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NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ VIỆC 

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA 

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ VÀ SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ ĐẮK LẮK 

 

Số lượng cổ phần chào bán:  1.779.800 cổ phần, chiếm 50,85% vố  điều lệ. 

Loại cổ phần chào bán:  Cổ phần phổ thông. 

Mệnh giá:  10.000 đồng/cổ phần. 

Giá khởi điểm:  10.000 đồng/cổ phần. 

Đặt cọc: 10% giá trị tổng số cổ phầ  đă g ký mua tí   t eo 

giá khởi điểm. 

Đối tượng tham gia: Các tổ chức, cá   â  đáp ứ g điều kiện theo quy 

định tại Quy chế bá  đấu giá cổ phần lầ  đầu ra 

công chúng của    g t            uả  lý    

  a c  a đư  g bộ Đắk Lắk. 

Tổ chức bá  đấu giá cổ phần: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

Th i gian tổ chức đấu giá: T eo qu  định tại Quy chế bá  đấu giá cổ phần lần 

đầu ra công chúng của    g t            uả  

lý      a c  a đư  g bộ Đắk Lắk. 

Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: 02 

Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội 
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PHẦN I 

THÔNG TIN CHUNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ 

 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ 

- Luật Doanh nghiệp số 60/200 /  11 được Quốc hội  ước Cộng hòa xã hội chủ 

 g ĩa  iệt Nam thông qua ngày 29/11/2005. 

- Nghị định số  9/2011/ Đ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển 

doanh nghiệp 100% vố       ước thành công ty cổ phần. 

-     g tư  ố 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ   i c í    ướng dẫn bán 

cổ phần lầ  đầu và quản lý, s  dụng tiền thu t  cổ phần hóa các doanh nghiệp 

100% vố       ước thực hiện chuyể  đổi thành công ty cổ phần. 

-     g tư  ố 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ   i c í    ướng dẫn x  

lý t i c í      xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 

100% vố       ước thành công ty cổ phần theo Nghị định số  9/2011/ Đ-CP 

ngày 18/07/2011 của Chính phủ. 

- Quyết định số 2419/ Đ-BGTVT ngày 05/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải về việc phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc Tổng công ty 

Xây dựng Công trình Giao thông 5. 

- Quyết định số 2 61/ Đ-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải về 

việc thành lập ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Quản lý và S a ch a 

Đư ng bộ Đắk Lắk thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5. 

- Quyết định số 1040/ Đ-TCT5 ngày 27/11/2012 của Công ty Xây dựng Công trình 

Giao thông 5 về việc thành lập tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty 

TNHH MTV Quản lý và S a ch a Đư ng bộ Đắk Lắk. 

-    g  ă   ố 1796/BGTVT-TC ngày 06/03/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc 

phê duyệt th i điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phầ   óa    đơ   ị tư  ấn 

xác định giá trị doanh nghiệp. 

- Quyết định số 1971/ Đ-BGTVT ngày 10/07/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải về giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa của Công ty THHH MTV Quản lý và 

S a ch a Đư ng bộ Đắk Lắk thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao    

thông 5. 

- Quyết định số 30 1/ Đ-BGTVT ngày 04/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải về việc phê duyệt p ươ g á     c u ển Công ty TNHH MTV Quản lý và 

S a ch a đư ng bộ Đắk Lắk thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 

5 thành công ty cổ phần. 
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II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỀ NỘI DUNG BẢN CÔNG 

BỐ THÔNG TIN 

1. Ban chỉ đạo cổ phần hóa 

Ông Bạch Ngọc Du   ức  ụ: Chủ tịch HĐ   Tổng công ty Xây dựng công 

trình giao thông 5. 

   rưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH 

MTV Quản lý và S a ch a đư ng bộ Đắk Lắk. 

2. Công ty TNHH MTV Quản lý và Sửa chữa đường bộ Đắk Lắk 

Ông Phạm Ngọc Thành Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và S a 

ch a đư ng bộ Đắk Lắk. 

Ông Lê Văn Tân Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Quản lý và 

S a ch a đư ng bộ Đắk Lắk. 

Nh  g  gư i có tê  được  êu trê  đâ  bảo đảm rằng các thông tin và số liệu trong 

Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế để     đầu tư có t ể đá   giá t i  ản, tình 

hình tài chính, kết quả và triển vọng kinh doanh của Công ty TNHH MTV Quản lý và S a 

ch a đư ng bộ Đắk Lắk, trước k i đă g ký t am dự đấu giá mua cổ phần. 

3. Tổ chức tư vấn 

Ông Lê Văn Minh Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân 

hàng TMCP Ngoại t ươ g  iệt  am –   i 

  á    p. Hồ Chí Minh. 

Việc đá   giá    c ọn lựa t  ng  trong Bản công bố t   g ti      đã được chúng tôi 

thực hiện một cách thận trọng, dựa trên các thông tin và số liệu do Công ty TNHH MTV 

Quản lý và S a ch a đư ng bộ Đắk Lắk cung cấp. Chúng tôi bảo đảm rằ g các bước thực 

hiện và nội dung Bản công bố t   g ti      đã tuân thủ t eo đú g    ng trình tự bắt buộc, 

  ư g k   g   m ý bảo đảm giá trị của chứng khoán. 
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III. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT 

- CBCNV :  á  bộ c  g   â   iê . 

- Công ty : Công ty TNHH MTV Quản lý và S a ch a đư ng bộ Đắk Lắk 

- CPH : Cổ phần hóa. 

- DTT : Doanh thu thuần. 

- Đ  D : Đă g ký ki   doa  . 

- Đư ng bộ Đắk Lắk : Công ty TNHH MTV Quản lý và S a ch a đư ng bộ Đắk Lắk. 

- GTDN : Giá trị doanh nghiệp. 

- ISO : International Organization for Standardization –  ơ qua  

thiết lập tiêu chuẩn quốc tế bao gồm các đại diện t  các tổ 

chức tiêu chuẩn các quốc gia. 

- MTV : Một thành viên. 

- SXKD : Sả  xuất ki   doa  . 

- TMCP :   ươ g mại cổ phần. 

- TNHH : Trách nhiệm h u hạn. 

-  S Đ :   i  ả  cố đị  . 

- VCBS : Công ty TNHH Chứ g k oá   gâ     g    P  goại 

t ươ g  iệt Nam. 

- VLXD : Vật liệu xây dựng. 

-  SDĐ : Quyền s  dụ g đất 
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PHẦN II 

TÌNH HÌNH VỀ DOANH NGHIỆP TRƯỚC CỔ PHẦN HÓA 

 

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA 

1. Giới thiệu về doanh nghiệp 

- Tên gọi đầ  đủ: Công ty TNHH MTV Quản lý và s a ch a đư ng bộ Đắk Lắk 

- Tên giao dịch:    g t  Đư ng bộ Đắk Lắk 

- Tên tiếng Anh: DakLak Road Management and Maintenance Single Member 

Limited Liability Company 

- Địa chỉ: 36    g  ươ g,  p.Buôn Ma Thuột, Tỉ   Đắk Lắk 

- Điện thoại: (0500) 3859949  Fax: (0500) 3859949 

- Mã số thuế: 6000235066 

- Tài khoản: 102010000419682, mở tại Ngân hàng TMCP Công thương 

Việt Nam –   i   á   Đắk Lắk 

2. Ngành nghề kinh doanh 

Theo Giấy chứng nhậ  đă g ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên số 

6000235066 do Sở Kế hoạc     Đầu tư Tỉnh Đắk Lắk cấp, đă g ký lầ  đầu ngày 16/06/2010, 

ngành nghề kinh doanh của Công ty cụ thể: 

- Quản lý, khai thác, duy tu bảo dưỡ g cơ  ở hạ tầ g đư ng bộ; Đảm bảo giao thông khi 

có t iê  tai, địch họa xả  ra trê  địa bàn quản hạt được giao; 

- Dịch vụ thu phí cầu đư ng; 

- S a ch a công trình giao thông, thủy lợi; 

- Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng, thủ  điện, nhà các loại; 

- Lắp đặt hệ thố g điện, cấp, t oát  ước; 

- Đại lý, bán buôn, bán lẻ ô tô con; 

- Đại lý, bá  bu   xe có độ g cơ; 

- Bảo dưỡng, s a ch a xe có độ g cơ; 

- Đại lý, bán buôn, bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô    xe có độ g cơ 

khác; 

-  i   doa   c o t uê  ă  p ò g, trụ sở làm việc; 

- Dịch vụ đă g kiểm xe cơ giới đư ng bộ; 

- Đ o tạo, sát hạch lái xe ô tô; 
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- Gia c  g cơ k í; 

- X  lý và tráng phủ kim loại; 

- Sản xuất điện; 

- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ và dịch vụ lưu trú  gắn ngày; 

-        g, quá  ă ,    g ă  uống; 

- Hoạt động cho thuê tài chính; 

- Hoạt động của trụ sở  ă  p ò g; 

-   o t uê xe có độ g cơ k ác; 

- Sản xuất bê tông và các sản phẩm t  xi mă g, t ạch cao; 

- Sản xuất cấu kiện bê tông, cầu kiện thép, cốt thép xây dựng; 

-   ai t ác đá xâ  dựng, cát, sỏi;  

- Mua bán vật liệu xây dựng; 

-  ua bá  xă g dầu và các sản phẩm của chúng; 

-   o t uê p ươ g tiện vận tải đư ng bộ, cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; 

- Vận chuyển hàng hóa bằng ô tô; 

- Kinh doanh bất động sản. 

3. Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu 

Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là: Quản lý và duy tu bảo dưỡ g đư ng bộ, xây 

dựng s a ch a công trình giao thông, Sản xuất vật liệu xây dựng. 

4. Quá trình hình thành và phát triển 

- Công ty TNHH MTV Quản lý và S a c  a đư ng bộ Đắk Lắk tiề  t â  l  Đoạn 

quả  lý đư ng bộ Đắk Lắk được thành lập t  t á g 03/1976, làm nhiệm vụ  uả  

lý xâ  dự g đư  g bộ trê  địa bàn tỉ   Đắk Lắk cũ. 

-   á g 02/19   được đổi tê  t      í  g iệp quả  lý đư ng bộ 507 trực thuộc 

Liê   iệp quả  lý đư  g bộ  . 

- Tháng 03/1992 tác  ra t     02 đơ   ị    đổi tê  t     P â    u quả  lý đư ng 

bộ Đắk Lắk    P â    u quả  lý đư ng bộ 26 trực thuộc Khu quả  lý đư ng      

bộ V. 

- Tháng 03/199  đổi tên thành Công ty Quản lý và S a c  a đư ng bộ Đắk Lắk trực 

thuộc Khu quả  lý đư ng bộ V, Cục Đư ng bộ Việt Nam theo Quyết định số 

49 /199 / Đ/   B-LĐ của Bộ Giao thông vận tải. 
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-   á g 12/2009 đổi thành Công ty TNHH MTV Quản lý và S a c  a đư ng bộ 

Đắk Lắk trực thuộc Bộ Giao thông vận tải theo Quyết định số 3671/ Đ-BGTVT 

ngày 08/12/2009 của Bộ Giao thông vận tải. Đến tháng 07/2012 được chuyển về 

l m đơ   ị thành viên của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 theo 

Quyết định số 1742/ Đ-BGTVT ngày 25/7/2012 của Bộ Giao thông vận tải. 

 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý: 

- Hội đồng thành viên: 0   gư i (01 Chủ tịch và 04 thành viên). 

- Kiểm soát viên:  03  gư i. 

- Ba  Giám đốc:  03  gư i (01 Giám đốc và 02 P ó giám đốc). 

- Kế toá  trưởng   01  gư i. 

 Các Phòng nghiệp vụ tham mưu, giúp việc: 

- Phòng tổ chức hành chính. 

- Phòng kế hoạch. 

- Phòng kỹ thuật giao thông. 

- Phòng kế toán vật tư. 

 Các đơn vị trực thuộc: 

- Hạt  LĐB Ea leo. 

- Hạt  LĐB  r  g Buk. 

- Hạt  LĐB Sê rê Pốk. 

- Hạt  LĐB Đắk  il. 

- Hạt  LĐB Đắk    g. 

- Đội cơ giới     â  dự g. 

- Đội  ả  xuất đá Ea leo. 

- Đội sản xuất đá Gia  g ĩa. 

- Đội sản xuất đá Đắk But So. 

- Đội sả  đá Đồ g  ai 4. 

- 2 Đội t i c  g c  g trì   k ác. 

