất của cổ đông và cộng đồng xã hội. 

Vì vậy, hiệu quả kinh tế luôn đƣợc xem xét và cân 

nhắc cẩn thận trƣớc khi quyết định. Bên cạnh đó, 

việc xây dựng hệ thống quản trị rủi ro, tuyển dụng 

lao động địa phƣơng và phát triển các chínhsách 

nhân sự, tạo một môi trƣờng làm việc thân 

thiện,cũng nhƣ tạo mối liên hệ chặt chẽ, tƣơng tác 

với các nhà cung cấp, khách hàng nhằm bảo đảm 

chất lƣợng dịch vụ cao nhất là những kết quả hiện 

hữu mà CIC 3-2 đã kiên trì thực hiện nhiều năm 

qua. Bên cạnh đấy, CIC 3-2 ngày càng quan tâm 

đến các hoạt động cộng đồng, cam kết vì chất 

lƣợng cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. Hàng năm, 

CIC 3-2 đã dành một phần ngân sách để thực hiện 

nhiều chƣơng trìnhxã hội cộng đồng nhƣ xây nhà 

tình thƣơng, trƣờng học, hỗ trợ trẻ em nghèo hiếu 

học,.v.v. 
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 Hội đồng quản trị 

 Ban kiểm soát 

 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

QUẢN TRỊ CÔNG TY 
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Danh sách thành viên Hội đồng quản trị  Thay đổi thành viên HĐQT trong năm 

 

Tên Chức vụ 

1. Ông Võ Văn Lãnh Chủ tịch HĐQT  

2. Ông Huỳnh Hữu Hùng Thành viên HĐQT 

3. Ông Nguyễn Thế Sự  Thành viên HĐQT 

4. Ông Nguyễn Thế Phi Thành viên HĐQT 

5. Ông Phan Thành Đức Thành viên HĐQT 
 

 
Trong năm 2014 Công ty có hai sự thay đổi trong 

nhân sự Hội Đồng Quản Trị: 

 Miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT đối với ông Nguyễn 

Thanh Xuân 

 Miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT đối với ông Mai 

Tiến Trung 

 Bổ nhiệm chức vụ TV HĐQT đối với ông Huỳnh 

Hữu Hùng 

 Bổ nhiệm chức vụ TV HĐQT đối với ông Phan 

Thành Đức 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị  

 

 

 

 

 

 

a. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008 – 2013: 

TT 
Thành viên HĐQT (NK 

2008 – 2013) 
Chức vụ 

Số buổi 

họp tham 

dự 

Tỷ lệ Lý do không tham dự 

1 Võ Văn Lãnh Chủ tịch HĐQT 2 100%  

2 Nguyễn Thanh Xuân Phó CT HĐQT 2 100%  

3 Nguyễn Thế Phi Thành viên 2 100%  

4 Nguyễn Thế Sự Thành viên 2 100%  

5 Mai Tiến Trung Thành viên 0 0% Lần 1 không có lý do; 

Lần 2 gửi đơn xin từ nhiệm. 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

“Nâng cao công tác quản trị 

điều hành công ty theo định 

hƣớng chuyên nghiệp hiện 

đại và ứng dụng các các 

hình thức quản trị tiên tiến 

là yếu tố làm nên sự thành 

công của Công ty” 
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b. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019: 

TT 
Thành viên HĐQT (NK 

2014 – 2019) 
Chức vụ 

Số buổi 

họp tham 

dự 

Tỷ lệ Lý do không tham dự 

1 Võ Văn Lãnh Chủ tịch HĐQT 11 100%  

2 Nguyễn Thế Phi  Thành viên 11 100%  

3 Huỳnh Hữu Hùng Thành viên 11 100%  

4 Nguyễn Thế Sự Thành viên 9 82% - Bận công tác; 

- Họp Sở Tài chính. 

5 Phan Thành Đức Thành viên 10 91% -   Đi học chính trị 

 

 Mời họp: Các thành viên Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc đều tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội 

đồng quản trị Công ty. 

