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TỔNG CTY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 

Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí 

- Thời gian: 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, ngày 09/5/2014; 

- Địa điểm: Hội trường Công ty - Lô D, Khu đô thị Dầu khí, đường Ngô Quyền, 

phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 

Stt Thời gian Nội dung Chủ trì 

1 07:30 - 08:15 - Đăng ký tham dự Đại hội và đón khách Ban tổ chức 

2 08:15 - 08:35 

- Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu 

- Thông qua chương trình Đại hội 

- Giới thiệu và bầu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm 

tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và Thư ký 

Đại hội 

Ban tổ chức 

3 08:35 - 09:45 
- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự 

Đại hội 

Trưởng Ban KT 

tư cách cổ đông 

4 09:45 - 10:25 

- Báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch 

năm 2014 của Hội đồng quản trị 

Chủ tịch HĐQT 

Võ Văn Hạn 

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và kế 

hoạch SXKD năm 2014 của Ban Giám đốc 

Giám đốc  

Trần Quốc Huy 

- Báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch 

năm 2014 của Ban kiểm soát; đề xuất lựa chọn 

đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 

Trưởng Ban KS 

Lê Hoàng Anh 

- Tờ trình chấp thuận chủ trương tái cấu trúc 

Công ty; 

- Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định việc 

chuyển nhượng tòa nhà Bạc Liêu Tower 

Chủ tịch HĐQT 

Võ Văn Hạn 

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 

2013 đã được kiểm toán; 

- Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 

2013 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và 

chia cổ tức năm 2014 

Kế toán trưởng 

Phan Quốc 

Phương 
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Stt Thời gian Nội dung Chủ trì 

- Tờ trình quyết toán chi thù lao Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát năm 2013 và phương án chi thù 

lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 

TP.TCKT 

Trần Tuấn Kiệt 

- Phát biểu của lãnh đạo cấp trên (nếu có)  

- Thảo luận Đoàn Chủ tịch 

- Ban kiểm phiếu tiến hành hướng dẫn ghi 

phiếu biểu quyết 
Ban kiểm phiếu 

5 10:25 - 10:55 
- Nghỉ giải lao; 

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu 

Ban văn nghệ; 

Ban kiểm phiếu 

6 10:55 - 11:00 - Báo cáo kết quả kiểm phiếu Ban kiểm phiếu 

7 11:00 - 11:20 
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; 

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội 

Thư ký Đại hội; 

 Đoàn Chủ tịch 

9 11:20 - 11:30 - Bế mạc Đại hội Ban tổ chức 
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TỔNG CTY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

QUY CHẾ 

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 

Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí  
 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi áp dụng 

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần 

Phát triển đô thị Dầu khí (sau đây gọi tắt là Công ty). 

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại 

hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội. 

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định 

tại Quy chế này. 
 

 

Chương II 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI 

 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội 

1. Điều kiện tham dự Đại hội: 

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ 

đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 

01/4/2014) hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ được quyền tham dự Đại hội. 

2. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội: 

a) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định của Điều lệ Công ty. 

b) Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và 

biểu quyết tại Đại hội. 

c) Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai Chương trình Đại hội và những tài 

liệu cần thiết khác theo quy định của pháp luật. Tất cả ý kiến của các cổ đông trực tiếp 

tham gia hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình sẽ được thảo luận tại Đại hội. 

d) Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải mang theo 

Thư mời dự Đại hội, Giấy tờ tùy thân (CMND/hộ chiếu,...), Giấy uỷ quyền (đối với đại 

diện cổ đông) nộp cho Ban tổ chức và được nhận Phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc 

đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà 

người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội. 

đ) Tại Đại hội, các cổ đông hoặc đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các 

nội dung, sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung chương trình Đại hội. 
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e) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, 

sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ toạ không có 

trách nhiệm dừng Đại hội để cho đối tượng này đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu 

quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng. 

3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội: 

a) Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định của Điều lệ Công ty. 

b) Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành 

các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội. 

c) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng 

kết quả làm việc tại Đại hội. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội gồm: Đoàn chủ tịch, Ban 

kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và Thư ký Đại hội 

Để tiến hành Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty đề cử Ban tổ chức gồm: Đoàn 

chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và Thư ký Đại hội để Đại hội 

biểu quyết thông qua. 

1. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch: 

- Đoàn Chủ tịch gồm 03 – 05 thành viên. Chủ tịch HĐQT là chủ tọa cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông. 

- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh 

ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao. 

- Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc cần thiết để điều hành các hoạt động 

Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được 

mong muốn của đa số cổ đông tham dự. 

- Hướng dẫn đại biểu và Đại hội thảo luận. Trình dự thảo và các vấn đề cần thiết 

để Đại hội biểu quyết.  

- Trả lời hoặc chỉ định người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu. 

- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông 

cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ 

tọa quyết định nếu nhận thấy rằng: 

+ Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có 

trật tự của cuộc họp; 

+ Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. 

- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại 

hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện 

cổ đông tham dự. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông: 

- Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội; Lập danh sách cổ đông có mặt tham dự 

Đại hội; Tiếp nhận các giấy tờ của đại biểu đến tham dự Đại hội; Phát các tài liệu và 

Phiếu biểu quyết. 

- Trường hợp người đến tham dự Đại hội không có đầy đủ tư cách tham dự Đại 

hội thì Ban tổ chức có quyền từ chối cấp Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội. 
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- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội. 

3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu: 

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội. 

- Hướng dẫn, phổ biến các nguyên tắc biểu quyết. 

- Phát phiếu cho các cổ đông, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông 

và tổ chức kiểm phiếu. 

- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội. 

- Bàn giao Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết đã niêm phong cho 

Ban tổ chức Đại hội. 

- Việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm 

phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về tính trung 

thực đó. 

4. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội: 

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn 

đề đã được các cổ đông hoặc đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội. 

- Soạn thảo và công bố Biên bản và Nghị quyết của Đại hội về các vấn đề đã được 

thông qua tại Đại hội. 

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch đoàn. 
 

 

Chương III 

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI 
 

 

Điều 6. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp 

đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt vào 

ngày 01/4/2014. 

Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội 

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung: Theo tài liệu đã gửi 

đến từng cổ đông. 

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 

- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; 

- Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; Đoàn chủ tịch; Thư ký Đại hội; 

- Thông qua các nội dung trong Chương trình Đại hội; 

- Phát biểu của Đại biểu tham dự; 

- Phát biểu của đại diện Ban lãnh đạo Công ty; 

- Thông qua Nghị quyết Đại hội. 

Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội 

1. Đối với các nội dung thông qua bằng biểu quyết (Quy chế tổ chức Đại hội; 

Chương trình Đại hội; Danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, các vấn đề khác, 

Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ), Chủ tọa xin ý kiến cổ đông hoặc đại diện cổ đông để 

biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết. Đối với những cổ đông không giơ Phiếu 
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biểu quyết trong cả 02 lần sau khi Ban tổ chức hỏi ý kiến về nội dung được biểu quyết 

(Đồng ý hoặc Không đồng ý) thì được xem là Đồng ý với nội dung đó. 

2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông dự Đại hội sẽ nhận được Phiếu biểu quyết 

về những vấn đề có liên quan. 

Điều 9. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông 

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông 

qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của 

tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận. 

Điều 10. Phát biểu ý kiến tại Đại hội 

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo 

luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn. 

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm 

cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông 

qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời 

giải đáp các thắc mắc của cổ đông. 

 

Chương IV 

KẾT THÚC ĐẠI HỘI 
 

 

Điều 11. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông 

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội 

ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc 

đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty. 

 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 12. Quy chế này gồm 5 Chương, 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được 

Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua./. 
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TỔNG CTY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 

Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí  
 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí đã sửa đổi, bổ 

sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/10/2013. 

I. MỤC TIÊU 

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Phát 

triển đô thị Dầu khí (sau đây gọi tắt là Công ty); 

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông; 

- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông. 

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI 

Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

thường niên Công ty năm 2014. 

III. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI 

- Cổ đông được uỷ quyền cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu 

quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông 

của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền của cổ đông trong phạm 

vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được 

ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. 

- Việc uỷ quyền cho người đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông được thực 

hiện bằng văn bản theo đúng những nguyên tắc sau: 

+ Đối với cổ đông là cá nhân, văn bản ủy quyền phải được cổ đông (người ủy 

quyền) ký. 

+ Đối với cổ đông là pháp nhân/tổ chức, văn bản ủy quyền phải được đóng dấu 

và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó. 