5. Tổng số lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần 

Tại th i điểm ngày 10/07/2013 (th i điểm công bố giá trị doanh nghiệp), tổng số 

CBCNV có tê  tro g da    ác  t ư ng xuyên của Công ty là 318  gư i với cơ cấu   ư  au: 
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Bảng 1: Tình hình lao động tại thời điểm 10/07/2013 

Stt Chỉ tiêu Số lao động 

(người) 

Tỷ lệ 

(%) 

I Phân loại theo giới tính 318 100 

1 Nam 272 85,53 

2 N  46 14,47 

II Phân loại theo hợp đồng lao động 318 100 

1 Lao động không thuộc diện ký hợp đồ g lao động 4 1,26 

2 Hợp đồng không th i hạn 314 98,74 

III Phân loại theo trình độ 318 100 

1  rì   độ đại học    trê  đại học 52 16,35 

2  rì   độ cao đẳng, trung cấp 26 8,18 

3  rì   độ khác 240 75,47 

Nguồn: Phương án cổ phần hóa Đường bộ Đắk Lắk 

6. Danh sách công ty mẹ và công ty con 

- Công ty mẹ: Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5, nắm gi  100% vốn 

điều lệ của Công ty. 

- Công ty con: Không có. 
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II. GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM CỔ PHẦN HÓA 

1. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2012 

 ă  cứ Quyết định số 1971/ Đ-BGTVT ngày 10/07/2013 của Bộ Giao thông vận tải 

về giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Quản lý và S a ch a đư ng 

bộ Đắk Lắk, giá trị doanh nghiệp tại th i điểm ngày 31/12/2012 của Công ty để cổ phần hóa 

như sau: 

Bảng 2: Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp Đơn      nh   ồng 

Chỉ tiêu Số liệu 

Sổ sách kế toán 

Số liệu 

Xác định lại 

Chênh lệch 

1 2 3 4 = 3 - 2 

A. Tài sản đang dùng (I+II+III+IV) 218.368.077.800 218.297.695.470 (70.382.330) 

I. TSCĐ và đầu tư dài hạn 95.490.813.483 95.377.431.153 (113.382.330) 

1. Tài sản cố định 78.475.822.539 78.362.440.209 (113.382.330) 

- TSCĐ hữu hình 78.475.822.539 78.362.440.209 (113.382.330) 

- TSCĐ  ô hình - - - 

2. Các khoả  đầu tư t i c í   d i  ạn - - - 

3. Chi phí XDCB dở dang 13.949.350.729 13.949.350.729 - 

4. Các khoả  ký cược, ký quỹ dài hạn - - - 

5. Chi phí trả trước dài hạn 3.065.640.215 3.065.640.215 - 

II. TSLĐ và đầu tư ngắn hạn 122.877.264.317 122.920.264.317 43.000.000 

1. Tiền 3.291.486.638 3.291.486.638 - 

- Tiền mặt tồn quỹ 1.508.962.901 1.508.962.901 - 

- Tiền gửi ngân hàng 1.782.523.737 1.782.523.737 - 

- Tiền  ang chuyển - - - 

2. Đầu tư t i c í    gắn hạn - - - 

3. Các khoản phải thu 67.250.611.603 67.250.611.603 - 

4. Vật tư    g  oá tồn kho 49.594.142.299 49.594.142.299 - 

 .  SLĐ k ác 2.741.023.777 2.741.023.777 - 
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6. Chi phí sự nghiệp - - - 

7. Công cụ dụng cụ đã p â  bổ hết giá 

trị còn s  dụng 

- 43.000.000 43.000.000 

III. Giá trị lợi thế kinh doanh của 

doanh nghiệp (nếu có) 

- - - 

IV. Giá trị quyền sử dụng đất - - - 

B. Tài sản không cần dùng 

(Chỉ ghi giá tr  còn lại theo sổ sách kế 

toán) 

 5.135.675.787 5.135.675.787 

I. TSCĐ và đầu tư dài hạn - - - 

1.  S Đ - - - 

2. Các khoả  đầu tư t i c í   d i  ạn - - - 

3. Chi phí XDCB dở dang - - - 

4. Các khoả  ký cược, ký quỹ dài hạn - - - 

II. TSLĐ và đầu tư ngắn hạn - - - 

1. Công nợ không có khả  ă g t u  ồi - - - 

2. Hàng hóa tồn kho ứ đọng kém, mất 

phẩm chất 

   

C. Tài sản chờ thanh lý, bàn giao - - - 

I. TSCĐ và đầu tư dài hạn  - - 

II. TSLĐ và đầu tư ngắn hạn - - - 

D. Tài sản hình thành từ quỹ phúc 

lợi, khen thưởng 

- - - 

TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA 

DOANH NGHIỆP (A + B + C + D) 

218.368.077.800 223.433.371.257 5.065.293.457 

 ro g đó: 

TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ DOANH 

NGHIỆP (Mục A) 

218.368.077.800 218.297.695.470 (70.382.330) 

E1. Nợ thực tế phải trả 

 ro g đó: Giá trị quyền s  dụ g đất 

mới nhận giao phải nộp NSNN 

184.093.166.242 184.134.344.286 41.178.044 
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E2. Nguồn kinh phí sự nghiệp - - - 

TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN 

VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH 

NGHIỆP [A – (E1 + E2)] 

34.274.911.558 34.163.351.184 (111.560.374) 

Nguồn: Hồ sơ xác   nh giá tr  doanh nghiệp Đường bộ Đắk Lắk 

Tóm tắt kết quả xác định giá trị doanh nghiệp: 

- Tổng giá trị thực tế doanh nghiệp: 

 Giá trị sổ sách:  218.368.077.800 đồng. 

 Giá trị đá   giá lại:  218.297.695.470 đồng. 

 Chênh lệch:   (70.382.330) đồng. 

- Tổng giá trị thực tế phần vốn n    ước tại doanh nghiệp: 

 Giá trị sổ sách:  34.274.911.558 đồng. 

 Giá trị đá   giá lại:  34.163.351.184 đồng. 

 Chênh lệch:   (111.560.374) đồng. 

2. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp 

2.1 Thực trạng về TSCĐ 

Tình hình TSCĐ của Công ty theo số liệu sổ sách kế toán tại th i điểm xác định giá trị 

doanh nghiệp (0h ngày 01/01/2013) như sau: 

Bảng 3: Tình hình t i  ản tại 31 12 2012 c a C ng t  Đơn    tính:  ồng 

Tài sản Nguyên giá Khấu hao Giá trị còn lại 

TSCĐ hữu hình 133.112.048.403 54.636.225.864 78.475.822.539 

- Nhà c a, vật kiến trúc 4.659.694.451 1.878.560.887 2.781.133.564 

- Máy móc thiết bị 85.682.466.176 32.449.251.143 53.233.215.033 

- P ươ g tiện vận tải 40.780.081.398 19.401.034.657 21.379.046.741 

- Thiết bị, dụng cụ quản lý 906.438.383 422.782.572 483.655.811 

- Tài sản cố định khác 1.083.367.995 484.596.605 598.771.390 

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 13.949.350.729 - 13.949.350.729 

Nguồn  Phương án cổ phần hóa Đường bộ Đắk Lắk 

- Nhà c a, vật kiến trúc: Chủ yếu l   ă  p ò g l m  iệc của Công ty, nhà kho, nhà ở 

trạm trộn. 
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- Máy móc thiết bị: Chủ yếu là các máy móc phục vụ cho hoạt động xây dự g   ư 

má  lu, má  đ o, má  xúc, má  ủi, máy san, máy trộn bê tông. 

- P ươ g tiện vận tải: Bao gồm các xe   t  co , p ươ g tiện di chuyển phục vụ 

công tác, các loại xe tải phục vụ sản xuất. 

- Thiết bị quản lý: Chủ yếu phục vụ cho c  g tác  ă  p ò g. 

2.2 Thực trạng về đất đai đang sử dụng 

Tổng số diệ  tíc  đất đai    g t  đa g quản lý là 174.996 m2, cụ thể   ư  au: 

Bảng 4: Tổng hợp diện tích đất đai c a Công ty 

Stt Địa chỉ Diện 

tích 

(m2) 

Quyền 

sử dụng 

Thời hạn 

sử dụng 

Mục đích 

sử dụng 

Giá trị 

QSDĐ 

tính vào 

GTDN 

1 Đất  ă  p ò g c  g t  

tại 36    g  ươ g, 

P.Tự An, Tp.Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh Đắk Lắk 

4.550 

Đất thuê trả 

tiền hàng 

 ăm 

Không xác 

định 

Xây dựng 

trụ sở 
- 

2 Đất đội cơ giới và xây 

dựng tại 371 Phan Bội 

Châu, P.Thành Nhất, 

Tp.Buôn Ma Thuột, 

Tỉnh Đắk Lắk 

6.428 

Đất thuê trả 

tiền hàng 

 ăm 

10/12/2021 

Xây dựng 

xưởng s a 

ch a thiết 

bị 

- 

3 Đất đội sản xuất đá 

Eah'leo: Thị trấn 

EaĐră g, Huyện 

Eah'leo, Tỉ   Đắk Lắk 

64.443 

Đất thuê trả 

tiền hàng 

 ăm 

21/01/2034 

Khai thác 

và chế 

biế  đá 

xây dựng 

- 

4 Đất mỏ đá: Thôn 11, Xã 

Hòa Phú, Tp.Buôn Ma 

Thuột, Tỉ   Đắk Lắk 
99.575 

Đất thuê trả 

tiền hàng 

 ăm 

21/01/2032 

Khai thác 

và chế 

biế  đá 

xây dựng 

- 

Nguồn: Phương án cổ phần hóa Đường bộ Đắk Lắk 
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III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH 

DOANH TRONG 03 NĂM TRƯỚC CỔ PHẦN HÓA 

1. Tình hình hoạt động kinh doanh 

 ro g các  ăm 2010, 2011    2012, CBCNV to      g t  đã p ấ  đấu sản xuất kinh 

doanh, khắc phục k ó k ă     gi    được thắng lợi trong sản xuất kinh doanh, t ư ng xuyên 

tạo đủ việc l m c o  gư i lao độ g, đ i sống CBCNV ngày một nâng cao. Duy tu, bảo 

dưỡng cầu đư ng êm thuận, an toàn thông suốt trong mọi tình huố g, k   g để lấn chiếm 

     la g a  to   giao t   g, các c  g trì   t i c  g đều đảm bảo chất lượng, tiế  độ và mỹ 

thuật tạo được lòng tin cho chủ đầu tư    k ác     g. 

Bảng 5: Cơ cấu  oanh thu, lợi nhuận gộp c a C ng t  Đơn   :  ồng 

STT   Khoản mục  Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

 I   Doanh thu thuần  248.344.640.368  200.049.015.545  149.238.283.313  

1  Doa   t u mả g xâ  lắp   203.632.550.271  178.209.188.236  133.986.011.452  

 1.1   Duy  u, sữa chữa  ường bộ  7.758.965.454  6.997.248.181   8.823.825.454  

 1.2   Thi công công trình  195.873.584.817  171.211.940.055  125.162.185.998  

2  Doa   t u mả g  L D  44.712.090.097  21.839.827.309    15.252.271.861  

 II   Giá vốn hàng bán  229.422.474.825  175.192.270.451  128.930.008.136  

1  Giá  ố     g bá  mả g xâ  lắp   188.633.273.291  157.834.966.724  115.004.512.560  

2  Giá  ố     g bá  mả g  L D 40.789.201.534  17.357.303.727  13.925.495.576  

 III   Lợi nhuận gộp 18.922.165.543  24.856.745.094  20.308.275.177 

1  Lợi   uậ  gộp mả g xâ  lắp  14.999.276.980  20.374.221.512  18.981.498.892  

2  Lợi   uậ  gộp VLXD  3.922.888.563  4.482.523.582  1.326.776.285  

 IV   Biên lợi nhuận gộp  7,62% 12,43% 13,61% 

1  Biê  lợi   uậ  gộp xâ  lắp  7,37% 11,43% 14,17% 

2  Biê  lợi   uậ  gộp VLXD  8,77% 20,52% 8,70% 

Nguồn: Đường bộ Đắk Lắk 
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Biểu đồ 1: Cơ cấu  oanh thu, lợi nhuận gộp c a C ng t  

 

 guồn   C S  ổng h   

Hoạt động xây lắp là hoạt động kinh doanh chiế  lược, đó g góp c ủ yếu vào doanh 

thu của Công ty, với tỷ trọ g  ăm 2012 đạt  9,7 %, tươ g ứ g đạt  ơ  149,24 tỷ đồng. 

 ro g đó, mả g t i c  g c  g trì   đó g góp c ủ đạo doanh thu cho hoạt động xây lắp, với 

tỷ trọng trên tổ g doa   t u đạt 83,87% và chiếm 93,41% doanh thu xây lắp. Hoạt động sản 

xuất vật liệu xây dựng chiếm tỷ trọ g tươ g đối ổ  định khoảng trên 10% tổng doanh thu. 