 

2. Các Nghị quyết của HĐQT 

TT 
Số Nghị 

quyết/Quyết định 
Ngày Nội dung 

NGHỊ QUYẾT: 

1 09/NQ-HĐQT 08/03/2014 

- Xác định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và 

ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thƣờng niên năm 2014 vào 

ngày 25/04/2014 

2 10/NQ-HĐQT 08/03/2014 

- Thông qua Quỹ lƣơng thực hiện năm 2013 của Tổng Giám đốc, 

Phó tổng Giám đốc và Kế toán trƣởng. 

- Thông qua Quỹ lƣơng kế hoạch năm 2014 của Tổng Giám đốc, 

Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trƣởng. 

- Thông qua Mức thƣởng lãnh đạo cơ sở năm 2013. 

3 11/NQ-HĐQT 08/03/2014 
- Thông qua Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý cấp 

cao Công ty. 

4 12/NQ-HĐQT 03/04/2014 

- Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng 

Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2008 - 2013 của Ông Mai Tiến Trung 

kể từ ngày 03/04/2014 theo nguyện vọng cá nhân và báo cáo 

trƣớc Đại hội đồng cổ đông. 

5 13/NQ-HĐQT 03/04/2014 
- Thông qua nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thƣờng niên 

2014 và các nội dung quan trọng khác. 
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TT 
Số Nghị 

quyết/Quyết định 
Ngày Nội dung 

6 20/NQ-HĐQT 25/04/2014 

- Thống nhất kết quả bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị là 

ông Võ Văn Lãnh. 

- Thống nhất ông Võ Văn Lãnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm 

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng 3-2, chịu 

trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã đƣợc quy 

định trong Luật doanh nghiệp năm 2005, Điều lệ Công ty Cổ 

phần Đầu tƣ Xây dựng 3-2 và các quy định khác của pháp luật 

có liên quan. 

7 21/NQ-HĐQT 06/05/2014 

- Thống nhất chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ 

đông và ngày chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 vào ngày 

23/06/2014. 

8 22/NQ-HĐQT 07/05/2014 

- Thống nhất bổ nhiệm ông Trần Văn Bình làm Phó Tổng Giám 

đốc Công ty và thôi giữ chức vụ Kế toán trƣởng Công ty. 

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hiếu làm Kế toán trƣởng Công ty 

và thống nhất chƣ́c danh Kế Toán trƣởng kiêm Trƣởng phòng 

Tài chính Công ty. 

9 23/NQ-HĐQT 07/05/2014 

- Thống nhất không bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc 

Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng 3-2 đối với ông Nguyễn 

Thanh Xuân. 

10 24/NQ-HĐQT 07/05/2014 

- Thống nhất bổ sung khoản 5, Điều 3 Quy chế bổ nhiệm, miễn 

nhiệm cán bộ quản lý cấp cao Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây 

dựng 3-2 về trƣờng hợp đặc biệt của Tiêu chuẩn cán bộ quản lý 

cấp cao nhƣ sau: 

“Đối với trƣờng hợp đƣợc đề nghị bổ nhiệm nếu không đủ tiêu 

chuẩn về độ tuổi thì Tổng Giám đốc xem xét trình Hội đồng 

quản trị quyết định.” 

11 25/NQ-HĐQT 07/05/2014 

- Thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT phụ 

trách các Tiểu ban nhƣ sau:  

+ Tiểu ban chính sách phát triển. 

Ông Nguyễn Thế Phi - Trƣởng ban 

Ông Dƣơng Văn Quốc - Thành viên 

+ Tiểu ban kiểm soát nội bộ. 

Ông Phan Thành Đức- Trƣởng ban 

Ông Huỳnh Hữu Hùng - Thành viên 

Ông Phan Huy Thuận- Thành viên 
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TT 
Số Nghị 

quyết/Quyết định 
Ngày Nội dung 

+ Tiểu ban nhân sự. 

Ông Nguyễn Thế Sự - Trƣởng ban 

Ông Huỳnh Hữu Hùng - Thành viên 

- Đề nghị Tổng Giám đốc giới thiệu thêm một thành viên cho Tiểu 

ban nhân sự. 