IV. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI 

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm 

thủ tục đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết; 

- Cổ đông dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội 

quy định; tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội; ứng xử văn minh, lịch sự; 

- Không hút thuốc lá trong hội trường tổ chức Đại hội; 

- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra 

Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc được cài đặt ở chế độ rung; 

- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu Đại hội. 
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V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI 

1. Nguyên tắc: 

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự Đại hội đều được thông qua bằng 

cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số 

cổ phần sở hữu và đại diện. 

- Phiếu biểu quyết: 

Mỗi cổ đông được cấp 01 Phiếu biểu quyết, trong đó ghi tên cổ đông/đại diện 

được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và 

có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí. 

Trường hợp vì lý do cá nhân mà cổ đông không tham dự xuyên suốt thời gian tổ 

chức đại hội và không thông báo với Đoàn chủ tịch thì xem như cổ đông đó tán thành 

tất cả nội dung biểu quyết của Đại hội kể từ thời điểm rời khỏi hội trường. 

2. Cách biểu quyết: 

Đối với các vấn đề biểu quyết để thông qua, cổ đông thực hiện theo hướng dẫn 

của Chủ tịch đoàn theo hình thức giơ Phiếu biểu quyết lựa chọn một trong các phương 

án: đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến theo từng vấn đề cần thông qua 

tại Đại hội. 

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông: 

Các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi: 

- Đạt ít nhất 75% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp 

thuận đối với các nội dung: sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; loại cổ phiếu và số 

lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và tổ chức lại, giải thể Công ty; 

giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các 

Chi nhánh thực hiện đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá 

trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán được 

nêu trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán. 

- Đạt ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự 

họp chấp thuận thông qua đối với các vấn đề khác. 

VI. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI 

1. Nguyên tắc: 

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội 

dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, sau đó chuyển cho Tổ giúp việc Đoàn chủ tịch. 

Tổ giúp việc Đoàn chủ tịch có trách nhiệm tổng hợp ý kiến gửi cho Đoàn chủ tịch 

thông qua Thư ký Đại hội. 

2. Cách thức phát biểu: 

Cổ đông phát biểu ý kiến ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào những nội 

dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã 

được thông qua. Chủ tịch Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng 

ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông. 

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH 

- Thành phần Đoàn chủ tịch gồm 03 thành viên. 

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch: 
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+ Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình 

đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận. 

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết. 

+ Trả lời hoặc chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do 

Đại hội yêu cầu. 

+ Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành 

Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, 

đại diện cổ đông tham dự. 

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU 

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu do Ban tổ chức Đại hội đề cử và thông qua tại Đại 

hội. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo 

trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra. 

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI 

- Thư ký Đại hội do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. 

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề 

đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại 

hội trước khi bế mạc. 

- Giúp việc cho Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết 

của Đại hội. 

- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua Tổ giúp việc Đoàn chủ tịch. 

X. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU 

Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: 

- Phổ biến các nguyên tắc biểu quyết. 

- Tiến hành kiểm phiếu. 

- Công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông về các vấn đề 

thông qua tại Đại hội. 

- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ 

biểu quyết. 

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phát 

triển đô thị Dầu khí năm 2014 có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông 

Công ty biểu quyết thông qua và làm cơ sở áp dụng cho các kỳ Đại hội tiếp theo./. 
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TỔNG CTY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /BC-HĐQT-ĐTDK Cà Mau, ngày       tháng 5 năm 2014 

BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động năm 2013, kế hoạch nhiệm vụ năm 2014  

của Hội đồng quản trị Công ty 

 

Kính thưa: Quý vị cổ đông, kính thưa Quý vị đại biểu. 

 

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo đến Quý cổ đông và toàn thể Đại hội về 

tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2013, kế hoạch và phương 

hướng nhiệm vụ năm 2014, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 

1. Về công tác tổ chức, nhân sự: 

Từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, các thành viên HĐQT Công ty 

đã được Đại hội bầu cử gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên hoạt động 

chuyên trách, 03 thành viên kiêm nhiệm, cụ thể như sau: 

- Ông Võ Văn Hạn    - Chủ tịch HĐQT; 

- Ông Hoàng Ngọc Suân  - Phó Chủ tịch HĐQT; 

- Ông Trần Quốc Huy  - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty; 

- Ông Phí Ngọc Khánh  - Ủy viên HĐQT; 

- Ông Nguyễn Văn Ánh - Ủy viên HĐQT. 

Năm 2013 và đầu năm 2014, HĐQT Công ty đã giải quyết cho 03 Phó Giám đốc 

Công ty nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân gồm: ông Khương Đình Tân, ông Trần 

Minh Tân và ông Phạm Minh Kiệt. Tuy nhiên, do yêu cầu bổ sung nhân sự cho Ban 

điều hành của Công ty, HĐQT đã thống nhất cho ông Hoàng Ngọc Suân thôi giữ chức 

Phó Chủ tịch HĐQT để nhận nhiệm vụ Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty. 

Trong công tác nhân sự, HĐQT quan tâm chỉ đạo sát sao công tác bố trí cán bộ 

lãnh đạo quản lý cũng như điều động, sắp xếp, bố trí cán bộ nhân viên trên tinh thần 

đảm bảo sử dụng nguồn nhân lực một các khoa học, hiệu quả, phù hợp với trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ và sở trường công tác, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty. 

HĐQT đã phê duyệt định biên nhân sự các phòng chuyên môn năm 2013 là 58 người, 

giảm 84 người so với cuối năm 2012. 

2. Về công tác ban hành các quy chế, quy định của Công ty: 

Năm 2013, HĐQT đã thông qua, ban hành 01 quy chế mới và sửa đổi bổ sung 04 

quy chế, quy định nội bộ phù hợp với các văn bản pháp luật có liên quan và tình hình 

hoạt động của Công ty nhằm tạo hành lang pháp lý vững chắc cho việc triển khai các 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định pháp luật và chiến 

lược phát triển Công ty. 
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3. Công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT: 

HĐQT thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty và có chủ trương 

chỉ đạo kịp thời đối với các mặt hoạt động của Công ty thông qua các cuộc họp HĐQT 

thường kỳ hoặc thông qua việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Năm 2013, 

HĐQT đã ban hành 49 nghị quyết, quyết định để chỉ đạo và tổ chức 04 cuộc họp định 

kỳ theo quy định để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng của Công ty. 

HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động quản lý, điều hành của 

Giám đốc Công ty, cụ thể theo một số nội dung sau: 

- Giám sát việc thực hiện các quy định của Điều lệ Công ty, các Quy chế của 

Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT và các quy định pháp 

luật hiện hành; 

- Giám sát việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật theo quy 

định của pháp luật và Công ty; 

- Theo dõi, nắm bắt quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua 

các báo cáo, văn bản của Giám đốc gửi HĐQT hoặc trực tiếp góp ý, chỉ đạo Giám đốc xử 

lý một số tình huống, vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành doanh nghiệp. 

Qua đó, Hội đồng quản trị Công ty có những đánh giá về hoạt động của Ban 

Giám đốc như sau: 

Trong năm 2013, Ban Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời 

các chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo Hội đồng quản trị Công ty; tuân 

thủ các quy chế, quy định của Công ty trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản 

xuất kinh doanh; tích cực khắc phục các vấn đề còn tồn tại do Ban kiểm soát Công ty 

kiến nghị; chủ động đề ra nhiều giải pháp để từng bước cải thiện tình hình hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty như: đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu và thu hồi 

công nợ,  tổ chức lại mô hình hoạt động của các Đội xây dựng, cơ cấu lại nhân sự các 

phòng chuyên môn, thực hành tiết kiệm chống lãng phí,... đã đạt được nhiều kết quả 

tích cực, góp phần hiệu quả cho Công ty từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn. 

Tuy nhiên, Ban Giám đốc Công ty vẫn chưa thực hiện đạt các chỉ tiêu về sản xuất 

kinh doanh theo kế hoạch năm 2013 đã đề ra; Công ty còn gặp nhiều khó khăn về tài 

chính, công tác thu hồi công nợ và thanh quyết toán các công trình còn chậm; các vấn đề 

tồn tại do Ban kiểm soát Công ty kiến nghị vẫn chưa khắc phục triệt để. 

4. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2013 ủy quyền cho HĐQT: 

3.1. Nội dung ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo 

tài chính năm 2013 của Công ty: HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Deloitte 

Việt Nam là đơn vị đủ năng lực để tiến hành thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 

năm 2013 của Công ty. 

3.2. Nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký Điều lệ Công 

ty với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Điều lệ của Công ty đã sửa đổi, bổ sung (lần 

6) sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua, HĐQT đã chỉ 

đạo thực hiện đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định. 