Tổng quan có thể thấy doanh thu của Công ty giảm đáng kể ( ăm 2012 giảm 25,40% 

so với cùng kỳ  ăm 2011) do một số nguyên nhân khách quan t  sự k ó k ă  c u g của thị 

trư ng và nh  g k ó k ă   ội tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, có thế thấ , để khắc phục khó 

k ă  Đư ng bộ Đắk Lắk đã c ủ động thắt chặt, nỗ lực kiểm soát chi phí một cách tối đa, 

nhất là chi phí giá vốn và chi phí quản lý. Biểu hiệ  đó l  biê  lợi nhuận của    g t   ăm 

2012 đạt 13,61% cao  ơ   o  ới mức 12,43% của  ăm 2011. 
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2. Nguyên vật liệu 

2.1 Sự ổn định của nguồn nguyên vật liệu 

Nguồn nguyên liệu chính phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty là các loại 

nguyên liệu phổ t   g   ư cát, đá,   ựa đư  g, xi mă g,  ắt, t ép... được cung cấp bởi các 

c  g t  ki   doa   tro g  ước. Nguồn cung cấp nguyên vật liệu này khá ổ  định, giá cả biến 

động theo quy định của n    ước. 

Nguồn nguyên vật liệu nhằm phục vụ cho công tác quản lý và s a ch a đư ng bộ chủ 

yếu do Công ty mua t  nh ng nhà cung cấp có u  tí     đảm bảo chất lượng. Tùy vào vị trí 

công trình mà Công ty sẽ linh hoạt trong việc chọn nhà cung cấp thích hợp nhằm giảm thiểu 

tối đa c i p í  ận chuyển và nâng cao hiệu quả hoạt độ g ki   doa  . Để hạn chế tối đa 

nh ng ả    ưởng do biế  động giá cả của nguyên vật liệu đến hoạt động xây dựng và lợi 

nhuận, Công ty duy trì quan hệ tốt với các nhà cung cấp nhằm đảm bảo nguồn nguyên vật 

liệu đầu   o được cung cấp với giá cả hợp lý, chất lượng ổ  định. 

Ngoài ra, Công ty hiệ   a  đa g quản lý một số mỏ đá cu g cấp nguồn nguyên vật 

liệu chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình và bán cho các công ty khác cùng 

ngành trên khu vực địa bàn lân cậ . Đâ  l   ếu tố cho thấy Công ty chủ độ g được nguồn 

nguyên vật liệu, hạn chế rủi ro cho Công ty. 

Bên cạ   đó,    g t  xâ  dự g định mức nguyên vật liệu về số lượng, chủng loại sát 

thực tế nhằm cung cấp đủ, đú g c ủng loại vật liệu cho t  g c  g trì   để có thể chủ động 

về nguồn cung ứng. Lựa chọn nguồn cung cấp nguyên liệu v a đảm bảo chất lượng v a có 

giá cả hợp lý, đồng th i luôn duy trì nguồn nguyên vật liệu dự tr  đủ để sản xuất được diễn 

ra liên tục. 

2.2 Ảnh hưởng của giá cả nguyên vật liệu đến doanh thu, lợi nhuận 

Nguyên vật liệu xây dự g cơ bản là yếu tố đầu vào quan trọng ả    ưở g đến giá 

thành của sản phẩm trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Sự biế  động của giá cả 

nguyên vật liệu sẽ làm cho kinh phí của các chủ đầu tư  oặc các đơ   ị t i c  g tă g t eo. 

Điều này có thể làm cho số lượng và qui mô các dự án giảm xuống, ả    ưở g đến doanh thu 

và lợi nhuận của Công ty. 

Bên cạ   đó, tro g t  i buổi nền kinh tế thị trư ng, các chính sách về thuế qua  đã 

ngày càng thô g t oá g  ơ , k i đó giá cả nguyên vật liệu ngoại nhập sẽ có sức cạnh tranh 

cao  ơ   o  ới tro g  ước. Chính vì thế, giá cả nguyên vật liệu xây dự g tro g  ước sẽ đứng 

trước sức ép cạnh tranh lớ , do đó  ẽ ả    ưở g đến việc điều chỉnh giá cả, mẫu mã cũ g 
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  ư c ất lượng của nguyên vật liệu. Do đó, tro g t  i gian tới Công ty cần chủ độ g  ơ    a 

trong việc tìm kiếm, xây dự g các đầu mối cung cấp nguyên vật liệu để hoạt động sản xuất 

ki   doa   được duy trì ổ  định. 

3 Chi phí sản xuất 

Bảng 6: Cơ cấu chi phí c a Công ty  

Chỉ tiêu  

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Giá trị 

(triệu đồng) 
Tỷ trọng 

Giá trị 

(triệu đồng) 
Tỷ trọng 

Giá trị 

(triệu đồng) 
Tỷ trọng 

Giá  ố     g bá  229.422 93,75% 175.192 87,32% 128.930 85,00% 

Chi phí tài chính 8.921  3,65% 17.164  8,55% 12.448  8,21% 

Chi phí QLDN  6.166  2,52% 7.942  3,96% 6.867  4,53% 

Chi phí khác 201  0,08% 344  0,17% 3.439 2,27% 

Tổng chi phí  244.710  100,00% 200.642  100,00% 151.684  100,00% 

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010, 2011  à 2012 c a Công  y 

Biểu đồ 2  Cơ cấu chi phí c a C ng t  

 

 guồn   C S  ổng h   

Là doanh nghiệp hoạt độ g đặc t   tro g lĩ    ực quản lý, duy tu, s a ch a các công 

trì   đư ng bộ, do đó giá  ốn hàng bán luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong doanh thu. Tuy 
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nhiên, chi phí giá vố  có xu  ướng giảm qua các  ăm, cụ thể giá vốn hàng bán giảm đá g kể 

26,41% so với cùng kỳ  ăm 2012 và tỷ trọ g trê  doa   t u  ăm 2012 c ỉ còn 86,39% thấp 

 ơ   o  ới cùng kỳ  ăm 2011    2010 lầ  lượt là 87,57% và 92,38%. 

Do phải chịu áp lực lãi vay cao, nên tỷ trọng khoản chi phí này trên tổng doanh thu 

cũ g tă g qua các  ăm.  ụ thể  ăm 2010 lãi  a  c ỉ chiếm tỷ trọ g 3, 9%   ư g đế   ăm 

2012 tỷ trọ g     lê  đến 8,34%. Áp lực t  lãi  a  đã ả    ưởng mạ   đến lợi nhuận tài 

chính của Công ty. 

Với đặc thù kinh doanh của  g     ê     g  ăm,    g t  quản lý và s a ch a đư ng 

bộ Đắk Lắk không có chi phí bán hàng. 

Nhằm phục vụ cho hoạt động quả  lý,    g  ăm c i p í quản lý doanh nghiệp cũ g 

tă g   ẹ. Tuy nhiên,  a g  ăm 2012, do  oạt động kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó 

k ă  nên Công ty đã c ủ động tiết giảm khoản chi phí này còn 6,87 tỷ đồ g, tươ g ứng với 

mức giảm 13,54% và chiếm tỷ trọng 4,60% tổng doanh thu. Các khoản chi phí khác chiếm tỷ 

trọng khô g đá g kể trên tổng doanh thu. 

Nhìn chung, trong tình hình hoạt động kinh doanh còn gặp nhiều k ó k ă ,    g t  

đã  ỗ lực thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động. Biểu hiện ở việc hầu hết các khoản chi phí 

 ăm 2012 đã giảm đá g kể so với cùng kỳ  ăm 2011. rong th i gian tới, bên cạnh việc quản 

trị chi phí chặt chẽ, Công ty cầ  đẩy mạ    ơ    a hoạt động kinh doanh nhằm tă g trưởng 

tốt  ơ  doa   t u    lợi nhuận. 

4 Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 

Đặc thù hoạt động của Công ty là xây lắp, do đó  ản phẩm chất lượng cao và giá cả 

hợp lý sẽ là yếu tố giúp Công ty gi  v ng mối quan hệ với k ác     g    l  động lực giúp 

Công ty phát triể . Đị    ướng phục vụ một cách tốt nhất cho khách hàng nên Công ty 

không ng ng nghiên cứu, đưa ra các ý tưởng, giải pháp nhằm cải tiến trong mọi hoạt động 

tiêu biểu   ư  á g kiến nhà chống bụi bảo vệ m i trư ng tại Trạm trộn BTN Cầu 14 

Km733+800 mang lại sản phẩm chất lượng cao, bảo vệ m i trư ng. 

Bên cạ   đó,    g t  xác định việc đầu tư,  â g cấp cơ  ở hạ tầ g t eo  ướ g đồng 

bộ, hiệ  đại c í   l  điểm mấu chốt.  ươ g lai,    g t   ướng tới áp dụng hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn ISO toàn Công ty, đầu tư các loại thiết bị phục vụ công tác quản 

lý, bảo dưỡ g đư ng bộ, các phần mềm quản lý cầu, đư ng... t ng bước áp dụng các công 

nghệ tiên tiến vào công tác quản lý, bảo dưỡ g đư ng bộ, quản lý cầu đư ng bộ. Tiếp đến là 
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đầu tư ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin và hệ thố g trao đổi d  liệu điện t  trong quản 

lý, khai thác hầm đư ng bộ phục vụ cho yêu cầu hội nhập quốc tế. 

5 Trình độ công nghệ 

 ới   ậ  t ức trì   độ c  g  g ệ    c ất lượ g  ả  p ẩm l  một tro g     g  ếu tố 

t e  c ốt k ẳ g đị   t ươ g  iệu của    g t , nên công ty luôn chú trọ g đầu tư   o    ng 

thiết bị máy móc hiệ  đại, được nhập khẩu chủ yếu t  nh  g  ước tiến tiế    ư: Nhật Bản, 

Hàn Quốc và các  ước châu Âu. Bên cạ   đó,    ng kỹ  ư p ụ trách các vấ  đề kỹ thuật thi 

c  g đều là nh  g  gư i có kinh nghiệm lâu  ăm tro g  g     ê  am  iểu các công nghệ 

hiệ  đại trong việc t i c  g. Đồng th i, Công ty luôn tạo điều kiện cho các cán bộ được trao 

đổi, học tập kinh nghiệm t  các doanh nghiệp lớ  tro g     go i  ước, đặc biệt là t  các 

doanh nghiệp trong cùng Tổng công ty. Trong quá trình thi công, Công ty luôn tuân thủ và 

đáp ứng một cách nghiêm túc các tiêu chuẩn ngành và quốc gia. Ngoài ra, Công ty luôn nổ 

lực     o   t     đú g tiế  độ các dự á  đã t ực hiện nh  kinh nghiệm trong thi công và 

máy móc hiệ  đại. 

6 Tình hình kiểm tra chất lượng dịch vụ 

 ác định chất lượng sản phẩm dịch vụ là vấ  đề số g cò   ê  Ba  lã   đạo và toàn 

thể cán bộ kỹ thuật t i c  g đều luôn chú trọng và nghiêm túc thực hiện. Mỗi cán bộ kỹ thuật 

t i c  g cũ g đều v a là nh ng cán bộ kiểm tra chất lượng sản phẩm. Công ty kiểm soát chất 

lượng sản phẩm t  nh  g  g   đầu thực hiệ  c  g trì   c o đến khi nghiệm thu công trình, 

t  việc kiểm soát chất lượ g đầu   o c o đến các biệ  p áp t i c  g.    g t  lu   đảm bảo 

chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ngành và tiêu chuẩn quốc gia t  việc kiểm soát chất 

lượng, xuất xứ nguồn nguyên liệu   ư: đá, cát,   ựa, xi mă g… để đảm bảo rằng nguồn 

nguyên liệu đáp ứng các tiêu chuẩn ngành. 

Ngoài ra, trong quá trình thi công xây dựng, Công ty luôn hợp tác với cá đơ   ị tư  ấn 

giám sát nhằm t eo dõi    đo lư ng chất lượng các công trình, phát hiện kịp th i các sai sót 

nếu có và khắc phục ngay chứ k   g để c o đến khi hoàn thành công trình mới giải quyết. 