- Thống nhất cách làm việc của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 

2014 – 2019 là 1 tháng họp 1 lần, khi kết thúc tháng khoảng 15 

– 20 ngày sau HĐQT sẽ họp với Ban Tổng Giám đốc để nắm 

tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của tháng trƣớc và 

định hƣớng kế hoạch của tháng kế tiếp. 

- Thông qua mức phân chia thù lao của Hội đồng quản trị, Ban 

Kiểm soát và Thƣ ký năm 2014. 

- Thống nhất chi tạm ứng thù lao hàng tháng cho các thành viên 

HĐQT, các Tiểu ban, BKS và Thƣ ký. 

- Thống nhất giao quyền cho Tổng Giám đốc công ty ký các hợp 

đồng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty. 

- Thống nhất thế chấp tài sản của Công ty và Ủy quyền cho Tổng 

Giám đốc thực hiện bảo lãnh bằng tài sản hợp pháp của Công ty 

để cầm cố, thế chấp cho Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt 

Nam – Chi nhánh Bình Dƣơng để bảo đảm cho các nghĩa vụ 

đƣợc bảo lãnh và vay nợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh 

năm 2014. 

- Thống nhất Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện bảo lãnh 

bằng tài sản hợp pháp của Công ty để cầm cố, thế chấp cho 

Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh 

Nam Bình Dƣơng để bảo đảm cho các nghĩa vụ đƣợc bảo lãnh 

và vay nợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014. 

- Thống nhất cho đầu tƣ khuôn cống. 

- Chấp thuận cho đầu tƣ xe đầu kéo, Tổng Giám đốc xác định 

nhu cầu, phƣơng án mua mới hay mua cũ, giá trị dự kiến là bao 

nhiêu... trình lên HĐQT xem xét. 

- Không cần bổ sung kế hoạch đầu tƣ vào trong Kế hoạch 2014. 

12 26/NQ-HĐQT 09/06/2014 

- Thống nhất chọn nhà cung cấp Ô tô đầu kéo hiệu Hyundai HD 

700 (sản xuất năm 2014, mới 100%) là Công ty Cổ phần Ô tô 

Hyundai Nam Phát theo bảng báo giá ngày 06/06/2014 là: 

1.810.000.000 đồng (đã bao gồm thuế nhập khẩu và thuế GTGT 

10%, không bao gồm các chi phí khác...). 

- Chỉ định Ông Lê Thái Tú làm thành viên giúp việc cho Tiểu ban 
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TT 
Số Nghị 

quyết/Quyết định 
Ngày Nội dung 

Nhân sự.  

13 27/NQ-HĐQT 20/08/2014 

- Thống nhất cho thôi nhiệm vụ Trƣởng phòng Đầu tƣ  - CTCP 

Đầu tƣ Xây dựng 3-2 đối với Ông Phạm Tấn Lộc kể từ 

01/09/2014. 

- Chức vụ Trƣởng phòng Đầu tƣ sẽ do Phó Tổng Giám đốc Công 

ty là ông Trần Văn Bình kiêm nhiệm trong thời gian tới. 

14 28/NQ-HĐQT 21/10/2014 

- Thống nhất chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ 

đông và ngày chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 vào ngày 

10/12/2014 

15 29/NQ-HĐQT 29/12/2014 
- Thông qua ƣớc thực hiện năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2015 

16 30/NQ-HĐQT 29/12/2014 

- Đồng ý bổ nhiệm lại Trƣởng phòng Nhân sự đối với Ông Nguyễn 

Hoàng Điệp và Giám đốc XN Đá xây dựng đối với Ông Lê Đức 

Dũng, thời hạn bổ nhiệm là 03 (ba) năm. 

17 31/NQ-HĐQT 29/12/2014 
- Thống nhất, thông qua nội dung công tác quy hoạch cán bộ 

quản lý. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1 01/QĐ-HĐQT 13/01/2014 

- Bổ nhiệm ông Võ Văn Lãnh giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty 

kéo dài đến khi ĐHĐCĐ bầu HĐQT nhiệm kỳ mới có quyết định 

khác. 