3.3. Nội dung ủy quyền cho HĐQT ra quyết định ban hành Quy chế quản trị Công 

ty: HĐQT Công ty đã ra Quyết định số 20/QĐ-ĐTDK ngày 10/5/2013 ban hành Quy 

chế quản trị của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua. 
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II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 như sau: 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
 Kế hoạch 

năm 2014  
Ghi chú 

1 Tổng vốn điều lệ Tỷ đồng 280,69  

2 Tổng giá trị sản lượng Tỷ đồng 187,44  

3 Doanh thu Tỷ đồng 384,66  

4 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng -  

5 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng -  

6 Các khoản nộp NSNN Tỷ đồng 23,31  

7 Tổng giá trị thực hiện đầu tư Tỷ đồng 0,8  

8 Thu nhập bình quân Trđ/ng/th 5,58  

9 Chia cổ tức % -  

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2014 

Thực hiện Quyết định số 2034a/QĐ-DKVN ngày 20/9/2013 của Tập đoàn Dầu khí 

Việt Nam về việc phê duyệt Đề án tái cấu trúc Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí 

Việt Nam (PVC), trong đó giai đoạn 2013 - 2015 trên cơ sở sáp nhập/hợp nhất/tổ chức 

lại… các Công ty xây dựng khu vực Miền Nam thành Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí 

Miền Nam (tạm gọi là PVC-South).  

Mô hình của PVC-Mekong sau sát nhập được đề xuất lựa chọn trở thành Công ty 

TNHH 1 thành viên thuộc PVC-South, mục đích giữ lại được đội ngũ cán bộ công 

nhân lành nghề và bộ máy cán bộ quản lý đã hoạt động trong 5 năm qua để thực hiện 

các công trình khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhằm cắt giảm chi phí của bộ máy 

quản lý của PVC-South sau sáp nhập, làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.  

1. Nguyên tắc tái cơ cấu tổ chức: 

Việc thay đổi mô hình tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp là công việc khó do phải 

thay đổi nhận thức, cho nên rất cần sự quyết tâm của lãnh đạo đơn vị và sự quan tâm, 

chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo 2 Tổng công ty PVC, PVFCCo và sự ủng hộ của Tổng 

công ty PV-Power. Dù cơ cấu sắp xếp lại theo mô hình nào, nhưng vẫn phải đảm bảo 

được các nguyên tắc cơ bản sau: 

- Đảm bảo việc làm cho người lao động có thu nhập ổn định và đơn vị phát triển 

bền vững; 

- Đảm bảo quyền lợi cho cán bộ công nhân viên, tạo môi trường làm việc lành 

mạnh, phát huy năng lực chuyên môn của cán bộ nhân viên để phục vụ cho sự phát 

triển của đơn vị; 

- Lựa chọn mô hình quản lý phù hợp, linh hoạt; bố trí đúng người đúng việc để 

mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất cho đơn vị. 

2. Mô hình tổ chức: 

Tổ chức lại bộ máy hoạt động của PVC-Mekong theo hướng “gọn nhẹ, chuyên 

sâu và hiệu quả”.  
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+ Giai đoạn 2013-2015: cơ cấu tổ chức của PVC-Mekong được tinh giản còn 5 

phòng chuyên môn và các đơn vị sản xuất tự cân đối tài chính gồm: Xí nghiệp Tư vấn 

đầu tư xây dựng, trường Mẫu giáo và 7 đội xây dựng. Đây là mô hình tổ chức tinh gọn 

trong điều kiện hiện nay, PVC-Mekong tiếp tục tinh gọn trên cơ sở tập trung đào tạo 

chuyên sâu nhằm giảm định biên, tăng năng suất lao động.  

- 5 phòng chuyên môn: Quản lý và tham mưu giúp việc cho Ban lãnh đạo PVC-

Mekong đã được định hình tương đối ổn định; số lượng nhân sự tinh gọn, chuyên 

nghiệp, được đào tạo chuyên môn cao, có khả năng kiêm nhiệm nhiều việc, nhân sự 

của các phòng chuyên môn còn lại khoảng 30 người. 

- Các đơn vị sản xuất: Mô hình hoạt động linh hoạt, chuyên ngành, chuyên sâu; 

tự cân đối thu chi và trả lương cho người lao động. Đơn vị hình thành, sáp nhập, giải 

thể, mở rộng quy mô hoặc thu hẹp, kết thúc, v.v.. theo tình hình thực tế đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng giai đoạn, từng dự án cụ thể của Công ty. 

+ Giai đoạn sau sáp nhập (năm 2015): PVC-Mekong trở thành Công ty TNHH 1 

thành viên thuộc PVC-South, giữ lại bộ khung cán bộ quản lý có kinh nghiệm của PVC-

Mekong để thực hiện triển khai thi công, bảo hành, bảo trì các dự án tại khu vực đồng 

bằng sông Cửu Long.  

- Trường Mẫu giáo: báo cáo Tập đoàn chuyển trả về lại cho Công ty Điện lực 

Dầu khí Cà Mau (PVPower - Cà Mau) quản lý;  

- Xí nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng: đây là lực lượng được hình thành và khẳng 

định được công việc ổn định tại địa phương hơn 10 năm qua, nên giữ lại tiếp tục phát 

triển là bộ phận trực tiếp thực hiện các công việc tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế, 

quy hoạch và giám sát thi công công trình;  

- Các đội xây dựng trở thành các đội thi công chuyên sâu về công trình dân dụng, hạ 

tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khi cần điều động sẽ là đội quân cơ hữu cung cấp công 

nhân lành nghề thi công các dự án trọng điểm của Tổng công ty PVC và PVC-South. 

Sơ đồ tổ chức sau khi sáp nhập: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PVC - South 

HĐTV 

BAN GĐ 

Công ty TNHH 

MTV Xây lắp  

Miền Tây 

Khối  

hỗ trợ 

Phòng Tài chính - Kế toán 

 

Phòng Kinh tế - Kế hoạch 

 

Phòng Vật tư - Thiết bị 

Xí nghiệp Tư vấn đầu tư xây dựng 
Khối  

SXKD 
Các Đội thi công chuyên sâu 

Phòng Kỹ thuật - An toàn 

Phòng Tổ chức - Hành chính 
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3. Tái cơ cấu hoạt động kinh doanh: 

3.1. Quan điểm: 

Quan điểm xuyên suốt trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp là dù hoạt động 
theo hình thức nào thì lãnh đạo Công ty cũng phải tạo được việc làm cho cán bộ công 
nhân viên có thu nhập ổn định và mang lại lợi nhuận cho đơn vị, cho cổ đông. Do đó, 
trong thời gian tới PVC-Mekong xác định: 

- Là đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Miền Nam (PVC-South) 
hoạt động theo mô hình Công ty TNHH 1 thành viên; 

- Tiếp tục chủ động nguồn công việc vốn đã gầy dựng trong những năm vừa qua 
được khẳng định trên thị trường tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; 

- Cắt lỗ do lãi vay và hoạt động sản xuất kinh doanh bắt đầu có lãi từ Quý IV 
năm 2014, tăng thu nhập cho cán bộ nhân viên.  

3.2. Nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động sản xuất kinh doanh: 

Hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC-Mekong tập trung vào những nội dung 
công việc sau: 

- Tìm mọi giải pháp thực hiện và tận dụng tối đa các mối quan hệ để thoái vốn tất 
cả các dự án bất động sản như: dự án Bạc Liêu Tower, Khu dân cư Hưng Phú 1ha; 

- Quyết liệt công tác thu hồi vốn và công nợ tồn đọng của các công trình đã thi 
công hoàn thành và đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng; 

-  Chú trọng đến công tác tìm kiếm đối tác phù hợp để liên danh/ hợp tác đầu tư 
khai thác đối với khu đất 10ha tại cụm công nghiệp Khí-Điện-Đạm Cà Mau, đây là dự 
án rất tiềm năng, mang lại hiệu quả rất cao để bù lỗ cho Công ty trong tương lai; 

- Tập trung vào ngành sản xuất kinh doanh chính là: tư vấn đầu tư xây dựng, xây 
lắp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp (kè, cảng, 
giao thông, kênh thoát nước, bãi xỉ, cấp nước, cấp điện, thoát nước, cây xanh, chiếu 
sáng, hệ thống xử lý nước thải,…); 

- Ký kết hợp tác toàn diện với Công ty Toyo Việt Nam và gửi cán bộ kỹ thuật 
của Công ty đi đào tạo để ngày càng nâng cao về chất lượng thi công công trình; 

- Chủ động tìm kiếm nguồn công việc có nguồn vốn ổn định từ các địa phương 
trên địa bàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long; trọng tâm từ các công trình có nguồn 
vốn của các Tổng công ty trong ngành dầu khí là đối tác thân thuộc và tiềm năng của 
PVC-Mekong như: Tổng công Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), Công ty 
TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), Tổng công ty Điện lực Dầu khí 
(PVPower), Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGas), Liên doanh Vietsovpetro (VSP),… 

Trên đây là kết quả hoạt động năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 
của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí, kính trình Đại hội đồng cổ 
đông Công ty xem xét thông qua. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- ĐHĐCĐ (để báo cáo); 

- HĐQT, BKS, BGĐ (để biết); 

- Lưu: VPHĐQT. 