 ác đơ   ị tư  ấn giám sát mà công ty có quan hệ hợp tác đều là nh ng công ty uy tín trong 

ngành, có nhiều  ăm ki    g iệm    đã t ng thực hiện nhiều dự án. Một số c  g t    ư: 

Công ty Q.C.I Việt Nam, Công ty TNHH Tư  ấn Xây dựng C.D.C, Công ty Cổ phần Tư  ấn 

Xây dựng Kiến Vinh, Trung tâm Kỹ thuật đư ng bộ 5 và Công ty TNHH Tư  ấn Xây dựng 

Đại Minh. 
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Bên cạ   đó, trong quá trình thực hiệ     g t  cò  t ư ng xuyên phối hợp với các 

đơ   ị có chức  ă g kiểm định thực hiện kiểm tra chất lượng bằng cách lấy mẫu t  công 

trì   đa g t i c  g tiến hành thí nghiệm, kiểm tra về các tiêu chuẩn kỹ thuật. Phối hợp thực 

hiện thí nghiệm chất lượng có các đơ   ị   ư: Công ty TNHH Tư  ấn Xây dựng C.D.C, 

Trung tâm Kỹ thuật đư ng bộ 5, Trung tâm Tư  ấn và Xây dựng công trình 705, Công ty Cổ 

phần Tư  ấn Xây dựng Vạn Xuân và Công ty Cổ phần Tư  ấn Xây dựng Á Châu. 

Với p ươ g c âm u  tí     c ất lượ g được đặt lê     g đầu, các công trình mà Công 

ty đã    đa g t i c  g lu   đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật   ư: Quy trình thi công và 

nghiệm thu kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối TCVN 4453-97, Tiêu chuẩn kỹ 

thuật thi công và nghiệm thu mặt đư ng láng nhựa 22 TCN 249-98, Quy trình thiết kế áo 

đư ng mềm 22TCN 211-06…   ằm đáp ứng yêu cầu cao về chất lượng thỏa mãn nhu cầu 

cao của k ác     g, đáp ứng  o   t     đú g tiế  độ t i c  g    đảm bảo an toàn. 

7 Hoạt động Marketing 

Do đặc thù của ngành nên hoạt động Marketing của Công ty vẫn còn nh ng hạn chế 

nhất định, hiện tại    g t  c ưa có bộ phận chuyên trách về hoạt động này. Tuy nhiên, với 

uy tín lâu  ăm tro g  g     ới nhiều công trình lớn mang tầm cỡ quốc gia  ê  t ươ g  iệu 

của c  g t  cũ g được nhiều ngư i biết đến. 

Ngoài nh ng mối quan hệ sẵn có t  Tổng công ty và với nhiều đối tác trên cả  ước 

trong nhiều  ăm qua,    g t  ký được nhiều hợp đồng nh  uy tín và chất lượng công trình 

m     g t  ma g đến cho khách hàng. Nhiều c  g trì   có được là nh  sự giới thiệu của các 

khách hàng sẵn có. 

Ngoài ra, trước tình hình mới, Công ty cũ g đa g tiếp tục xây dự g t ươ g  iệu tốt để 

có thể thu hút thêm nhiều khách hàng tiềm  ă g    gi    được nhiều hợp đồng mới trong 

tươ g lai. 

8 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền 

 iệ  tại,    g t  c ưa đă g ký   ã   iệu t ươ g mại, đă g ký p át mi    á g c ế và 

bản quyền. 
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9 Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết 

Bảng 7: Các hợp đồng lớn đang thực hiện hoặc đã được ký kết 

Stt Ngày ký Số hợp đồng Đối tác Nội dung Giá trị 

(đồng) 

1 01/10/2010 1463/2010/H

Đ D 

Khu Quản lý 

đư ng bộ V 

S a ch a mở rộng Quốc lộ 

26, Huyện Krông Pắk, Tỉnh 

Đắk Lắk 

53,388 tỷ 

2 31/12/2010 232/2010 Ban Quản lý 

các dự án 

Tp.Buôn Ma 

Thuột 

Gói tầu số 03 – Xây dựng 

đư  g      đai p ía tâ  

Tp.Buôn Ma Thuột 

67,059 tỷ 

3 15/11/2011 30/2011/ Đ

KT 

Ban Quản lý 

các dự án 

Huyện Tuy 

Đức 

Gói thầu số 06 – Đư ng vào 

Xã Quảng Trực, Huyện Tuy 

Đức 

32,503 tỷ 

4  ăm 2013 2013/ Đ D Khu Quản lý 

đư ng bộ V 

S a ch a thư ng xuyên và 

s a ch a cục bộ trên tuyến 

Quốc lộ 14 

37,373 tỷ 

Nguồn  Đường bộ Đắk Lắk 

10 Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm trước 

khi cổ phần hóa 

Về mặt tài chính: Công ty luôn cố gắ g đảm bảo được nguồn vốn phục vụ sản xuất 

kinh doanh, thanh toán kịp th i    đầ  đủ chế độ c o  gư i lao động, cho khách hàng và 

 o   t     các  g ĩa  ụ đối với      ước. 

Về c  g tác đầu tư    quản lý tài sản: Tài sản của    g t  được đầu tư đú g mục đíc  

phù hợp với các hạng mục công trình thi công. Tài sả  được giao cho thợ vậ       được đ o 

tạo chính qui và có chế độ t ưởng phạt nghiêm minh. Mỗi loại thiết bị đều được mở một lý 

lịc  riê g để quản lý, s a ch a bảo dưỡ g đú g định kỳ qu  định. Không s  dụng thiết bị tuỳ 

tiệ , do đó rất nhiều tài sả  đã  ết khấu hao vẫn vận hành tốt. 
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Bảng 8  Tình hình t i chính c a Công ty 

Stt Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

1 Vốn chủ sở h u (đồng) 25.456.786.599 38.998.991.832 34.274.911.558 

2 Nợ phải trả (đồng) 177.019.698.830 220.622.998.739 184.093.166.242 

2.1 N  ngắn hạn ( ồng) 127.940.375.518 186.954.844.560 158.804.077.975 

 Trong  ó  n  quá hạn - - - 

2.2 N  dài hạn ( ồng) 49.079.323.312 33.668.154.179 25.289.088.267 

 Trong  ó  n  quá hạn - - - 

3 Nợ phải thu (đồng) 55.572.538.707 92.723.438.232 67.250.611.603 

4 Tổng số lao động (ngư i) 646 521 455 

5 Tổng quỹ lươ g (đồng) 24.589.852.073 23.680.907.554 21.340.162.532 

6 Thu nhập bình quân của 

 gư i lao động 

(đồ g/ gư i/tháng) 

3.172.066 3.787.733 3.908.455 

7 Doanh thu thuần (đồng) 248.344.640.368 200.049.015.545 149.238.283.313 

8 Tổng chi phí (đồng) 244.709.992.838 200.642.118.956 151.683.984.733 

9 Tổng tài sản (đồng) 212.474.224.444 266.598.052.792 218.368.077.800 

10 Lợi nhuậ  trước thuế (đồng) 4.037.707.410 129.843.166 (1.112.318.560) 

11 Lợi nhuận sau thuế (đồng) 2.964.643.227 80.910.868 (1.157.131.866) 

12 Các khoả  đã  ộp ngân sách 

tro g  ăm (đồng) 

5.637.905.621 9.825.008.864 6.183.971.966 

13 Tỷ suất lợi nhuận sau 

thuế/vốn chủ sở h u 

11,65% 0,21% -3,38% 

Nguồn: Phương án cổ phần hóa Đường bộ Đắk Lắk 

11 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 

năm báo cáo 
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Trong nh  g  ăm 2011 và 2012, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ 

về kiềm chế lạm phát nên một số c  g trì   đơ   ị trúng thầu, đã t i c  g xo g   ư g k   g 

được bố trí vốn và giải ngân thanh toán nên ả    ưởng không nhỏ đế  đ i sống và việc làm 

của CBCNV toàn Công ty. 

Nguồn vốn bố trí cho công tác quản lý, duy tu s a ch a t ư  g xu ê   ăm cò  t iếu 

và giải ngân thanh toán chậm ả    ưở g đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

  ó k ă  c u g của nền kinh tế đã ả    ưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty. Bên cạ   đó, lãi  uất c o  a  cao, điều kiệ  c o  a  k ó k ă   ơ   ê  

khả  ă g tiếp cận các nguồn vốn vay của công ty bị hạn chế, ả    ưởng tới nguồn vốn cho 

hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Công nợ phải t u cũ g ả    ưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty. Công nợ phải thu ở các công trình xây dự g đa g tồ  đọng tại chủ đầu tư, qu  trì   

thủ tục thu hồi công nợ kéo d i, t êm   o đó ả    ưởng của trượt giá, lãi  a   gâ     g đã 

làm cho nhiều công trình có lãi chuyển sang lỗ. 

12 Vị thế của Công ty 

12.1 Vị thế Công ty 

Công ty TNHH MTV Quản lý và S a ch a Đư ng bộ Đắk Lắk là doanh nghiệp 100% 

vố       ước trực thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5, hoạt động trong 

lĩ    ực quản lý, duy tu bảo dưỡ g t ư ng xuyên cầu đư ng bộ; xây dựng, s a ch a các 

công trình giao thông, dân dụng; sản xuất vật liệu xây dựng... Trong nh  g  ăm qua, hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn tạo đủ việc l m c o  gư i lao độ g, đ i sống 

CBCNV ngày một được nâng cao, quản lý, duy tu, bảo dưỡng cầu đư ng êm thuận, an toàn 

trong mọi tình huố g k   g để lấn chiếm hành lang, các công trình t i c  g đều đảm bảo 

chất lượng, tiế  độ và mỹ thuật tạo được lòng tin cho chủ đầu tư    k ác     g. 

Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫ  c ưa tươ g xứng 

với tiềm  ă g của mì  , trì   độ công nghệ,  ă g  uất lao động còn thấp, sức cạnh tranh còn 

hạn chế, c ưa đáp ứ g được yêu cầu của nền kinh tế thị trư  g. Đứ g trước cơ  ội và thách 

thức của nền kinh tế thị trư ng, doanh nghiệp đòi  ỏi phải tự đổi mới    được đổi mới để 

  a   c ó g t íc   g i    đứng v ng trong sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Do vậy, chủ 

trươ g cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vố       ước là một chủ trươ g đú g, ma g lại 

nhiều lợi ích cho nền kinh tế  ói c u g     u  độ g được nguồn vốn t  các thành phần kinh 
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tế, tạo nên sự đa  ở h u trong doanh nghiệp sau khi cổ phầ ,  ẽ l m c o các c  g t  cổ phần 

có một sức sống mới, nâng cao sức cạnh tranh, sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả  ơ . 

Việc tiến hành cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Quản lý và S a ch a Đư ng bộ Đắk 

Lắk cũ g   ằm  u  động vốn của các     đầu tư   ằm  â g cao  ă g lực về t i c í  , đổi 

mới p ươ g t ức quản trị của Công ty nhằm phát huy truyền thống của doanh nghiệp, nâng 

cao sức cạnh tranh, mở rộng phạm vi hoạt động nhằm tă g doa   t u, tă g lợi nhuận và phát 

triển ổ  đị   tro g tươ g lai, đó g góp được nhiều  ơ  c o      ước, cho xã hội. 

12.2 Triển vọng phát triển của ngành 

   g  ới  ự p át triể  của đất  ước, cơ cấu  ạ tầ g    đặc biệt l  giao t   g đư  g 

bộ l  một   u cầu cấp t iết của      ước    xã  ội. Được  ự qua  tâm của Đả g        

 ước, tro g     g  ăm qua k u  ực  â   gu ê  đã    đa g được đầu tư   iều dự á  lớ  

  ư: Đư  g  ồ   í  i   qua các tỉ    â   gu ê , các dự á  B  , BT trên tu ế   uốc lộ 

14 t uộc địa b   k u  ực  â   gu ê . 