2 02/QĐ-HĐQT 13/01/2014 

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Xuân giữ chức vụ Phó Tổng giám 

đốc Công ty kéo dài đến khi ĐHĐCĐ bầu HĐQT nhiệm kỳ mới có 

quyết định khác. 

3 03/QĐ-HĐQT 13/01/2014 

- Bổ nhiệm ông Trần Văn Bình giữ chức vụ Kế toán trƣởng kiêm 

Trƣởng phòng Tài chính Công ty kéo dài  đến khi ĐHĐCĐ bầu 

HĐQT nhiệm kỳ mới có quyết định khác 

4 04/QĐ-HĐQT 17/03/2014 
- Ban hành Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý cấp 

cao Công ty 

5 05/QĐ-HĐQT 26/04/2014 - Bổ nhiệm ông Võ Văn Lãnh giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty. 

6 06/QĐ-HĐQT 07/05/2014 

- Bổ sung Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý cấp cao 

Công ty. “Đối với trƣờng hợp đƣợc đề nghị bổ nhiệm nếu không 

đủ tiêu chuẩn về độ tuổi thì Tổng Giám đốc xem xét trình HĐQT 

quyết định”. 
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TT 
Số Nghị 

quyết/Quyết định 
Ngày Nội dung 

7 07/QĐ-HĐQT 07/05/2014 

- Bổ nhiệm ông Trần Văn Bình giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc 

Công ty. Đồng thời ông Trần Văn Bình thôi nhiệm vụ Kế toán 

trƣởng Công ty. 

8 08/QĐ-HĐQT 07/05/2014 
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hiếu giữ chức vụ Kế toán trƣởng 

kiêm Trƣởng phòng Tài chính Công ty. 

 

 
 

Hoạt động của thành viên Hội đồng 

quản trị độc lập không điều hành 

Không có 

 

 

 

 

3. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị trong năm 2014 

Tiểu ban chính sách phát triển 

 Năm 2014, Tiểu ban chính sách phát triển tập trung theo dõi, đôn đốc các hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty nhằm đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể, trong năm mặc dù môi trƣờng kinh doanh chƣa có 

nhiều thuận lợi nhƣng Công ty đã tập trung thực hiện các mục tiêu kế hoạch đề ra, theo đó hoạt động kinh 

doanh phát triển ở hầu hết các lĩnh vực kinh doanh. Doanh thu ƣớc đạt 454.525 triệu đồng, đạt 104% kế hoạch, 

tăng 6% so với cùng kỳ năm 2013 (doanh thu cùng kỳ là 427.551 triệu đồng).   

 Thực hiện tham mƣu cho HĐQT, Ban Giám đốc trong việc xây dựng chiến lƣợc kinh doanh của Công ty giai đoạn 

2014-2018. Nhìn chung, dự án xây dựng chiến lƣợc kinh doanh đáp ứng đƣợc các mục tiêu gồm xây dựng chiến 

lƣợc kinh doanh và tăng cƣờng năng lực cho cán bộ quản lý của Công ty. 

 Tham mƣu trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty. Kế hoạch năm 2015 đƣợc 

xây dựng trong bối cảnh chƣa có nhiều thuận lợi, sát với triển vọng kinh tế và tình hình thực tế của Công ty, 

phù hợp với các mục tiêu chiến lƣợc.   

 Bƣớc đầu triển khai xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc theo BSC-KPI đến từng bộ phận, cá nhân. 

Tuy nhiên, tình hình triển khai tại các đơn vị khá chậm do việc nắm bắt và xây dựng các chỉ tiêu đo lƣờng kết 

quả công việc còn khó khăn.  