 

Đính kèm: 
Phụ lục KH SXKD 2014. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Văn Hạn 
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Phụ lục 
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 CỦA CÔNG TY 

CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ (PVC-MEKONG) 

(Đính kèm Báo cáo số……../BC-HĐQT-ĐTDK ngày……./5/2014 

của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí) 

 

 

I. Các chỉ tiêu về kinh tế - tài chính: 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 

năm 2014 
Ghi chú 

1 Vốn điều lệ Tỷ đồng 280,69  

2 Tổng giá trị sản lượng Tỷ đồng 187,44  

3 Tổng doanh thu Tỷ đồng 384,66  

4 Tổng chi phí Tỷ đồng 384,66  

5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng -  

6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng -  

7 
Tổng số thuế và các khoản khác phát sinh 

phải nộp NSNN 
Tỷ đồng 23,31  

 

II. Các chỉ tiêu đầu tư: 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 

năm 2014 
Ghi chú 

1 Tổng giá trị thực hiện đầu tư Tỷ đồng 0,8  

 Trong đó:  - Đầu tư sản xuất công nghiệp Tỷ đồng   

 - Đầu tư dân dụng và bất động sản Tỷ đồng   

 
- Đầu tư nâng cao năng lực máy 

móc thiết bị thi công 
Tỷ đồng 0,8 

 

2 Nguồn vốn đầu tư Tỷ đồng 0,8  

 - Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 0,8  

 - Vốn vay và khác Tỷ đồng   

 

III. Các chỉ tiêu về lao động, thu nhập: 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 

năm 2014 
Ghi chú 

1 Thu nhập bình quân Trđ/ng/th 5,58  

2 Năng suất lao động bình quân Trđ/ng/th 117,04  

 

IV. Kế hoạch đào tạo:  0,03 tỷ đồng. 
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TỔNG CTY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /BC-ĐTDK Cà Mau, ngày       tháng      năm 2014 

BÁO CÁO 

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013  

và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Giám đốc Công ty 
 

Kính thưa: Quý vị cổ đông, kính thưa Quý vị đại biểu. 

Trong năm 2013 tình hình kinh tế thế giới nói chung và trong nước nói riêng vẫn 

trong giai đoạn gặp nhiều khó khăn và có những diễn biến khó lường. Trong nước, 

kinh tế vĩ mô tiềm ẩn nhiều rủi ro, sức mua giảm mạnh, hàng tồn kho lớn, lãi suất còn 

cao; số doanh nghiệp bị giải thể, đình đốn sản xuất tăng cao, đặc biệt là khối doanh 

nghiệp liên quan đến xây dựng, bất động sản; nhiều lao động mất việc làm. Dự kiến 

những khó khăn này sẽ kéo dài sang năm 2014 và những năm tiếp theo. 

Việc giảm đầu tư công, chính sách tiền tệ chặt chẽ đã góp phần kiềm chế lạm 

phát, ổn định vĩ mô nhưng cũng để lại hệ quả là làm cho doanh nghiệp gặp khó khăn, 

nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mặc dù các ngân hàng đã kéo giảm lãi suất cho 

vay nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả vì việc triển khai vẫn còn chậm, lãi suất vẫn 

còn ở mức cao, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn và hoạt động sản xuất kinh 

doanh của các doanh nghiệp trong nước nói chung và Công ty cổ phần Phát triển đô thị 

Dầu khí (PVC-Mekong) nói riêng. Đặc biệt việc giản, dừng tiến độ thực hiện các dự 

án lớn trong ngành Dầu khí như: Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Đường ống dẫn khí 

Lô B Ô Môn, Nhà máy xử lý khí Cà Mau…đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng của 

PVC-Mekong trong năm 2013. 

Với thực trạng như trên của nền kinh tế, đã tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC-Mekong. Theo đó, PVC-Mekong đã tổ chức 

sắp xếp tái cấu trúc kiện toàn doanh nghiệp, đồng thời xây dựng và triển khai thực hiện 

các biện pháp cụ thể nhằm giảm thiểu tối đa các rủi ro, kiểm soát các hoạt động doanh 

nghiệp để vượt qua giai đoạn khó khăn. 

Trong năm 2013, PVC-Mekong đã triển khai thực hiện được 1 số hoạt động 

nhằm hỗ trợ tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng cường tính chuyên 

nghiệp, hiệu quả của công ty như sau: 

- Tiếp tục duy trì, đánh giá lại hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; hệ 

thống quản lý môi trường ISO 14001:2004 và quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp 

OHSAS 18001:2007 đạt yêu cầu. 

- Tiếp tục xây dựng và phát huy bộ phận đấu thầu chuyên nghiệp; 

- Phát động phong trào tìm hiểu và xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hướng tới 

định hình đội ngũ cán bộ chủ chốt, xây dựng lực lượng cán bộ kỹ thuật chuyên ngành; 

- Tiếp tục tiến hành tiết giảm nhân sự để tinh gọn bộ máy nhưng vẫn đảm bảo 

được nguồn nhân lực để phục vụ sản xuất kinh doanh. 
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PHẦN I 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 

1. Một số chỉ tiêu kinh tế, tài chính chủ yếu: 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Kế hoạch 

năm 

2013
(1)

 

Thực 

hiện 

năm 

2013 

Tỷ lệ 

thực hiện 

so với 

KH (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6=5/4) 

1 Tổng giá trị sản lượng Tỷ đồng 164,38 123,78 75,30 

2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 150,49 115,16 76,52 

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng - (122,24) - 

4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng - (124,43) - 

5 Nộp ngân sách Nhà nước Tỷ đồng 10,61 2,50 23,56 

6 Thu nhập bình quân Trđ/ng/th 5,74 5,42 94,43 

7 Tổng giá trị thực hiện đầu tư Tỷ đồng 2,75 1,02 37,09 

8 Tỷ lệ chia cổ tức % 0 0 - 

2. Đánh giá tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu: 

Về giá trị sản lượng: Tổng giá trị sản lượng thực hiện năm 2013 là 123,78 tỷ 

đồng, đạt 75,3% kế hoạch và tăng 11,07% so cùng kỳ năm 2012. 

Về doanh thu: Doanh thu thực hiện năm 2013 là 115,16 tỷ đồng, đạt 76,52% 

kế hoạch, giảm 23,26% so cùng kỳ năm 2012. 

Về lợi nhuận: Trong năm 2013, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của 

PVC-Mekong gặp rất nhiều khó khăn, mất cân đối dòng tiền và tính thanh khoản, nợ 

vay ngắn hạn tại ngân hàng và các khoản nợ phải trả đến hạn của Công ty còn rất lớn. 

Mặc dù PVC-Mekong đã cố gắng nỗ lực tìm kiếm các nguồn việc để có thể duy trì 

hoạt động nhưng hiệu quả chưa cao, đa số là nguồn việc có giá trị nhỏ, không đủ để có 

thể bù đắp những khoản lãi vay và trả nợ cho khách hàng. Từ đó, dẫn đến lợi nhuận 

trước thuế năm 2013 của Công ty là âm 122,24 tỷ đồng. 

Về giá trị thực hiện đầu tư: Giá trị thực hiện năm 2013 là 1,02 tỷ đồng, đạt 

36,97% kế hoạch, giảm 53,15% so cùng kỳ năm 2012. 

Về lao động sử dụng bình quân: Trong năm 2013, PVC-Mekong đã tiến hành 

tiết giảm nhân sự để tinh gọn bộ máy, tuy nhiên vẫn giữ lại một số nhân sự để giải quyết 

các công trình tồn đọng đang trong quá trình quyết toán. Tổng số lao động sử dụng bình 

quân năm 2013 là 173 người, đạt 102,98% kế hoạch, giảm 60,77% so cùng kỳ năm 2012. 

 Về thu nhập bình quân: Thu nhập bình quân năm 2013 là 5,42 triệu đồng 

/người/tháng, đạt 94,43% kế hoạch và giảm 19,37% so cùng kỳ năm 2012. 