12.3 Sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty 

Đị    ướ g p át triể  của    g t  l  p    ợp  ới  ự p át triể  tất  ếu của  g       

của xã  ội.  ới  iệc tiếp tục p át  u  t ế mạ   của mì   tro g quả  lý      a c  a đư  g 

bộ     ự mở rộ g  g     g ề ki   doa   của C  g t   au k i cổ p ầ   a g các lĩ    ực 

khác... p    ợp  ới  ự p át triể  bề     g    lâu d i tro g  g     g ề     ự đầu tư p át 

triể  của địa p ươ g. 
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PHẦN III 

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP SAU CỔ PHẦN HÓA 

 

I. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP SAU CỔ PHẦN HÓA 

1. Thông tin chung về doanh nghiệp sau cổ phần hóa 

- Tên gọi đầ  đủ: Công ty Cổ phầ  đư ng bộ Đắk Lắk 

- Tên giao dịch quốc tế: Đắk Lắk road Joint stock company 

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh: DAKROAD 

- Địa chỉ trụ sở chính: 36    g  ươ g, P.Tự An, Tp.Buôn Ma Thuột, 

Tỉ   Đắk Lắk 

- Điện thoại: (0500) 3859949   Fax: (0500) 3859949 

- Email: duongbo.dlk@gmail.com 

- Mã số thuế: 6000235066 

- Tài khoản: 102010000419682 mở tại Ngân hàng TMCP 

Công thương Việt Nam –   i   á   Đắk Lắk 

2. Hình thức pháp lý 

Công ty cổ phầ  có tư các  p áp   â , có co  dấu và tài khoả  riê g; được mở tài 

khoản tại các  gâ     g tro g  ước     ước  go i; được đă g ký ki   doa   t eo qu  định 

của pháp luật. 

Sau khi cổ phần hóa, Công ty TNHH MTV Quản lý và S a ch a đư ng bộ Đắk Lắk 

sẽ hoạt độ g dưới hình thức công ty cổ phầ , tro g đó      ước nắm gi  40% vố  điều lệ, 

hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội  ước 

Cộng hòa xã hội chủ  g ĩa  iệt Nam. 

3. Ngành nghề kinh doanh dự kiến 

- Quản lý, khai thác, duy tu bảo dưỡ g cơ  ở hạ tầ g đư ng bộ; Đảm bảo giao thông 

k i có t iê  tai, địch họa xẩ  ra trê  địa bàn quản hạt được giao; 

- Dịch vụ thu phí cầu đư ng; 

- S a ch a công trình giao thông, thủy lợi; 

- Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng, thủ  điện, nhà các loại; 

- Lắp đặt hệ thố g điện, cấp, t oát  ước; 

- Đại lý, bán buôn, bán lẻ ô tô con; 

- Đại lý, bá  bu   xe có độ g cơ; 

mailto:duongbo.dlk@gmail.com
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- Bảo dưỡng, s a ch a xe có độ g cơ; 

- Đại lý, bán buôn, bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của   t     xe có độ g cơ 

khác; 

-  i   doa   c o t uê  ă  p ò g, trụ sở làm việc; 

- Dịch vụ đă g kiểm xe cơ giới đư ng bộ; 

- Đ o tạo, sát hạch lái xe ô tô; 

- Gia c  g cơ k í; 

- X  lý và tráng phủ kim loại; 

- Sản xuất điện; 

- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ và dịch vụ lưu trú  gắn ngày; 

-        g, quá  ă ,    g ă  uống; 

- Hoạt động cho thuê tài chính; 

- Hoạt động của trụ sở  ă  p ò g; 

-   o t uê xe có độ g cơ k ác; 

- Sản xuất bê tông và các sản phẩm t  xi mă g, t ạch cao; 

- Sản xuất cấu kiện bê tông, cấu kiện thép, cốt thép xây dựng; 

-   ai t ác đá xâ  dựng, cát, sỏi; Mua bán vật liệu xây dựng; 

-  ua bá  xă g dầu và các sản phẩm của chúng; 

-   o t uê p ươ g tiện vận tải đư ng bộ, cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; 

- Vận chuyển hàng hóa bằng ô tô; 

- Kinh doanh bất động sản. 

4. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ  

4.1 Căn cứ xác định vốn điều lệ 

Nhu cầu vốn của Công ty bao gồm nhu cầu vố  lưu động và vố  đầu tư cơ bản sau cổ 

phần hóa nhằm t ực  iệ  kế hoạch sản xuất kin  doa   đã đề ra c o giai đoạn 2014 – 2016, 

cũ g   ư tạo tiề  đề cho sự phát triển bền v ng của Công ty. 

4.2 Quy mô vốn điều lệ 

- Vố  điều lệ:  35.000.000.000 đồng. 

- Số cổ p ầ :  3.500.000 cổ phần. 

- Mệnh giá:   10.000 đồng/cổ phần. 

- Loại cổ p ầ :   ổ p ầ  p ổ t   g. 
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4.3 Cơ cấu vốn điều lệ 

 ơ cấu vố  cổ p ầ  của    g t  thể hiệ    ư bả g  au đâ : 

Bảng 9: Cổ phần nắm giữ c a các cổ đ ng 

Stt Cổ đông Số lượng cổ phần 

(cổ phần) 

Giá trị 

(đồng) 

Tỷ lệ 

(%) 

1      ước 1.400.000 14.000.000.000 40,00 

2 Cổ phầ  bá  ưu đãi c o  gư i 

lao động 

320.200 3.202.000.000 9,15 

3 Cổ phầ  bá  đấu giá công khai 1.779.800 17.798.000.000 50,85 

Tổng cộng 3.500.000 35.000.000.000 100% 

Nguồn: Phương án cổ  hần hóa Đường bộ Đắk Lắk 

Trong  ó  

- Bán bớt vốn n    ước: 

Số vốn nhà nước cần bán bớt = Tổng giá tr  thực tế phần vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp – Vốn nhà nước tại công ty cổ phần 

 = 34.163.351.184 – 14.000.000.000 

 = 20.163.351.184  ồng 

- Phát hành thêm cổ phiếu: 

Giá tr  số cổ phần phát hành 

thêm 

= Vốn  iều lệ – Phần vốn  hà nước (40%) – Phần vốn 

 hà nước bán bớt 

 = 35.000.000.000 – 14.000.000.000 – 20.163.351.184 

 = 836.648.816  ồng 

 # 83.664 cổ phần (làm tròn) 
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5. Cơ cấu tổ chức Công ty sau cổ phần hóa 

Sơ đồ 2: Sơ đồ tổ chức c a C ng t   au cổ phần h a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nguồn: Phương án cổ phần hóa Đường bộ Đắk Lắk

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔ G 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

kiêm Giám đốc 

BAN KIỂM SOÁT 

GIÁ  ĐỐC 

kiêm Giám đốc 

 Á  P.GIÁ  ĐỐC KẾ   Á   RƯỞNG 

P. Tổ chức-Hành chính P. Kế toán-vật tư P. Kế hoạch P. Kỹ thuật - QLGT 

5 Hạt  L đư ng bộ   đội S  đá    bê t  g 2 đội công trình 
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II. PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 

SAU CỔ PHẦN HÓA 

1. Một số thông tin chủ yếu về kế hoạch đầu tư và chiến lược phát triển doanh 

nghiệp sau cổ phần hóa 

1.1 Chiến lược phát triển 

Xây dựng Công ty cổ phần phát triển v ng mạ   tro g các lĩ    ực: Quản lý, duy tu 

bảo dưỡ g t ư ng xuyên cầu đư ng bộ; xây dựng, s a ch a các công trình giao thông, dân 

dụng... 

1.2 Mục tiêu phát triển 

Xây dựng công ty phát triển bền v ng, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có trì   độ 

quản lý và công nghệ hiệ  đại, có khả  ă g cạnh tranh trên thị trư  g, đảm bảo đ i sống cho 

 gư i lao độ g; đó g góp đầ  đủ và kịp th i  g ĩa  ụ đối với n    ước. 

1.3 Các chỉ tiêu chính 

-  ă g trưởng chung ≥10%  o  ới  ăm trước. 

- Doa   t u đạt t  85 – 90 % sả  lượng. 

- Thu nhập bình quân của  gư i lao độ g    g  ăm tă g t  10%. Riê g  ăm 2013 

phấ  đấu thu nhập trên 4,5 triệu đồ g/ gư i/tháng. 

- Trả cổ tức cho các cổ đ  g t  7% trở lên. 

- Đầu tư, mua  ắm thiết bị đổi mới công nghệ mỗi  ăm t  đảm bảo yêu cầu sản xuất 

kinh doanh. 

- Ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới   o các lĩ    ực, ngành nghề 

c  g t  đa g có    p át triể  tro g tươ g lai; cập nhật và thực hiện công nghệ 

thông tin nhiều  ơ    a vào công tác quản lý, giám sát, điều hành vào mỗi công 

việc cụ thể, phát huy web ite… Đặc biệt ưu tiê  giám  át đầu tư, giám  át tài chính 

t ư ng xuyên liên tục. 

- Duy tu, bảo dưỡng cầu đư ng êm thuận, an toàn trong mọi tình huố g;     g để 

lấn chiếm hành lang là trọng tâm trong quả  lý đư ng bộ. 

- Bảo đảm 100% các c  g trì   đạt chất lượng, tiế  độ, an toàn. 

- Đ o tạo,  â g cao trì   độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng 100% yêu cầu về kỹ 

thuật và công nghệ. 
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Hệ thống chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doa   tro g 3  ăm  au 

cổ phần hóa (giai đoạn 2014 – 2016) 

Bảng 10: Dự kiến kết quả kinh doanh sau cổ phần hóa   

Stt Chỉ tiêu 

Năm 

2014 2015 2016 

1 Vố  điều lệ (triệu đồng) 35.000 35.000 35.000 

2 Giá trị sả  lượng (triệu đồng)   100.000 120.000 140.000 

3 Doanh thu (triệu đồng) 90.909 109.091 127.273 

4 Tổng chi phí (triệu đồng) 88.909 106.024 123.139 

5 Lợi nhuậ  trước thuế (triệu đồng) 2.000 3.067 4.133 

6 Thuế thu nhập doanh nghiệp (triệu đồng) 500 767 1.033 

7 Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) 1.500 2.300 3.100 

8 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ 4,29% 6,6% 8,9% 

9 Phân chia lợi nhuận sau thuế    

a Quỹ dự trữ bắt buộc 5% (triệu  ồng) 75 115 155 

b Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh 5% (triệu  ồng) 75 115 155 

b Quỹ khen thưởng, phúc l i 10% (triệu  ồng) 150 230 310 

c Chia cổ tức (triệu  ồng) 1.200 1.840 2.480 

10 Tỷ suất cổ tức/vốn cổ phần 3,4% 5,3% 7,1% 

11 Thu nhập  gư i lao động 

(triệu đồ g/ gư i/tháng) 

4,5 5,5 6,5 

12 Số lao độ g bì   quâ  tro g  ăm ( gư i) 320 320 320 

Nguồn: Phương án cổ phần hóa Đường bộ Đắk Lắk 

2. Các giải pháp thực hiện 

2.1 Giải pháp về vốn 

 ă  cứ vào kế hoạc   ả  xuất ki   doa      g t  trê  các lĩ    ực hoạt độ g để đưa 

ra các giải pháp về vố    ư  au: 
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2.1.1 Huy động vốn 

- Chỉ thi công các công trình có nguồn vốn rõ ràng. 

- Tập tru g đẩy nhanh tiế  độ để nghiệm thu, thanh toán. 

- Tập trung thu hồi công nợ, nợ đọng. 

- Vay vốn của các ngân hàng. 

- Vay vốn của các tổ chức và cá nhân với mức lãi suất phù hợp. 

2.1.2 Quản lý vốn 

- Bố trí cơ cấu vốn hợp lý, nhằm tận dụng tối đa tiền vốn hiện có. 

- Đầu tư  ốn có trọ g điểm, dùng các biện pháp nghiệp vụ để tă g   a    ò g qua  

của đồng vốn. 

-  ă g cư ng công tác thu hồi các khoản tiền vố  đa g bị chiếm dụ g để giảm bớt 

các nguồn vốn vay: thành lập tổ thu hồi công nợ do 1 Phó Giám đốc, Kế toán 

trưởng trực tiếp chỉ đạo. Bộ phận này phải lập kế hoạch. đưa ra các giải pháp cụ 

thể cho việc thu hồi t ng khoản nợ của các đối tượ g. Đảm bảo thu hồi nhanh nhất 

các khoản nợ. nhất là các khoản nợ dâ  dưa kéo d i.  ó c ế tài thích hợp để bộ 

phận thu hồi công nợ hoạt động có hiệu quả. 

2.2 Giải pháp về nguyên vật liệu 

- Xây dự g định mức nguyên vật liệu sát thực tế: că  cứ vào hồ  ơ t iết kế, định 

mức tiêu hao t ng loại nguyên vật liệu để cấp đủ, cấp đú g c ủng loại vật liệu cho 

t ng công trình, hạng mục công trình: lập kế hoạch cụ thể về số lượng, chủng loại, 

chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật của t ng loại nguyên vật liệu cho t ng công trình. 

sản phẩm để chủ động về nguồn cung ứng. tránh thụ động làm ách tắc sản xuất. 