Đánh giá: Kết quả hoạt động của Tiểu ban Chính sách Phát triển năm 2014 nhìn chung còn hạn chế, 

nguyên nhân một phần do môi trƣờng kinh doanh chƣa có nhiều thuận lợi, rủi ro kinh doanh cao nên 

các hoạt động đầu tƣ của Công ty chủ yếu tập trung vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị 

trƣờng. Riêng việc đầu tƣ mỏ đá mới thì còn vƣớng nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc tìm kiếm nguồn 

mỏ mới có chất lƣợng và vị trí thuận lợi.  
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Tiểu ban Kiểm soát nội bộ:  Tiểu ban nhân sự: 

Trong năm 2014, tiểu ban kiểm soát đã thực hiện 6 

lần kiểm tra nhƣ sau: 

 Lần 1 ngày 26/6/2014 và 30/6/2014:  kiểm 

tra  tại xí nghiệp Xây Lắp về công tác quản trị 

công nợ phải thu, nợ phải trả từ tháng 01/2014 

đến 31/05/2014, công tác tham gia đấu thầu, xét 

duyệt giao thầu cho các nhà thầu phụ, tiến độ 

thực hiện các hợp đồng xây lắp.  

 Lần 2 ngày 21/8/2014: kiểm tra tại xí nghiệp 

Cơ khí & bê tông về tình hình sản xuất kinh doanh 

6 tháng đầu năm 2014, công tác tính giá thành 

sản phẩm và nguyên tắc xác định giá bán, tổ chức 

hệ thống bán hàng, chính sách bán hàng và thu 

hồi nợ, tình hình ký kết và thực hiện các hợp đồng 

kinh tế từ tháng 01/2014 đến tháng 6/2014, đánh 

giá sơ bộ hiệu quả đầu tƣ xƣởng bê tông Long 

Nguyên từ khi dự án đi vào hoạt động đến tháng 

6/2014 để làm cơ sở quyết định đầu tƣ mở rộng 

xƣởng theo ý kiến kết luận của Hội đồng quản trị 

tại kỳ họp lần thứ 2 ngày 06/5/2014.  

 Lần 3 ngày 29/9/2014: kiểm tra tại xí nghiệp 

Đá về tình hình sản xuất kinh doanh 8 tháng năm 

2014, công tác định mức chi phí và xây dựng giá 

thành sản phẩm, nguyên tắc xét duyệt giá bán, hệ 

thống kiểm soát sản lƣợng bán ra hàng ngày, 

quản lý và trích khấu hao tài sản cố định, tình 

hình thực hiện các chi phí phân bổ và chi phí trích 

trƣớc, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 

2014. 

 Lần 4 ngày 28/10/2014: kiểm tra tại Trung 

tâm kinh doanh vật liệu xây dựng 279 về tình hình 

sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2014, tình hình 

nhập xuất tồn kho vật tƣ, hàng hóa từ tháng 

01/2014 đến tháng 9/2014, Phƣơng thức mua 

hàng, quản lý giá mua đầu vào, nguyên tác xác 

định giá công cụ dụng cụ, khấu hao tài sản cố 

định, phân bổ công cụ dụng cụ, quản lý thu hồi nợ 

đến 30/9/2014, đánh giá tình hình thực hiện kế 

hoạch năm 2014. 

 Lần 5 ngày 21/11/2014: kiểm tra tại xí nghiệp 

Xây lắp về tình hình nghiệm thu, quyết toán, 

thanh toán các công trình xây dựng đã hoàn 

Trong năm 2014, Tiểu ban Nhân sự đã trao đổi 

với Hội đồng quản trị (HĐQT) và các cổ đông lớn chuẩn 

bị phƣơng án nhân sự trình Đại hội cổ đông thƣờng niên 

2014 bầu chọn thành công HĐQT và Ban Kiểm soát 

(BKS) nhiệm kỳ 2014-2019. 

Trình HĐQT bổ sung nhân sự , bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại nhân sự cho các vị trí thuộc quyền quyết định 

của HĐQT; trình quyết toán thù lao 2013 của HĐQT, 

BKS, Thƣ ký công ty và kế hoạch thù lao năm 2014; 

trình quyết toán quỹ lƣơng năm 2013 Tổng giám đốc, 

Phó Tổng giám đốc, Kế toán trƣởng và kế hoạch quỹ 

lƣơng năm 2014 và trình HĐQT thông qua mức thƣởng 

đối với lãnh đạo cơ sở cho thành tích hoạt động năm 

2013. 