 

 

                                                 
(1) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty phê duyệt tại Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ 

ngày 10/5/2013. 
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II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 

1. Công tác thi công xây lắp: 

Trong năm 2013, Công ty đã tập trung thực hiện thi công một số công trình/dự án 

từ năm 2012 chuyển sang như: Công trình Khối lớp học Trường THPT chuyên Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre; Xây dựng mở rộng Trường THPT Thới Quản, huyện Gò Quao, tỉnh 

Kiên Giang; Đường và thoát nước Km0+00 - Km2+900 thuộc công trình Đường Thới 

Thuận - Thạnh Lộc, Cần Thơ v.v... Và triển khai thi công mới một số công trình trong 

ngành như: Đầu tư xây dựng bổ sung hạng mục hội trường, thư viện, lưu trữ, phòng 

truyền thông, hội thảo chuyên ngành thuộc Nhà Máy Đạm Phú Mỹ, Vũng Tàu; Xây 

dựng hạng mục nhà xe thuộc công trình Nhà máy Đạm Cà Mau; Thi công xây lắp cụm 

máy nén PM3 thuộc dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau v.v… Các công trình được thi 

công đều đạt tiến độ đề ra và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế. 

Ngoài ra, Công ty đã chủ động tìm kiếm các nguồn việc ngoài ngành để chủ động 

vượt qua khó khăn. Một số công trình ngoài ngành trong năm đã thực hiện như: Trạm 

Y tế xã Bình Hưng Hòa, Long An; Xây dựng và Mở rộng Phòng khám đa khoa Khánh 

An, Cà Mau; Thi công xây dựng gói thầu 15: Hệ thống âm thanh thuộc Dự án: Nâng 

cấp, trùng tu, tôn tạo Khu tưởng niệm Bác Hồ (giai đoạn 2), Cà Mau; Thi công xây 

dựng công trình cải tạo sân đường, thoát nước Viện kiểm soát nhân dân huyện Đầm 

Dơi, huyện Cái Nước, Cà Mau v.v… 

* Về quản lý chất lượng, công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại 

công trường thi công các công trình: 

Công ty đã áp dụng các quy trình thuộc hệ thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2008, quản lý môi trường ISO 14001:2004 và quản lý an toàn sức khỏe nghề 

nghiệp OHSAS 18001:2007 vào công tác quản lý chất lượng, công tác an toàn lao 

động, vệ sinh môi trường trong các công trình Công ty thi công xây dựng. 

2. Công tác đầu tư: 

Thực hiện triệt để chủ trương của Chính phủ, Tập đoàn, Tổng công ty PVC về 

việc cắt giảm, giãn tiến độ đầu tư và cùng với việc huy động nguồn vốn đầu tư của 

PVC-Mekong gặp nhiều khó khăn, nên công tác đầu tư của PVC-Mekong trong năm 

2013 không thực hiện đầu tư các dự án dân dụng, bất động sản mà chỉ thực hiện sửa 

chữa, nâng cấp, mở rộng văn phòng làm việc và mua sắm, sửa chữa một số trang thiết 

bị thật sự cần thiết để phục vụ cho các công việc thi công xây dựng công trình.  

PVC-Mekong luôn chấp hành và thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý và chế độ 

báo cáo định kỳ về công tác đầu tư theo đúng quy định. 

3. Công tác tiếp thị đấu thầu: 

Trong năm 2013, Công ty đã thực hiện tiếp thị và tham gia đấu thầu một số công 

trình dân dụng và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cụ thể như sau: 

* Công trình trúng thầu thông qua chỉ định thầu với tổng giá trị 19,80 tỷ 

đồng, trong đó: 

- Gói thầu: Xây dựng công trình theo kế hoạch đấu thầu được duyệt thuộc dự án 

“Mở rộng Phòng khám đa khoa khu vực Khánh An, huyện U Minh: 3,07 tỷ đồng. 

- Gói thầu: Thi công xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị, chuyển giao công nghệ 

và hướng dẫn vận hành Trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 30m
3
/ngày đêm 

thuộc dự án kho cảng tổng hợp 20.000 DWT tại phường Tân Phú, quận Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ: 0,87 tỷ đồng. 
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- Gói thầu: Thiết kế, mua sắm, thi công xây lắp và chạy thử cụm máy nén PM3 

thuộc công trình Nhà máy xử lý Khí Cà Mau: 8 tỷ đồng. 

- Gói thầu: Xây dựng đường vào và giao thông tĩnh trước cổng Trường tiểu học 

Phường 9: 0,72 tỷ đồng. 

- Gói thầu: Thi công xây dựng công trình Mở rộng nhà xe, sân đường khu nhà ở 

giai đoạn 3: 0,68 tỷ đồng. 

- Gói thầu: Nhà để xe ô tô Nhà máy Đạm Cà Mau: 2,79 tỷ đồng. 

- Gói thầu: Cải tạo, sửa chữa hàng rào, khuôn viên trụ sở văn phòng Công ty 

TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (giai đoạn 1): 1,17 tỷ đồng. 

- Gói thầu: Trạm y tế xã Bình Hòa Hưng: 2,50 tỷ đồng. 

* Công trình trúng thầu thông qua đấu thầu với tổng giá trị 107,47 tỷ đồng, trong đó: 

- Gói thầu: Xây dựng, lắp đặt thiết bị, nội ngoại thất công trình, thí nghiệm cọc 

thuộc dự án Đầu tư xây dựng bổ sung hạng mục: Hội trường, thư viện, lưu trữ, phòng 

truyền thống, hội thảo chuyên ngành thuộc Nhà máy đạm Phú Mỹ: 46,47 tỷ đồng. 

- Gói thầu: Thi công xây dựng kè bờ, bến xếp dỡ hàng hóa, đường nội bộ, cổng, 

tường rào, nhà bảo vệ thuộc dự án công trình kho Tiền Giang: 12,33 tỷ đồng. 

- Gói thầu: Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông đường thủy thuộc 

dự án Đầu tư xây dựng Mái che mưa cho hệ thống xuất sản phẩm tại Nhà máy đạm Cà 

Mau: 48,67 tỷ đồng. 

4. Tình hình thực hiện các hợp đồng 

Hầu hết các hợp đồng kinh tế Công ty thực hiện ký kết mới trong năm 2013 là các 

hợp đồng thi công xây lắp. Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt, vẫn quan tâm hàng 

đầu đến tiến độ và chất lượng các công trình. Còn lại các công trình chuyển tiếp trong năm 

2012 sang thì đảm bảo về chất lượng và tiến độ bàn giao theo cam kết với Chủ đầu tư. 

5. Công tác tài chính - kế toán 

a) Về công tác tài chính: 

- PVC-Mekong chấp hành nghiêm chỉnh và tuân thủ thực hiện các chế độ, chính 

sách tài chính theo quy định. Công tác lập Báo cáo tài chính được thực hiện kịp thời, 

đúng theo yêu cầu của Tổng công ty và quy định pháp luật hiện hành. Các Báo cáo tài 

chính định kỳ 6 tháng và hàng năm đều được đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm tra và 

soát xét kịp thời theo quy định. 

b) Về công tác kế toán, tài vụ: 

- Công tác hạch toán kế toán luôn được Công ty quan tâm và chỉ đạo bộ phận 

chuyên môn thực hiện đúng theo các chuẩn mực, chế độ, chính sách kế toán theo quy 

định hiện hành. 

- Thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra tài chính, kế toán tại các đơn vị trực 

thuộc, đảm bảo các đơn vị thực hiện đúng các chế độ kế toán, hạch toán kịp thời các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị. 

6. Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; lao động, đào tạo và khoa học công nghệ 

a) Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp: 

Thực hiện chủ trương tái cấu trúc doanh nghiệp theo Nghị quyết của Hội đồng 

quản trị Tổng Công ty PVC, năm 2013 PVC-Mekong đã tập trung sắp xếp kiện toàn 

bộ máy tổ chức, nhân sự; giải thể phòng Đầu tư Kinh doanh, sắp xếp lại các Phòng 
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chức năng chuyên môn Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả; chuyển hoạt động các 

đội xây dựng từ hạch toán độc lập sang hạch toán phụ thuộc; giao nhiệm vụ cho các 

đơn vị hoạt động dịch vụ tự cân đối thu-chi. 

Về tinh giản biên chế: Công ty chỉ giữ lại cán bộ khung và lực lượng lao động nòng 

cốt để phục vụ cho việc thi công các công trình/dự án dự kiến ký kết hợp đồng trong năm 

2014; thực hiện giải quyết chính sách cho CBCNV nghỉ luân phiên, nghỉ không hưởng 

lương và tạo điều kiện cho CBCNV chuyển công tác, tìm việc làm mới. Các giải pháp 

trên với mục tiêu là cắt giảm và tiết kiệm tối đa chi phí tiền lương, quản lý, chi phí điện, 

nước, văn phòng phẩm,… để vượt qua khó khăn trong giai đoạn công ty thiếu việc làm. 