- Lựa chọn nguồn cung ứng nguyên vật liệu có chất lượng tốt. giá cả hợp lý. 

- Lập kế hoạch dự tr  nguyên vật liệu hợp lý để đảm bảo đầ  đủ nguyên vật liệu cho 

sản xuất   ư g k   g l m ứ đọng vốn. 

- Tiếp tục công tác tìm kiếm các mỏ vật liệu thuận lợi cho các dự án chuẩn bị triển 

k ai trê  địa bàn. Tạo công ă   iệc l m cũ g   ư  ự chủ động trong cung ứng. 

2.3 Giải pháp về nâng cao năng lực về thiết bị, công nghệ, cơ sở nhà đất 

- Tập trung khắc phục s a ch a nh ng thiết bị hiện có, rà soát lại các thiết bị không 

s  dụng tiế       t a   lý để thu hồi vốn, đầu tư c  g nghệ tiên tiến, tiết kiệm 



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐƯỜNG BỘ ĐẮK LẮK 

36 

 

nhiên liệu, bảo vệ m i trư  g để đảm nhậ  t i c  g được các dự án trúng thầu 

hoặc được giao. 

- Rà soát nguồn lực hiện có, xây dự g p ươ g á  quản lý, s  dụng, khai thác hiệu 

quả, p át  u  được tối đa tất cả các nguồn lực hiện có. 

- Tích cực triển khai nghiên cứu ứng dụng, đầu tư c o đổi mới công nghệ, đổi mới 

sản phẩm, t  g bước nâng cao giá trị gia tă g c o  ản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn 

m i trư ng; thay thế dần các thiết bị, công nghệ tiêu tốn nhiều  ă g lượng, nguyên 

liệu để không ng ng nâng cao chất lượng sản phẩm; tiếp cận nhanh công nghệ và 

kỹ thuật xây dựng tiên tiến, tă g cư ng hiệu quả kinh doanh, phát triển bền v ng. 

- Quản lý thiết bị: Thiết bị điều động phải phù hợp với p ươ g á  t i c  g c  g 

trình. Thiết bị giao cho thợ vận      có trì   độ kỹ thuật được đ o tạo, bảo quản 

và s  dụng thiết bị tốt. Thiết bị được bảo dưỡng, s a ch a t eo đú g định kỳ qui 

định.  ó p ươ g á     dụng hợp lý, hiệu quả các cơ  ở     đất Công ty quản lý. 

2.4 Giải pháp về tổ chức, quản lý, điều hành 

- Xây dựng mô hình tổ chức sản xuất của    g t  đảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả; tính 

toá  p ươ g á  t i c  g tối ưu   ất để v a tiết kiệm v a mang lại hiệu quả kinh  

tế cao. 

- Phân công nhiệm vụ phù hợp với trì   độ  ă g lực, chuyên môn hoá cao nhằm 

phát huy tối đa tí   chủ động sáng tạo của các bộ phận, cá nhân. 

-  ă  cứ quy mô, điều kiện thực tế của dự á  t i c  g để thành lập Ban chỉ đạo để 

chỉ đạo, điều hành dự án. 

-  ác đơ   ị sản xuất trực tiếp có nhiệm vụ: trực tiếp sản xuất, thi công các công 

trình theo kế hoạch, tiến độ đã đề ra; trực tiếp quản lý và s  dụng các nguồn lực: 

Máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, lao động vào tổ chức thi công một cách 

hiệu quả nhất. 

- Thực hiện quyết liệt công tác khoán và quyết toán khoán trên các công trình và 

hạng mục công trình trên cơ  ở gắn trách nhiệm của cán bộ phụ trách, gi a tiền thu 

nhập của  gư i lao động và giá trị sả  lượng làm ra. 

- Phát huy tính chủ động sáng tạo của các đơ   ị trực thuộc tro g điều hành sản xuất 

với p ươ g c âm t i c  g   a  , an toàn và hiệu quả. Hoàn thành sớm các thủ 

tục, hồ  ơ t a   toá      ồ  ơ  o   c  g g i chủ đầu tư. 
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-  â g cao  ă g lực của các hạt quả  lý đư ng bộ trong công tác s a ch a, bảo trì 

đư ng bộ và phòng chống. khắc phục hậu quả bão lụt. 

- Xây dựng và hoàn chỉnh dần, duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO toàn Công ty. 

- Xây dựng và ban hành hệ thống quy chế. qu  định về tổ chức quản lý và tổ chức 

thực hiện có hiệu quả. 

-    g  ăm, Công ty có kế hoạc  đ o tạo,  â g cao trì   độ quản lý, trì   độ 

chuyên môn, tay nghề cho CBCNV, có  ướng quy hoạch cán bộ lâu d i đội  gũ kế 

cận và có kế hoạch tiếp nhận tuyển dụng kỹ  ư, cán bộ kỹ thuật, công nhân  

chuyên ngành. 

- P át độ g p o g tr o t i đua t ư ng xuyên, hàng quý, hàng tháng trên các công 

trình trọ g điểm, các giai đoạn cần thiết, t i đua  o   t     đú g tiế  độ,           

chất lượng. 

2.5 Giải pháp về nâng cao năng lực công tác quản lý, duy tu sửa chữa thường xuyên 

đường bộ 

- T  g bước chuyên nghiệp  óa đội  gũ CBCNV làm công tác s a ch a bảo trì 

đư ng bộ. 

- Đầu tư các loại thiết bị phục vụ công tác quả  lý đư ng bộ, các phần mềm quản lý 

cầu đư ng... t  g bước áp dụng các công nghệ tiên tiến vào công tác, quản lý cầu 

đư ng bộ. 

-  ă g cư ng công tác quản lý chất lượ g c  g trì     a c  a t ư  g xu ê  do các 

đơ   ị trực thuộc thực hiện, quán triệt các yêu cầu cụ thể đối với t ng hạng mục 

t i c  g để cán bộ giám sát chỉ đạo đơ   ị thực hiệ  đú g qu  trì  . 

- Tổ chức tập huấ  c o đội  gũ  ạt trưởng, tuầ  đư ng về công tác quản lý hành 

la g đư ng bộ, trang bị kiến thức để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về công 

tác quả  lý      la g đư ng bộ. 

2.6 Giải pháp về lao động tiền lương 

2.61. Về chính sách lao động: 

- Đảm bảo đủ số lượng và chất lượ g lao động phù hợp với quy mô tổ chức sản xuất 

của Công ty trong t  g giai đoạn cụ thể. 
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- Không ng ng nâng cao trì   độ chuyên môn nghiệp vụ của đội  gũ cá  bộ kỹ 

thuật, quản lý bằng các biện pháp cụ thể: g i đi  ọc các lớp bồi dưỡng nâng cao 

trì   độ chuyên môn nghiệp vụ ở tro g     go i  ước. 

- Tổ chức đ o tạo, nâng cao tay nghề của đội  gũ c  g   â  kỹ thuật bằng các hình 

thức   ư: đào tạo tại chỗ và g i đi  ọc các trư  g đ o tạo nghề. 

- Xây dựng tiêu chuẩn viên chức chuyên môn nghiệp vụ gắn liền với các chức danh 

để tuyển dụng và bố trí cán bộ. 

- Đưa ra các c í    ác  đãi  gộ thỏa đá g   ằm thu hút nh ng cán bộ kỹ thuật, 

quả  lý có trì   độ chuyên môn cao; công nhân kỹ thuật có trì   độ lành nghề. 

- Rà soát nguồn nhân lực hiện có, sắp xếp lao động hợp lý, có kế hoạch tuyển dụng 

lao động có tay nghề để đáp ứng yêu cầu sản xuất ki   doa   tro g giai đoạn tới. 

2.62. Về chính sách tiền lương 

- Xây dự g đơ  giá tiề  lươ g trê  cơ  ở định mức lao động hợp lý. 

- Đối với lao động trực tiếp: khoán tiề  lươ g t eo t  g đơ   ị sản phẩm, hạng mục 

công việc đến t ng tổ đội sản xuất     gư i lao động. 

- Đối với lao động gián tiếp: trả lươ g p    ợp với  ă g  uất làm việc cụ thể của 

t  g  gư i; khoán mức lươ g cụ thể cho t ng phòng ban theo nhiệm vụ được giao. 

- Có chế độ k e  t ưởng kịp th i cho các tập thể, cá nhân có sáng kiến cải tiến sản 

xuất mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty. 

- Thực hiệ  đầ  đủ các chế độ c o  gư i lao động: trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… 

2.7 Giải pháp về tìm kiếm việc làm 

Công tác tìm kiếm việc l m được xem là một trong nh ng nhiệm vụ trọng tâm trong 

công tác tổ chức sản xuất    đề ra các giải pháp cụ thể   ư: 

- Tập trung tìm kiếm các công trình có nguồn vố  đầu tư rõ r ng. 

-  ác định công tác s a ch a bảo trì đư ng bộ là nhiệm vụ chính, trọng tâm, đầu tư 

phát triển công tác xây dự g cơ  ở hạ tầ g đư ng bộ một cách hợp lý. 

-  â g cao  ă g lực đấu thầu và nă g lực cho cán bộ l m c  g tác đấu thầu. 

- Tích cực, chủ động phát huy hiệu quả mô hình công ty mẹ, công ty con. 

- Tiếp tục củng cố và gi  v ng các thị trư ng. địa b   đã có    mở rộ g các địa bàn 

trong cả  ước. 
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-  ă g cư ng hợp tác bằng các hình thức liên danh liên kết với các công ty bạn. xây 

dựng mối quan hệ tốt với các đối tác tránh rủi ro trong tìm kiếm việc làm. 

- Đầu tư mở rộ g cơ  ở sản xuất biển báo, tư ng hộ lan, gia công sản xuất các cấu 

kiệ  t ép để phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và 

tiến tới đáp ứng nhu cầu của thị trư ng. 

- Mở rộng thị trư ng sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa các ngành nghề kinh doanh 

để đáp ứng các nhu cầu ngày càng phát triển của Công ty, nâng cao và ổ  đị   đ i 

sống cho CBCNV, đó g góp  g   c  g   iều c o  gâ   ác       ước. 

- Tìm kiếm, khai thác vật liệu xây dự g   ư: đá, cát, sỏi để chủ động cung cấp vật 

liệu cho thi công các công trình giao thông, thủy lợi, và xây dựng dân dụng trên 

địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát huy ngành 

nghề sản xuất, chế biến và kinh doanh vật liệu xây dựng. 

2.8 Giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng, đoàn thể 

- Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp gi a Đảng ủy, Hội đồng quản trị, 

Giám đốc điều hành, 

- Đảng bộ    g t  t ư ng xuyên phối hợp với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều 

     đưa ra các đư ng lối, chủ trươ g, các biện pháp, giải pháp cụ thể để thực hiện 

các chỉ tiêu kinh tế – xã hội theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đ  g. 

- Giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng viên,  gư i lao động thực hiệ  đú g 

đư ng lối chủ trươ g của Đảng, pháp luật của n    ước. 

- Xây dự g đảng và các tổ chức chính trị phát triển v ng mạnh. 

-  ă g cư ng giáo dục đội  gũ  BCNV phát huy truyền thố g  ơ  40  ăm p át 

triể     trưởng thành của    g t  để đưa    g t   g   c  g phát triển một cách 

v ng chắc. 

- Các đoàn thể    g đo  , Đo   t a    iê  t ư ng xuyên phối hợp với Hội đồng 

quản trị, Giám đốc điều      đưa ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã 

hội    g t  đề ra; động viên tinh thầ  đối với  gư i lao động thuộc tổ chức mình 

để họ phấn khởi  ê  tâm t i đua lao động sản xuất. 

- P át độ g các p o g tr o t i đua trê  các c  g trư ng nhằm động viên các bộ 

phậ  đơ   ị hoàn thành nhiệm vụ; k e  t ưởng kịp th i về vật chất và tinh thần 

c o các đơ   ị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
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- Có các giải pháp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ  ở trong công ty cổ phần. 

-  ua  tâm đế  đ i sống tinh thần của  gư i lao động bằ g các  t ư ng xuyên tổ 

chức các hoạt động phong trào: thể dục thể thao,  ă   óa,  ă   g ệ... 