 Theo dõi việc xây dựng và thực hiện các quy chế 

lƣơng, thƣởng; theo dõi diễn biến tình hình nhân sự, tiền 

lƣơng để kịp thời báo cáo HĐQT hƣớng xử lý điều hành; 

kiểm tra giám sát các hoạt động quản trị nguồn nhân 

lực, góp ý hoàn thiện hệ thống và làm cầu nối thông tin 

giữa cổ đông lớn và HĐQT để đáp ứng các yêu cầu của 

cổ đông. 
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thành đến cuối năm 2014, tình hình triển khai các 

công trình vừa trúng thầu cuối năm 2014, công 

tác xây dựng kế hoạch sản xuất  kinh doanh năm 

2015. 

 Lần 6 ngày 25/12/2014: kiểm tra tại xí nghiệp 

Cơ khí & bê tông về tình hình thực hiện kế hoạch 

sản xuất kinh doanh năm 2014, tình hình công nợ, 

chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, 

công tác kiểm soát định mức chi phí, so sánh giá 

thành thực tế với giá thành kế hoạch theo khuyến 

nghị của đợt kiểm tra lần 1 tháng 8/2014. 

Qua kiểm tra tiểu ban Kiểm soát nội bộ ghi nhận ở tất 

cả các đơn vị trực thuộc đều tuân thủ nghiêm túc các 

qui định, qui trình do công ty ban hành nhƣ: cơ chế ủy 

quyền ký kết hợp đồng kinh tế, qui trình xét duyệt 

giao thầu phụ tại xí nghiệp Xây lắp; qui trình quản lý 

khối lƣợng khai thác và thành phẩm bán ra tại xí 

nghiệp Đá; qui trình xây dựng giá bán, xét duyệt chiết 

khấu giảm giá, xây dựng và quyết toán định mức vật 

tƣ tại xí nghiệp Đá và xí nghiệp Cơ khí & bê tông, qui 

trình kiểm soát công nợ phải thu. Việc báo cáo đối 

chiếu số liệu giữa các xí nghiệp và phòng kế toán công 

ty liên tục và chặc chẽ từ đó công ty luôn giám sát kịp 

thời hoạt động hàng ngày tại các xí nghiệp. Đồng thời 

qua kiểm tra, tiểu ban Kiểm soát nội bộ cũng đã góp ý 

một số vấn đề về kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu 

quả kinh doanh, tăng cƣờng quản lý công nợ để giảm 

thiểu rủi ro về nợ khó đòi. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị 

có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: 

1. Ông Võ Văn Lãnh 

2. Ông Nguyễn Thế Phi 

3. Ông Nguyễn Thế Sự 

4. Ông Phan Thành Đức 

5. Ông Huỳnh Hữu Hùng 
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1. Danh sách thành viên Ban kiểm soát 

 

STT Thành viên Ban kiểm Soát Chức vụ 

1 Văn Hoàng Tùng Trƣởng BKS 

2 Lý Thanh Châu Thành viên BKS 

3 Nguyễn Lƣơng Tâm Thành viên BKS 

 

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nội dung kiểm tra tại các đơn vị thuộc Cty, gồm: 

STT Báo cáo ngày Nội dung kiểm tra 

1 24/5/2014 - Hậu kiểm tra kết quả Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ (2014-2019), tình hình nhân 

sự Công ty, quy định tính chế độ tiền lƣơng, tình hình thực hiện giải quyết các đơn 

thƣ khiếu nại, tố cáo,…( nếu có ) tại Phòng Nhân sự. 

- Kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động SXKD trong kỳ năm 2014, việc theo dõi thực 

hiện hợp đồng mua bán tại Phòng Kinh doanh. 