Năm 2013 lao động của Công ty giảm 576 người, bằng 60% so với tổng số lao động. 

Trong đó lao động định biên giảm từ 359 người xuống còn 147 người (giảm 59%). 

- Quan tâm công tác quy hoạch, lựa chọn người có năng lực, phẩm chất, kinh 

nghiệm để bố trí vào những vị trí quan trọng; đồng thời phân công, phân nhiệm cụ thể 

cho từng đồng chí trong Ban lãnh đạo Công ty. 

- Về góp vốn đầu tư: Công ty đã thực hiện nhận chuyển nhượng 450.000 cổ phần 

của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) tại Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xây dựng Dầu khí-3C, với giá trị nhận chuyển nhượng là 5,4 tỷ đồng (tương đương 

5% vốn điều lệ của PVC-3C). Tuy nhiên, hiện nay PVC-Mekong chưa thu xếp được 

nguồn vốn để nhận chuyển nhượng, đồng thời đã có văn bản xin Tổng công ty PVC 

chấp thuận cho PVC-Mekong không tiếp nhận chuyển nhượng số cổ phần nêu trên. 

b) Công tác lao động, tiền lương, thu nhập và thực hiện chế độ chính sách: 

Tổng số lao động toàn Công ty đến thời điểm cuối năm 2013 có 372 người, trong đó 

gồm 147 lao động định biên (bộ phận lao động gián tiếp tại văn phòng của Công ty là 58 

người) và 225 lao động thời vụ. Phân theo ngành nghề thì có 124 cán bộ khoa học kỹ 

thuật và 248 công nhân kỹ thuật. Lao động bình quân năm 2013 là 173 người. 

Việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động được bảo đảm đầy đủ 

mua bảo hiểm theo đúng quy định. 

Năm 2013, do tình hình sản xuất kinh doanh Công ty đạt thấp so với kế hoạch 

nên tiền lương của CBNV giảm, nhưng Công ty đã thực hiện việc chi trả tiền lương và 

các chế độ chính sách cho CBCNV và người lao động đầy đủ và đúng quy định, tạo sự 

yên tâm cho CBCNV trong công tác, làm việc. 

c) Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực: 

Năm 2013, Công ty đã tổ chức đào tạo và đưa đi đào tạo 237 lượt người của các khóa 

đào tạo khác nhau. Lĩnh vực đào tạo chủ yếu về nghiệp vụ: tổ chức thi công, giám sát, đấu 

thầu, kế toán và một số nghiệp vụ khác. Đối tượng được đào tạo đã tiếp cận những kiến 

thức mới, cập nhật các chế độ, chính sách hiện hành phục vụ tốt công tác quản lý, điều hành 

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Riêng đối với các chương trình đào tạo 

nội bộ, Công ty đã xem xét lựa chọn kỹ các cơ sở đào tạo và nội dung chương trình khóa 

đào tạo, nhất là lựa chọn đối tượng giảng viên có kinh nghiệm thực tiễn và khả năng truyền 

đạt tốt. Từ đó, đã giúp cho học viên, cán bộ công nhân viên Công ty vận dụng khá tốt những 

kiến thức đã học vào thực tiễn công tác. Ngoài ra, Công ty còn tổ chức nhiều lớp tập huấn 

về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, văn hóa doanh nghiệp cho trên 400 lượt người. 

d) Về khoa học công nghệ: 

- Thường xuyên cập nhật kiến thức, tri thức mới về đầu tư hệ thống truyền thông, 

an ninh, công nghệ mới để phục vụ công tác điều hành và nghiệp vụ chuyên môn. 



23 

 

- Công ty liên tục cải tiến và thường xuyên duy trì ứng dụng hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; Hệ thống quản lý môi trường ISO 

14001:2004 và quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007. 

IV. NHỮNG HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN  

1. Hạn chế: 

- Công tác quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là quản lý tài chính kế toán, cân đối 

dòng tiền và dự báo rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty còn yếu 

dẫn đến tình trạng khó khăn như tình hình hiện nay. 

- Việc dùng vốn ngắn hạn để đầu tư các dự án bất động sản, khi công trình thi công 

đến giai đoạn cuối thì không còn nguồn vốn làm cho mất cân đối dòng tiền, nên phải thế 

chấp tài sản để vay cho hoạt động thi công xây dựng. Hiện nay chưa tìm được nguồn công 

việc trong giai đoạn trước mắt để duy trì ổn định tổ chức vượt qua đợt khủng hoảng và 

không có nguồn để cân đối dòng tiền cho dự án bất động sản đã đầu tư để giảm trả lãi vay 

(hiện nay PVC-Mekong lỗ chủ yếu là do lãi vay ngắn hạn để đầu tư tài sản dài hạn). 

2. Nguyên nhân: 

Năm 2013, Công ty đã lỗ 124 tỷ đồng, khoản lỗ này được xác định do một số 

nguyên nhân như sau: 

a. Yếu tố khách quan: 

Với tình hình nền kinh tế khó khăn chung như trình bày ở phần mở đầu, thực hiện 

Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về việc cắt giảm đầu tư công, 

kiềm chế lạm phát nên nhiều dự án, công trình bị tạm dừng, giãn tiến độ và hoãn vô thời 

hạn. Các dự án PVC-Mekong đã đầu tư công tác chuẩn bị thi công nhưng do tạm dừng, 

chưa triển khai được như: dự án Nhà máy Khí Cà Mau, đường ống dẫn khí Lô B Ô Môn, 

Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, đường ống dẫn khí 

Nam Côn Sơn,… khiến nguồn việc của Công ty thiếu hụt trầm trọng so với kế hoạch. 

b. Yếu tố chủ quan: 

- PVC-Mekong chưa dự báo hết những khó khăn và biến động của nền kinh tế, 

cũng như những ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng thực hiện kế hoạch SXKD năm 

2013 đã đề ra. 

- Chi phí lãi vay phát sinh từ việc đầu tư bất động sản như đã nêu là rất lớn. 

Trong tình hình thị trường bất động sản khó khăn như hiện nay, việc kinh doanh thu 

hồi vốn để trả nợ và lãi vay là rất khó khăn nên dẫn đến không sản xuất kinh doanh 

được nhưng Công ty vẫn phải trả các khoản lãi vay và nợ khách hàng. 

- Bộ máy chuyên môn quản lý của Công ty thiếu những cán bộ có kinh nghiệm 

trong lĩnh vực xây lắp, chưa phát huy được vai trò quản lý, kiểm soát của Công ty, đặc 

biệt trong công tác quản lý tài chính, kế toán. Công tác kiểm soát Hồ sơ chất lượng 

phục vụ nghiệm thu, thanh quyết toán còn chậm làm ảnh hưởng đến việc thu hồi vốn. 

- Việc xác định kết quả sản xuất kinh doanh một số công trình trong những năm 

trước đây chưa hợp lý, nhiều công trình thi công không có lãi song đã phản ánh lãi vào 

những năm trước (lãi giả, lỗ thật). Do không kiểm soát được khối lượng thực tế nên 

phần lỗ tiềm ẩn trong giá trị khối lượng dở dang của các công trình. Năm 2013, khi 

xác định đầy đủ chi phí cho các dự án, công trình, dẫn đến tình trạng phải hạch toán lỗ. 
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PHẦN II 

KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

Với bức tranh ảm đạm về thực trạng các doanh nghiệp xây dựng hiện nay, theo đó 

kết quả kinh doanh năm 2013 của nhiều Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước trong lĩnh vực 

xây dựng tiếp tục làm ăn “thất bát” trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. Tổng 

hợp số liệu các đơn vị cho thấy đa số đều đang ở tình trạng nợ nần và thua lỗ, kết quả sản 

xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2013 đều ở mức thấp, rất nhiều chỉ tiêu về giá trị 

sản xuất kinh doanh, giá trị đầu tư, doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước đều 

thấp so với kế hoạch cũng như so cùng kỳ năm 2012. Hầu hết các doanh nghiệp đều đang 

đối mặt với khó khăn như lãi vay cao, khả năng tiếp cận nguồn vốn cực khó. 

Theo dự báo, đánh giá của các chuyên gia kinh tế, năm 2014 kinh tế Việt Nam 

vẫn tiếp tục khó khăn như năm 2013 và khó có thể phục hồi nhanh nếu có thể thì phục 

hồi rất chậm chạp. Hệ quả của nó sẽ làm cho nguồn việc ít hoặc khó có khả năng tăng 

thêm, nền kinh tế sẽ chậm chạp phục hồi trong năm. Nền kinh tế chỉ có thể phục hồi 

ổn định trở lại vào cuối năm 2015 nhờ các chính sách chung của kinh tế thế giới cũng 

như của Chính phủ nhằm thực hiện đúng theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 về kế 

hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015. 