2.9 Giải pháp tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí 

Tiết kiệm chố g t am   ũ g, lãng phí là một trong nh ng giải pháp quan trọ g để 

thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế xã hội,    g t  đã đề ra: 

- Tuyên truyền. giáo dục, học tập luật phòng chố g t am   ũ g, lãng phí theo 

đư ng lối chủ trươ g của Đả g         ước cho cán bộ,  gư i lao động trong 

toàn Công ty. 

- Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quá trình sản xuất, tiêu dùng. 

- Có chế độ k e  t ưởng xứ g đá g c o    ng tập thể cá nhân có thành tích trong 

tiết kiệm, chố g t am   ũ g, lãng phí. 

- Đề ra các biện pháp chố g t am   ũ g, lã g p í   ư: thực hiện kê khai tài sả  đối 

với cán bộ Đả g  iê  t eo đư ng lối của Đảng và pháp luật của n    ước; giám 

sát việc kê khai tài sản của các đối tượ g kê k ai; đưa ra các quy chế quản lý tài 

chính, vật tư t iết bị, thanh toán tiề  lươ g  .v... và giám sát việc thực hiện các 

quy chế. 

-   ư ng xuyên rà soát, s a đổi bổ sung hoàn chỉnh bộ định mức giao khoán các 

đơ   ị nội bộ. 
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III. CÁC RỦI RO DỰ KIẾN 

1. Rủi ro về kinh tế 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của một c  g t  l  că  cứ cơ bản cho quyết 

định của     đầu tư.  em xét  ự biế  động tình hình sản xuất kinh doanh của công ty là gián 

tiếp dự đoá  giá cả của chứng khoán công ty. Sự biế  động của các biến số kinh tế  ĩ m    ư 

tốc độ tă g trưởng, lạm phát, lãi suất, tỷ giá... cũ g   ư c í    ác  p át triển ngành sẽ có tác 

động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp nói 

chung và của Công ty nói riêng. 

 Tốc độ tăng trưởng kinh tế: 

Bước   o  ăm 2013, kinh tế thế giới tuy vẫn còn nhiều k ó k ă  t ác  t ức   ư g 

đã có một số dấu hiệu khả qua . Để đối phó với tình trạ g tă g trưởng chậm, một 

số nền kinh tế mới nổi thực hiện nh ng biện pháp tích cực để tă g cầu tro g  ước. 

Khu vực đồng tiền c u g c âu Âu đã có tí   iệu tích cực với số đơ  đặt hàng gia 

tă g tro g    ng tháng gầ  đâ .  ặc dù vậy, tình hình kinh tế thế giới nhìn chung 

c ưa có   iều cải thiện rõ nét. Thất nghiệp vẫ  đa g l  mối quan tâm lớn tại các 

nền kinh tế đa g p át triển. 

   đầu  ăm đế   a , nền kinh tế  ước ta tiếp tục gặp nhiều k ó k ă , t ác  t ức. 

Sự suy thoái của kinh tế thế giới đã t u  ẹp thị trư ng xuất khẩu, thị trư ng vốn và 

tác động tiêu cực đến kinh tế – xã hội của  ước ta. Trong bối cả   đó, tất yếu hoạt 

động kinh doanh của    g t  cũ g k   g t ể tách r i và chịu ả    ưởng trực tiếp 

và gián tiếp t  sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu cũ g   ư ki   tế tro g  ước. 

Sản xuất ki   doa   tro g  ước mặc d  đã có c u ển biến tích cực   ư g tốc độ 

vẫn chậm. Mức tiêu thụ sản phẩm    g  óa c ưa cao,   ất là khu vực sản xuất 

tro g  ước. Hàng tồn kho vẫn còn cao. Tình trạng nợ xấu c ưa được giải quyết. 

 rước tì    ì   đó,  g   07/01/2013 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP 

về nh ng giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-

xã hội và dự toá   gâ   ác       ước  ăm 2013     g ị quyết số 02/NQ-CP về một 

số giải pháp tháo gỡ k ó k ă  c o  ản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trư ng, giải quyết 

nợ xấu, đồng th i chỉ đạo quyết liệt các  g   , địa p ươ g t ực hiệ  đồng bộ 

nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội cả  ăm. 

Theo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm tro g  ước (GDP) c í  t á g  ăm 2013 ước 

tí   tă g  ,14%  o  ới cùng kỳ  ăm trước (Mức tă g c  g kỳ của  ăm 2011 l  6,03% 
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    ăm 2012 l   ,10%), tro g đó quý I tă g 4,76%; quý II tă g  ,00%; quý III tă g 

5,54%. Trong mức tă g c u g của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và 

thủy sả  tă g 2,39%, đó g góp 0,44 điểm phầ  trăm; k u  ực công nghiệp và xây 

dự g tă g  ,20%, đó g góp 1,99 điểm phầ  trăm; k u  ực dịch vụ tă g 6,2 %, đó g 

góp 2,71 điểm phầ  trăm, qu  m  tổng sản phẩm tro g  ước 9 t á g  ăm  a  t eo 

giá hiệ       ước tí   đạt 2.420,9 nghìn tỷ đồ g, tro g đó k u  ực nông, lâm nghiệp 

và thủy sản chiếm 17,85%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,86%; khu vực 

dịch vụ chiếm 44,29%. 

Tốc độ tă g trưở g GDP tă g t ấp sẽ làm cho hoạt động kinh doanh của các doanh 

nghiệp gặp nhiều k ó k ă ,    g tồ  k o tă g cao.   eo đá   giá c u g,  ăm 2013 

được nhậ  định là vẫ  l   ăm k á khắc nghiệt đối với hoạt động kinh doanh của các 

doanh nghiệp Việt Nam nói chung và của Công ty  ói riê g, đặt    g t  trước tình 

thế phải đổi mới,  ươ  lê     có    ng chính sách kinh doanh linh hoạt. 

 Lạm phát: 

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 09/2013 tă g 1,06%  o  ới tháng 

trước, tro g đó nhóm giáo dục tă g cao   ất với 9,38% (dịch vụ giáo dục tă g 

10,66%). Các nhóm hàng hóa, dịch vụ khác có chỉ số giá tă g dưới 1% hoặc giảm 

gồm: Nhà ở và vật liệu xây dự g tă g 0,91%;    g ă     dịch vụ ă  uống tă g 0,6 % 

(Lươ g t ực tă g 0,41%; t ực phẩm tă g 0, 7%); may mặc, mũ  ó , gi   dép tă g 

0,29%; thiết bị    đồ d  g gia đì   tă g 0,23%; đồ uống và thuốc lá tă g 0,22%;  ă  

hóa, giải trí và du lịc  tă g 0,09%; thuốc và dịch vụ y tế tă g 0,04%; giao thông giảm 

0,24%; bưu c í    iễn thông giảm 0,01%. 

Chỉ số giá t á g     tă g c ủ yếu do các yếu tố  au: (1) Giá điệ  được điều chỉnh 

tă g t êm  % t  ngày 01/8/2013; (2) Một số địa p ươ g tiếp tục thực hiện lộ trình 

tă g  ọc phí; (3) Nhu cầu tiêu dùng vật phẩm phục vụ học tập của học sinh vào 

 ăm  ọc mới tă g cao. Riê g mức tă g của chỉ số giá nhóm giáo dục làm CPI 

chung cả  ước tă g 0, 4%. 

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 09/2013 tă g 4,63%  o  ới t á g 12/2012    tă g 

6,30% so với cùng kỳ  ăm trước. Chỉ số giá tiêu d  g bì   quâ  c í  t á g  ăm 

 a  tă g 6, 3%  o  ới bình quân cùng kỳ  ăm 2012. 

 

 



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐƯỜNG BỘ ĐẮK LẮK 

43 

 

Biểu đồ 3: Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng từ đầu năm 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê 

Nhìn chung mặt bằng giá cả còn cao, sự tă g giá của hàng loạt các mặt hàng thiết 

yếu   ư xă g dầu, điện, nguyên liệu sản xuất... ả    ưởng tới hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp    đ i sống của  gư i dâ , đã ảnh trực tiếp đến hoạt 

động của Công ty. 

 Lãi suất: 

Theo báo cáo của Ngâ     g      ước, mặt bằng lãi suất  u  độ g    c o  a  đã 

giảm mạnh so với đầu  ăm 2012:  ề lãi suất  u  động, lãi suất tiền g i có kỳ hạn 

dưới 12 tháng giảm t  3 – 6%/ ăm; lãi  uất cho vay giảm khoảng 3 – 6%/ ăm  o 

với cuối  ăm 2011; tro g đó tập trung chủ yếu đối với lĩ    ực nông nghiệp, nông 

thôn, xuất khẩu, sản xuất – kinh doanh. Hiện nay, lãi suất cho vay phổ biế  đối với 

lĩ    ực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và v a, công 

nghiệp hỗ trợ ở mức 10 – 13%/ ăm; c o  a  lĩ    ực sản xuất kinh doanh khác ở 

mức 12 – 1 %/ ăm; lãi  uất liên ngân hàng giảm mạnh 8 – 9% so với đầu  ăm 

phản ánh thị trư ng tiền tệ đã ổ  đị    ơ    iều so với  ăm 2011. 

Là doanh nghiệp có vốn chủ sở h u thấp,  go i ra  iệ   a    u cầu  ề  ố  của 

   g t  l  c ưa cao.  ì  ậy, sự t a  đổi lãi  uất của  gâ     g      ước và các 

 gâ     g t ươ g mại về chính sách tiền tệ, lãi suất cũ g c ưa ả    ưở g   iều 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  Tuy nhiên, tro g tươ g lai,  ếu 
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  u cầu  ề  ố  của    g t  tă g cao do   u cầu p át triể   ả  xuất ki   doa   t ì 

 ự t a  đổi lãi  uất  ẽ có     g ả    ưở g   ất đị   đế   oạt độ g của doa   

 g iệp. 

Ngoài ra, khi lãi suất  u  động trên thị trư  g tă g  a  giảm,     đầu tư có t ể cân 

nhắc tới việc chuyển một phần vố  đầu tư trê  t ị trư ng chứng khoán sang hình 

thức g i tiết kiệm với lãi suất cố định hoặc  gược lại. 

2. Rủi ro về luật pháp 

 rước đâ , hệ thống pháp luật của Việt Nam vẫn còn thiếu tính ổ  định và không nhất 

quá , các  ă  bản hướng dẫ  t i      k   g đầ  đủ, thiếu tính cập nhật, chồng chéo. Việc áp 

dụng pháp luật vào thực tế cuộc sống còn nhiều bất cập, tính thực t i đ i k i k   g cao, do 

vậy sẽ ả    ưở g đến công tác hoạc  định chiế  lược phát triển dài hạn. Khi trở thành thành 

viên của WTO, Việt Nam phải tuân theo luật chung và chấp nhậ  các t a  đổi về chính sách 

thuế xuất nhập khẩu với nh  g ưu đãi  ề thuế quan theo nh ng cam kết của Việt Nam khi 

tham gia và ký kết nh ng hiệp định chung về t ươ g mại. 

Hiện nay, hệ thống các vă  bản quy phạm pháp luật của  ước ta đã dần hoàn thiện và 

lu   được t a  đổi cho phù hợp với xu  ướng phát triển của nền kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, 

hệ thố g  ă  bản này còn phải tiếp tục điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Do vậy, việc nâng cao tính ổ  định về các chính sách pháp luật của      ước là hết sức cần 

thiết cho các doanh nghiệp, đặc biệt khi nền kinh tế Việt  am đa g t  g bước hòa nhịp với 

sự vậ  động và phát triển không ng ng của nền kinh tế thế giới. 

3. Rủi ro đặc thù  

 Rủi ro về nguồn vốn: 

Các công ty trong ngành  ói c u g    Công ty  ói riê g hiệ   a  đều s  dụng 

nguồn vốn vay, vì thế vốn vay và lãi suất tiền vay là yếu tố ả    ưởng lớn về hiệu 

quả hoạt động kinh doanh. Rủi ro nguồn vốn xảy ra khi Công ty không hoàn thành 

kế hoạc  ki   doa   đặt ra, không thể thu hồi nguồn vố  đầu tư t  các dự án dẫn 

đến mất khả  ă g t a   toá   ợ  a   gâ     g. Do đó, Công ty cần chủ động tích 

cực tránh rủi ro trên nhằm nâng cao hiệu quả trong chiến lược đầu tư. 