- Kiểm tra báo cáo tài chính Công ty trong kỳ năm 2014, tình hình công nợ phải thu, 

quản lý sử dụng các quỹ tại Phòng Tài chính. 

2 24/5/2014 - Kiểm tra hiện dự án Xƣởng Sản xuất Bê tông 3-2, tình hình trang bị đầu tƣ sử dụng 

máy móc thiết bị tại Xƣởng, đánh giá hoạt động sản xuất sản phẩm cống bê tông, 

kinh doanh bán hàng trong kỳ năm 2014, tại Xƣởng Bê tông Long Nguyên thuộc XN 

Cơ khí và Bê tông. 

3 22/7/2014 - Kiểm tra hoạt hoạt động thi công xây lắp trong kỳ năm 2014, theo dõi công nợ phải 

thu, công tác kế toán quản trị, kiểm tra hiệu quả hoạt động của 01 công trình xây 

dựng có giá trị lớn quyết toán hoàn thành công trình gần nhất, công tác tổ chức đấu 

thầu thi công, việc thực hiện giải quyết các đơn thƣ khiếu nại, tố cáo,. ( nếu có ) tại 

XN Xây lắp. 

BAN KIỂM SOÁT 

Sự phối hợp chặt chẽ trong công 

tác giám sát và quản lý doanh 

nghiệp đã giúp hoạt động của 

Công ty luôn tuân thủ theo quy 

định của pháp luật, Điều lệ Công 

ty và đạt hiệu quả cao nhất. 

Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã tổ chức 06 đợt kiểm tra 

kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị thuộc 

Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng 3-2, tham dự có đủ 03 thành 

viên của Ban kiểm soát. Qua các đợt kiểm tra, Ban kiểm soát đã 

có ý kiến trao đổi, đóng góp, đề xuất các đơn vị, Công ty trong 

việc tổ chức thực hiện các yêu cầu chung theo quy định. 
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4 22/7/2014 - Kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động SXKD trong kỳ năm 2014, tình hình theo dõi 

quản lý thực hiện hợp đồng mua bán của Công ty tại Phòng Kinh doanh. 

- Kiểm tra báo cáo tài chính Công ty trong kỳ năm 2014, tình hình tổ chức thực hiện 

công tác kế toán quản trị, tính giá thành thực tế tại các đơn vị trực thuộc, tình hình 

công nợ phải thu, sử dụng các quỹ tại Phòng Tài chính. 

- Tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tƣ của Công ty năm 2014, công tác 

quyết toán, định mức, quản lý triển khai thực hiện các Hệ thống quản lý chất lƣợng 

ISO, 5S, OHSAS tại Phòng Đầu tƣ. 

5 26/9/2014 - Kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động khai thác chế biến, kinh doanh đá xây dựng 

trong kỳ năm 2014, tình hình công nợ phải thu, công tác kế toán quản trị tại XN, tình 

hình khắc phục về ranh giới thi công mỏ Tân Đông Hiệp, việc thực hiện giải quyết các 

đơn thƣ khiếu nại, tố cáo,.( nếu có ) tại XN Đá Xây dựng. 

6 26/11/2014 - Kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm cống bê tông, gia công 

cơ khí, dịch vụ vận chuyển cơ giới trong kỳ năm 2014 tại XN Cơ khí và Bê tông, tình 

hình công nợ phải thu, công tác tính giá thành, giá bán sản phẩm, công tác tổ chức 

nhân sự, chính sách chế độ tiền lƣơng, tình hình thực hiện giải quyết các đơn thƣ 

khiếu nại, tố cáo,..( nếu có ) tại XN Cơ khí và Bê tông. 

 

3. Kế hoạch trong năm 2015 của Ban Kiểm Soát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hậu kiểm tra kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên 

năm 2015. 

 Tổ chức bốn đợt kiểm tra kiểm soát hoạt động tại các đơn vị chi 

nhánh, phòng ban tham mƣu của Công ty. Thời gian khoảng từ 

tháng 5/2015, tháng 7/2015, tháng 9/2015, tháng 11/2015 và  

kèm theo là các đợt tái kiểm tra khắc phục theo yêu cầu. 