Theo đó, PVC-Mekong xây dựng kế hoạch cho năm 2014 trên cơ sở đảm bảo 

vượt qua các khó khăn trong thời gian này. Về ngắn hạn, dựa trên cơ sở giá trị còn lại 

các công trình đã ký kết hợp đồng năm 2013 chuyển sang; tiếp tục xây dựng và phát 

huy hiệu quả đội ngũ chuyên tiếp thị, đấu thầu các công trình, dự án trong và ngoài 

ngành. Bên cạnh đó PVC-Mekong cũng kỳ vọng vào sự phục hồi nền kinh tế trong 

giai đoạn 2014-2015 và xây dựng kế hoạch 2014-2015 nhằm đảm bảo trụ vững trên thị 

trường, vượt qua khó khăn để ổn định phát triển. 

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2014 

Công ty đã xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với 

sản lượng và doanh thu theo khối lượng công việc hoàn thành, chi phí công trình theo 

quy định của Công ty. Riêng chi phí quản lý được xây dựng trên cơ sở tiết kiệm tối đa 

các khoản không cần thiết và phù hợp với doanh thu. Dự kiến năm 2014, Công ty vẫn 

lỗ do chi phí lãi vay và khấu hao máy móc thiết bị, cụ thể như sau: 
 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
 Kế hoạch 

năm 2014  
Ghi chú 

1 Tổng vốn điều lệ Tỷ đồng 280,69  

2 Tổng giá trị sản lượng Tỷ đồng 187,44  

3 Doanh thu Tỷ đồng 384,66  

4 Lợi nhuận  Tỷ đồng -  

5 Chi phí quản lý doanh nghiệp Tỷ đồng 10,06  

6 Các khoản phải nộp NSNN Tỷ đồng 23,31  

7 Tổng giá trị thực hiện đầu tư Tỷ đồng 0,8  

8 Thu nhập bình quân Trđ/ng/th 5,58  

9 Chia cổ tức % -  
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III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2014: 

1. Tập trung sản xuất kinh doanh và phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch 

SXKD năm 2014 đã đề ra. 

2. Quyết liệt, đẩy nhanh việc chuyển nhượng dự án Bạc Liêu Tower và khu đất 1 

ha tại khu dân cư Hưng Phú, thành phố Cần Thơ để trả nợ vay, tái cơ cấu lại nguồn 

vốn đảm bảo tập trung cho hoạt động SXKD và tối đa hiệu quả sử dụng vốn; 

3. Tiếp tục thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức của đơn vị, rà soát sắp xếp lại bộ 

máy quản lý và lao động gián tiếp một cách hợp lý; hoàn thiện phương thức quản lý 

theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả 

sản xuất kinh doanh. 

4. Tăng cường kiểm soát, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh; Đẩy 

mạnh công tác thực hành tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm theo Nghị quyết 

số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ. 

5. Không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường công tác tiếp thị đấu 

thầu đối với các dự án trong ngành, quan tâm đến thị trường ngoài ngành để chủ động 

và ổn định nguồn việc. Tập trung vào ngành sản xuất kinh doanh chính là: tư vấn đầu 

tư xây dựng, xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật khu công 

nghiệp (kè, cảng, giao thông, kênh thoát nước, bãi xỉ, cấp nước, cấp điện, thoát nước, 

cây xanh, chiếu sáng, hệ thống xử lý nước thải,…); 

6. Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển 

nguồn nhân lực của đơn vị đảm bảo đáp ứng yêu cầu SXKD, phù hợp với điều kiện 

tăng trưởng của đơn vị; 

7. Quyết liệt công tác thu hồi vốn và công nợ tồn đọng của các công trình đã thi 

công hoàn thành và đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng; 

8. Chủ động tìm kiếm nguồn công việc có nguồn vốn ổn định từ các địa phương; 

trọng tâm là các công trình có nguồn vốn từ các Tổng công ty trong ngành dầu khí như 

Tổng công Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), Công ty TNHH MTV Phân bón 

Dầu khí Cà Mau (PVCFC), Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PVPower), Tổng công ty 

Khí Việt Nam (PVGas), Liên doanh Vietsovpetro (VSP),…; 

9. Tranh thủ tối đa việc thực hiện các chủ trương của Nhà nước, phối hợp và phải 

cơ cấu được nguồn vốn vay để tạo điều kiện khoanh nợ cũ, mở rộng hạn mức nhằm 

tranh thủ tối đa các nguồn tài trợ phục vụ các công trình. 

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2014 

Trên cơ sở các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch nêu trên, PVC-Mekong đề ra giải 

pháp triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau: 

1. Tái cấu trúc vốn: 

Năm 2014, Công ty phải đẩy mạnh công tác thoái vốn các dự án bất động sản để tập 

trung vào lĩnh vực hoạt động chính của Công ty hiện nay là xây lắp chuyên ngành dầu khí. 

Các dự án bất động sản không phát sinh lợi nhuận cần phải thoái vốn gấp như dự án Bạc 

Liêu Tower, Khu đất 1ha tại khu đô thị Hưng Phú - Cần Thơ và thanh lý các tài sản khác. 

2. Cơ cấu lại tổ chức, bộ máy quản lý: 

Trong năm 2014, sắp xếp lại bộ máy quản theo hướng tinh gọn và hiệu quả hơn nữa. 

Về nhân sự: Tiếp tục hoàn thiện việc tái cơ cấu tổ chức, nhân sự đúng theo chỉ thị 

của Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty. Tiến hành cắt giảm nhân sự trên tinh thần 
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trách nhiệm, thích ứng với công việc mới và hiệu quả từ công việc sẽ quyết định. Dự 

kiến số lượng CBCNV gián tiếp tại văn phòng Công ty còn dưới 48 người, nhưng sẽ 

tăng CBCNV trực tiếp lành nghề, qua đào tạo do các Đội xây dựng quản lý. Tăng 

cường năng lực chuyên môn chuyên ngành cho các Đội xây dựng, là lực lượng nòng 

cốt triển khai thi công các công trình. 

Bên cạnh đó, PVC-Mekong sẽ quan tâm đến công tác đào tạo chuyên ngành, sắp 

tới hướng đến các ngành nghề chuyên sâu phục vụ sản xuất, quản trị doanh nghiệp, tài 

chính,… Chủ động xây dựng lực lượng thi công các công trình dầu khí trên bờ như hạ 

tầng kỹ thuật nhà máy, các nhà máy sản xuất công nghiệp và lực lượng đấu thầu xây 

lắp các công trình ngoài ngành, vốn ODA, FDI. 

3. Tái cơ cấu nguồn việc: 

- Nâng cao năng lực đấu thầu, công tác tiếp thị các nguồn việc; 

- Tiếp cận và xin nguồn việc từ các Công trình triển khai năm 2014 có từ Tổng 

công ty PVC, PVFCCo, PVCFC, PVPower, PVGas, VPS,…; 

- Tiếp cận và yêu cầu sử dụng các dịch vụ Tư vấn đầu tư xây dựng của tỉnh Cà 

Mau, Bạc Liêu; 

- Về công nợ phải thu: Đẩy mạnh công tác thanh quyết toán các công trình, 

nhanh chóng thu hồi công nợ bao gồm nợ cá nhân, nợ của chủ đầu tư và nợ khác. Xác 

định thời gian cụ thể và sẽ đưa đến cấp thẩm quyền/Tòa án giải quyết trong trường hợp 

nợ xấu không có khả năng trả hoặc trả không đúng cam kết; 

- Về công nợ phải trả: 

+ Đối với nợ ngân hàng: đề nghị và yêu cầu ngân hàng khoanh nợ vay, kéo dài 

thời gian trả nợ và giảm lãi vay, không phạt nợ quá hạn; 

+  Đối với khách hàng: sẽ đàm phán kéo dài hoặc trả chậm, trường hợp các khách 

hàng nợ quá hạn sẽ yêu cầu từ phía Ngân hàng có thể cho vay để thanh toán; 

+ Đối với nợ thuế, BHXH: sẽ làm việc với các cơ quan chức năng để gia hạn và 

không phạt nợ thuế, nợ bảo hiểm,… 

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 

2014 của Công ty cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí, Giám đốc Công ty kính báo Quý 

cổ đông và đại biểu xem xét thông qua. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Tổng công ty PVC (để báo cáo); 

- Các cổ đông (để báo cáo); 

- HĐQT, BKS PVC-Mekong (để báo cáo); 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Huy 
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TỔNG CTY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /BC-BKS Cà Mau, ngày       tháng      năm 2014 

BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động năm 2013, kế hoạch nhiệm vụ năm 2014  

của Ban Kiểm soát Công ty 
 

Kính thưa: Quý vị cổ đông, kính thưa Quý vị đại biểu. 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005; 

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Phát triển Đô thị Dầu khí; 

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát PVC Mekong; 

Ban kiểm soát PVC Mekong kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm 

tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 

2014 như sau: 

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2013: 

1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 

Ban kiểm soát PVC Mekong nhiệm kỳ 2013-2018 được Đại hội đồng Cổ đông 

(ĐHĐCĐ) thường niên 2013 bầu ra với 3 thành viên hoạt động không chuyên trách gồm: 

- Ông Lê Hoàng Anh, Trưởng Ban kiểm soát; 

- Ông Nguyễn Hữu Tú, Thành viên Ban kiểm soát; 

- Bà Nguyễn Tú Anh, Thành viên Ban kiểm soát; 

Ngày 19/07/2013, thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà 

Nguyễn Tú Anh, ĐHĐCĐ đã ra nghị quyết số 16/NQ-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiện 

chức danh đối với Bà Nguyễn Tú Anh.  