 Rủi ro về khả năng thanh toán: 

Công ty có nh ng khoản nợ khó thu t  các c  g trì   đã t ực hiện khá lớn, thêm 

  o đó ả    ưởng của trượt giá, lãi vay... có thể ả    ưở g đến tình hình tài chính 

của Công ty. 
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4. Rủi ro của đợt chào bán 

Bước   o  ăm 2013, thị trư  g c ứ g k oá    ậ  được nhiều thông tin hỗ trợ t  

chính sách giúp n   đầu tư tự ti     qua  tâm đến thị trư  g c ứ g k oá . Kết thúc quý I, 

chỉ số của 2     có được mức tă g điểm khá ấ  tượ g, tro g đó     I dex tă g  ,5% còn 

VN I dex tă g đế  1 ,7%. Đâ  l  mức tă g tíc  cực nếu so sánh với các thị trư ng khác 

trong khu vực và trên thế giới. Bước sang quý II, mặc dù thị trư ng bắt đầu điều chỉnh giảm 

tro g t á g 6,   ư g  ếu tính chung cả 6 t á g đầu  ăm 2013, các c ỉ số, thanh khoản và 

vốn hóa của thị trư ng vẫ  có được xu  ướng tích cực. Cụ thể,    I dex tă g 16,3%, HNX 

I dex tă g 9,3%  o  ới th i điểm 31/12/2012. Sau 2 quý tă g ấ  tượ g, t ị trư  g c ứ g 

k oá  bước vào quý III với sự sụt giảm đá g kể về thanh khoản với nh ng lo ngại về tỷ giá, 

lạm phát cùng kết quả kinh doanh các doanh nghiệp không thuận lợi, các thông tin liên quan 

tới động thái t  FED và thông tin tình hình phức tạp tại Syria. Nh ng thông tin không thuận 

lợi khiến dòng vốn ngoại đảo chiều, rút vốn mạnh tại các thị trư ng mới nổi, khiến các thị 

trư ng   ư: Ấ  Độ, P ilippi e , I do e ia, tro g đó có t ị trư ng Việt Nam, giảm điểm 

mạnh, lo ngại trước sức ép bán ròng t  khối ngoại,     đầu tư tro g  ước duy trì sự thận 

trọng và dòng tiền hạn chế tham gia thị trư ng khiến thanh khoản tiếp tục giảm. 

Đợt chào bán cổ phần của Công ty sẽ phụ thuộc vào diễn biến tình hình thị trư ng 

chứng khoán niêm yết tại th i điểm chính thức đấu giá, tâm lý của các     đầu tư cũ g   ư 

tính hấp dẫn cổ phần của Công ty. 

Đợt c  o bá      l  đợt bá  đấu giá cổ phần lầ  đầu ra công chúng của Công ty. Tổng 

giá trị đợt bán đấu giá tính theo mệnh giá là 17,789 tỷ đồng. Do k   g có đơ   ị bảo lãnh 

p át       ê  đợt bá  đấu giá này có thể k   g t     c  g   ư kỳ vọng, tức là tổng khối 

lượng cổ phầ  được mua thấp  ơ  k ối lượng chào bán.   i đó, số cổ phần không chào bán 

hết sẽ được x  lý t eo qu  định tại Điều 40 Nghị đị    9/2011/ Đ-CP ngày 18/07/2011 về 

chuyển doanh nghiệp 100% vố       ước thành công ty cổ phần. Cụ thể   ư  au: 

“ an chỉ  ạo cổ phần hóa  ư c quyền chào bán công khai tiếp số lư ng cổ phần 

không bán hế  cho các nhà  ầu  ư  ã  ham dự  ấu giá  heo  hương  hức thỏa thuận trực tiếp. 

Các nhà  ầu  ư  ừ chối mua cổ phần sẽ không  ư c nhận lại tiền  ặt cọc khi tham dự  ấu 

giá. 

Trường h   chào bán công khai  heo  hương  hức thỏa thuận mà vẫn không bán hết 

thì Ban chỉ  ạo cổ phần hóa báo cáo cơ quan có  hẩm quyền quyế    nh phê duyệ   hương án 
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cổ phần hóa thực hiện  iều chỉnh cơ cấu vốn  iều lệ  ể chuyển 100% vốn nhà nước thành 

công ty cổ phần  rước khi tổ chức Đại hội  ồng cổ  ông lần  ầu. 

Ban chỉ  ạo cổ phần hóa  à người  ại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp cổ 

phần hóa có trách nhiệm bổ sung vào dự thảo  iều lệ  ể  hông qua Đại hội  ồng cổ  ông lần 

 ầu về quyền bán tiếp phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần sau khi công ty cổ phần  ã 

chính thức hoạ   ộng theo Luật Doanh nghiệ   heo  hương án cổ phần hóa  ã  ư c cấp có 

thẩm quyền phê duyệ   iều chỉnh”. 

Rủi ro của đợt chào bán nếu xảy ra sẽ l m t a  đổi cơ cấu vố  điều lệ thực tế của 

Công ty so với cơ cấu dự kiế .  ua đó, phần nào ả    ưởng tới việc thực hiện các kế hoạch 

kinh doanh của Công ty sau khi cổ phần hóa. 

5. Rủi ro khác 

Các rủi ro bất khả k á g   ư: độ g đất, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệ  … đều gây 

ả    ưở g đến hoạt động sản xuất kinh doanh của    g t . Để hạn chế tối đa t iệt hại, Công 

ty nên tham gia vào các hợp đồng bảo hiểm cho các tài sản    công trình xây dựng của    

Công ty. 
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PHẦN IV 

THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN 

 

I. PHƯƠNG THỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN 

1. Đối tượng mua cổ phần 

- Đối tượng mua cổ phần bao gồm:  gư i lao động Công t     các     đầu tư tro g    

 go i  ước mua t   g qua đấu giá t eo Điều 6    Điều 48 Nghị định số  9/2011/ Đ-

CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ. 

- Cổ phầ  p át      c o  gư i lao độ g được phân phối t eo da    ác  được duyệt. 

- Cổ phầ  p át      c o các     đầu tư k ác được phân phối thông qua hình thức đấu 

giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

2. Phương thức chào bán 

2.1 Cổ phần người lao động được mua ưu đãi 

Số cổ phần  gư i lao động    g t  mua t eo t eo qu  định tại khoả  1 Điều 48 Nghị 

định số 59/2011/ Đ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ được tính là 100 cổ phầ  c o 1  ăm 

làm việc trong khu vực      ước. Giá bán cổ phầ  c o  gư i lao độ g tro g trư ng hợp này 

bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất. Tổng số cổ phần  gư i lao động được mua theo quy 

định của hình thức này là 320.200 cổ phần, tươ g đươ g  ới số tiền là 3.202.000.000 đồng, 

chiếm 9,15% vố  điều lệ công ty cổ phần. 

- Tổng số  gư i lao độ g có tê  tro g da    ác  lao động Công ty tại th i điểm 

công bố giá trị doang nghiệp là: 318  gư i. 

- Tổng số  gư i lao độ g được mua cổ phầ  ưu đãi t eo tiêu c uẩn thâm niên làm 

việc trong khu vực      ước: 302  gư i. 

- Tổng số  gư i lao độ g k   g được mua cổ phầ  ưu đãi: 16  gư i (do k   g đủ 

th i gia  c  g tác 1  ăm). 

- Tổng số  ăm c  g tác của toàn bộ số  gư i lao độ g được mua cổ phần theo thâm 

niên làm việc trong khu vực      ước: 3.202  ăm. 

2.2 Cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức công đoàn 

Tổ chức cô g đoàn không đăng ký tham gia mua cổ phần. 

2.3 Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 

Không có nhà đầu tư chiế  lược tham gia mua cổ phần. 
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2.4 Cổ phần chào bán đấu giá công khai 

- Số lượng cổ phần chào bán : 1.779.800 cổ phần, chiếm 50,85% vố  điều lệ. 

- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông. 

- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần. 

- Giá khởi điểm : 10.000 đồng/cổ phần. 

- Đặt cọc : 10% giá trị tổng số cổ phầ  đă g ký mua tí   t eo 

giá khởi điểm 

- Đối tượng tham gia : Các tổ chức, cá   â  đáp ứ g điều kiện theo quy 

định tại Quy chế bá  đấu giá cổ phần lầ  đầu ra 

công chúng của    g t            uả  lý    

  a c  a đư  g bộ Đắk Lắk. 

- Tổ chức bá  đấu giá cổ phần : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

- Th i gia     địa điểm nhận công bố t   g ti , đă g ký t am gia đấu giá, nộp tiền 

đặt cọc, phát phiếu tham dự đấu giá: t eo qu  định tại Quy chế bá  đấu giá cổ 

phần lầ  đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV  uả  lý      a c  a đư  g 

bộ Đắk Lắk do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành. 

- Th i gian tổ chức đấu giá: t eo qu  định tại Quy chế bá  đấu giá cổ phần lầ  đầu 

ra công chúng của    g t            uả  lý      a c  a đư  g bộ Đắk Lắk 

do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành. 

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: 02 Phan Chu 

Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

3. Phương thức thanh toán và thời gian thanh toán 

T eo qu  định tại Quy chế bá  đấu giá cổ phần lầ  đầu ra công chúng do Sở Giao 

dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành. 



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐƯỜNG BỘ ĐẮK LẮK 

49 

 

II. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ CỔ PHẦN HÓA 

Việc quản lý, s  dụng tiền thu t  cổ phầ   óa dược thực hiệ  t eo qu  định tại Mục 

III     g tư  ố 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính. 

 rê  cơ  ở giá trị thực tế phần vố       ước tại doanh nghiệp, tỷ lệ góp vốn của nhà 

 ước tại công ty cổ phần, Công ty dự kiến kế hoạch hoàn vố   gâ   ác       ước, tạm tính 

t eo p ươ g á  giả s  tất cả số lượng cổ phần bán đấu giá được mua với giá đấu bình quân là 

10.000 đồng/cổ phần, chi tiết   ư  au: 

Bảng 11:  ế hoạch     ụng ti n thu từ cổ phần h a 

Stt Kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước Ghi chú Số tiền (đồng) 

1 Vố  điều lệ công ty cổ phần (a) 35.000.000.000 

2 Vố       ước thực tế tại doanh nghiệp sau khi 

đá   giá lại 

(b) 34.163.351.184 

3 Tiền thu t  cổ phần hóa (c) 19.719.200.000 

3.1 Thu từ bán cổ phần cho CBCNV theo tiêu chuẩn 

thâm niên làm việc trong khu vực nhà nước 

 1.921.200.000 

3.2 Thu từ bán  ấu giá ra bên ngoài  17.798.000.000 

4 Giá trị mệnh giá cổ phầ  đã bá  c o  B       

bá  đấu giá ra bên ngoài  

(d) 21.000.000.000 

5 Giá trị mệnh giá cổ phầ  p át      t êm để lại 

doanh nghiệp 

(e) = (a) – (b) 836.648.816 

6 Chi phí cổ phầ   oá đơ   ị thực hiện (f) 500.000.000 

7 Phần thặ g dư  ố  để lại doanh nghiệp tươ g ứng 

tỷ lệ cổ phần phát hành thêm/Vố  điều lệ 

(h) = [(c) – (d) 

– (f)] x 

[(e)/(a)] 

- 

8 Tổng số tiền hoàn vốn ngân sách (c) – (e) – (f) 18.382.551.184 

Nguồn: Phương án cổ  hần hóa Đường bộ Đắk Lắk 

 

Số tiề  t u được t  cổ phần hóa doanh nghiệp sẽ s  dụ g để thanh toán chi phí cổ 

phần hóa theo chế độ      ước qu  định. Phần còn lại nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh 

nghiệp tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5. 
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III. KẾT LUẬN 

Bản công bố t   g ti  được cung cấp c o     đầu tư   ằm mục đíc  giúp     đầu tư 

có thể đá   giá t i  ản, nguồn vốn, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng kinh doanh của 

Công ty TNHH MTV Quản lý và S a ch a đư ng bộ Đắk Lắk trước k i đă g ký tham gia 

đấu giá mua cổ phần của Công ty. 

Bản công bố t   g ti  được lập trê  cơ  ở các thông tin, số liệu do Công ty TNHH 

MTV Quản lý và S a ch a đư ng bộ Đắk Lắk cung cấp và phương án cổ phần hóa đã được 

phê duyệt của Công ty TNHH MTV Quản lý và S a ch a đư ng bộ Đắk Lắk t eo qu  định 

đảm bảo tính công khai, minh bạch và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các     đầu tư. 

  ú g t i kí   mo g các     đầu tư t am k ảo Bản công bố t   g ti      trước khi 

ra quyết đị   t am gia đấu giá mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Quản lý và S a ch a 

đư ng bộ Đắk Lắk. 

Trân trọng cảm ơ . 