 Nội dung kiểm tra kiểm soát tại các đơn vị thuộc Cty gồm: Báo 

cáo tình hình hoạt động SXKDtrong kỳ, báo cáo tài chính, tình 

hình thu hồi công nợ bán hàng, quy định về công tác tổ chức 

nhân sự, chế độ tiền lƣơng, tình hình thực hiện các dự án của 

Cty, về các khó khăn vƣớng mắc trong quá trình thực hiện và 

việc giải quyết các đơn thƣ khiếu nại, tố cáo,..( nếu có ). 

 Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp do HĐQT tổ chức, theo dõi 

công tác triển khai thực hiện của HĐQT, theo dõi việc lập kế 

hoạch và báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động của các Tiểu 

ban thuộc HĐQT theo nội dung công việc đƣợc phân công. 

 Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính 

Công ty năm 2015. 

 Tiếp nhận các đơn thƣ khiếu nại, tố cáo,…từ các cá nhân, tổ 

chức, đơn vị trong Cty, Ban kiểm soát sẽ xem xét hồ sơ chuyển 

đến các đơn vị có liên quan giải quyết, theo dõi việc thực hiện 

giải quyết các vụ việc, thông báo đến tổ chức, cá nhân có liên 

quan về kết quả thực hiện. 
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1. Giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích 
 

 Họ và tên Chức vụ Lƣơng Thƣởng Thù lao/Năm 

Hội 

đồng 

Quản trị 

Võ Văn Lãnh Chủ tịch HĐQT   289,680,000  

Nguyễn Thế Phi TV HĐQT   152,463,000  

Nguyễn Thế Sự TV HĐQT   152,463,000  

Phan Thành Đức TV HĐQT   101,642,000  

Huỳnh Hữu Hùng TV HĐQT   101,642,000  

Nguyễn  Thanh Xuân  (Nguyên Phó CT HĐQT)   50,821,000  

Mai Tiến Trung (Nguyên TV HĐQT)   25,411,000  

Tổng cộng 874,122,000 

Ban 

Kiểm 

soát 

Văn Hoàng Tùng Trƣởng BKS   159,750,000  

Nguyễn Lƣơng Tâm TV BKS   74,550,000  

Lý Thanh Châu TV BKS   74,550,000  

Huỳnh Hữu Hùng  Nguyên TV BKS   37,275,000  

Bùi Minh Hải  Nguyễn TV BKS   37,275,000  

Tổng cộng 383,400,000  

 

2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và ngƣời có liên quan: 

STT 
Ngƣời thực hiện 

giao dịch 
Quan hệ với cổ 

đông nội bộ 

Sổ cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ 

Lý do tăng, giảm 
(mua. Bán, 
chuyển đổi, 
thƣởng …) 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 

(%) 

Sổ cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Mai Tiến Trung 
Thành viên 

HĐQT 
132.260 1,18 0 0 Bán cổ phiếu 

 

3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: 4. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:  

Không có Trong năm 2014, Công ty đã tuân thủ và thực hiện tốt việc 

quản trị công ty theo qui định của pháp luật, của cơ quan. 
quản lý nhà nƣớc đối với công ty niêm yết trên Sở giao dịch 

chứng khoán và Điều lệ hoạt động của Công ty. 

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2014 

Ý kiến của kiểm toán 

Toàn văn Báo cáo tài chính 2014 

 Bảng cân đối kế toán 

 Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

 Thuyết minh báo cáo tài chính 
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Xác nhận của ngƣời đại diện theo pháp luật của Công ty 

Tổng Giám Đốc 

 

  

 

Công ty cổ phần Đầu tƣ xây dựng 3-2 

45A Nguyễn Văn Tiết - Lái Thiêu - Thuận An - Bình Dƣơng 

Số điện thoại : 0650.3759446 

Số fax : 0650.3755605 

Website: www.cic32.com.vn 

Email: ctydt-xaydung32@vnn.vn 

 

http://www.cic32.com.vn/
mailto:ctydt-xaydung32@vnn.vn
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