Nhằm đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát đầy đủ theo quy định, thông 

qua Biên bản ngày 24/10/2013 của Hội đồng quản trị về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ 

đông về thay đổi thành viên Ban kiểm soát, Công ty đã bầu bổ sung Bà Trần Ngọc 

Hiền thay cho Bà Nguyễn Tú Anh vào vị trí thành viên Ban kiểm soát không chuyên 

trách nhiệm kỳ năm 2013-2018. 

2. Hoạt động của Ban kiểm soát: 

Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, Ban kiểm soát đã giám sát việc thực hiện nghị 

quyết của ĐHĐCĐ năm 2013, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, hoạt động 

điều hành của Giám đốc và các đơn vị trực thuộc Công ty. Trong năm 2013, Ban kiểm 

soát đã tổ chức 4 cuộc họp thảo luận và thông qua các vấn đề sau:  

- Lập kế hoạch hoạt động kiểm tra giám sát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cho 

từng thành viên Ban kiểm soát,  
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  - Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động tại công ty, các Phòng và 

đơn vị trực thuộc công ty để kịp thời báo cáo HĐQT có biện pháp chấn chỉnh hoạt 

động sản xuất kinh doanh của công ty đạt hiệu quả. 

 - Tham gia các cuộc họp HĐQT. Ban kiểm soát đã phân tích đánh giá các chỉ tiêu 

tài chính, kiến nghị Ban điều hành công ty kiểm soát kịp thời các khoản mục chi phí góp 

phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty, đồng thời tham gia đóng góp ý 

kiến về việc tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ, quy chế của công ty liên quan đến 

việc quản lý, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty. 

- Theo dõi tình hình triển khai các hợp đồng kinh tế, dự án đầu tư, và công tác 

quản lý tài chính. 

- Thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý, năm của công ty. 

- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, đảm bảo đại 

hội diễn ra đúng pháp luật và tuân thủ Điều lệ công ty. 

3. Kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của công ty: 

Bối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2013 khó khăn, phức tạp, nợ xấu tăng cao, nhiều 

doanh nghiệp phá sản đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh của công ty trong năm 2013. Nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm cao của Ban 

lãnh đạo và toàn thể CBCNV, công ty đã cố gắng duy trì hoạt động, vượt qua khó 

khăn. Tuy kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 chưa được như mong đợi nhưng đã 

thể hiện những nỗ lực và sự cố gắng không ngừng của tập thể lãnh đạo và toàn thể 

CBCNV PVC Mekong trong năm vừa qua. 

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh: 

o Tổng giá trị sản lượng:  125 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch năm; 

o Tổng doanh thu:  115 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch năm; 

o Lợi nhuận trước thuế:  - 122 tỷ đồng; 

o Lợi nhuận sau thuế:  - 124 tỷ đồng; 

Nguyên nhân lỗ là do điều chỉnh giảm doanh thu trước và sau kiểm toán, doanh 

thu năm 2013 không đủ bù đắp chi phí quản lý và lãi vay, trích lập dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho, công nợ khó đòi… 

- Về công tác tài chính: 

Trong năm 2013, công ty đã rà soát, tiến hành tái cấu trúc tài chính toàn công ty. 

Công ty đã tăng cường công tác thu hồi công nợ, thanh quyết toán bù trừ công nợ, trả 

bớt nợ vay, đàm phán giảm lãi suất nợ vay, tiết giảm chi phí quản lý, tăng cường quản 

lý dòng tiền. Mặc dù kết quả vẫn chưa được như mong muốn nhưng so với năm 2012 

công ty đã đạt được một số kết quả nhất định. 

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2013: 

o Phải thu khách hàng:  44 tỷ đồng (so với 2012 là 76 tỷ đồng); 

o Các khoản phải thu khác:  30 tỷ đồng (so với 2012 là 35 tỷ đồng); 

o Vay và nợ ngắn hạn:  116 tỷ đồng, lãi suất 11,5%/năm (so với 2012 

là 148 tỷ đồng, lãi suất 21-22%/năm); 

o Lãi vay:   19,5 tỷ đồng (so với 2012 là 27,3 tỷ đồng); 

o Chi phí quản lý:   35,5 tỷ đồng, bao gồm trích lập dự phòng tài 

chính công nợ khó đòi 15,7 tỷ đồng (so với 2012 là 26 tỷ đồng); 
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o Phải trả người bán:  91 tỷ đồng (so với 2012 là 133 tỷ đồng); 

o Vốn chủ sở hữu:  31,6 tỷ đồng (so với 2012 là 156 tỷ đồng); 

- Về tổ chức – nhân sự:  

Trong năm 2013, thực hiện theo chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và 

Tổng công ty PVC về tái cấu trúc doanh nghiệp tại các đơn vị thành viên, Hội đồng 

quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã tiến hành thực hiện bố trí, sắp xếp lại nhân sự 

đúng người, đúng việc để mang lại hiệu quả sản xuất cao nhất cho đơn vị. 

Cụ thể lao động định biên giảm từ 359 người xuống còn 147 người, trong đó lao 

động gián tiếp 58 người, bên cạnh đó Công ty đã chuyển các đội xây dựng từ hạch 

toán độc lập sang hạch toán phụ thuộc. Đối với các đội xây dựng yếu kém, không hiệu 

quả, công ty tiến hành giải thể, sáp nhập. 

4. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính: 

Báo cáo tài chính (BCTC) đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý trên các khía 

cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2013, BCTC phù 

hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định của 

pháp luật hiện hành. 

Công ty TNHH Deloitte VN đã được lựa chọn để thực hiện kiểm toán BCTC 

năm 2013 của công ty và Ban kiểm soát nhất trí với các ý kiến của công ty kiểm toán. 

5. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban GĐ: 

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban GĐ: 

Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty gồm 5 thành viên, trong đó 1 thành viên 

chuyên trách (Chủ tịch HĐQT) và 4 thành viên kiêm nhiệm. HĐQT công ty làm việc 

theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số quá bán. Các thành viên HĐQT đã được 

phân công nhiệm vụ cụ thể và thực thi nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm. Hội đồng 

quản trị đã tổ chức họp định kỳ hàng quý, họp đột xuất và lấy ý kiến bằng văn bản để 

quyết nghị các vấn đề chính yếu của công ty một cách kịp thời, nội dung chi tiết đã 

được nêu tại Báo cáo của Hội đồng quản trị. 

Ban giám đốc (GĐ) đã quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của 

công ty tuân thủ đúng Điều lệ hoạt động của công ty và quy định của pháp luật, phù 

hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT. 

Ban kiểm soát nhận thấy Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của GĐ công ty đã phản 

ánh trung thực về tình hình hoạt động SXKD năm 2013 của công ty.  

- Đánh giá sự phối hợp giữa BKS, HĐQT, Ban GĐ và các cán bộ quản lý: 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại công ty PVC Mekong, Ban kiểm soát đã 

nhận được sự phối hợp từ HĐQT, Ban GĐ và các cán bộ quản lý của công ty, đã cung 

cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của BKS để phục vụ để phục vụ 

công tác kiểm tra, giám sát tại công ty.  

6. Kiến nghị: 

- Đề nghị công ty tiếp tục tìm kiếm đối tác chuyển nhượng tòa nhà Bạc Liêu 

Tower và Khu đất tại Khu dân cư Hưng Phú I (Cần Thơ) để giảm bớt gánh nặng nợ 

vay. Ngoài ra, công ty cần quản lý tốt dòng tiền để hạn chế những khoản vay ngoài. 

- Tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu nhằm tiếp nhận các công trình có giá trị 

lớn để bù đắp chi phí quản lý và lãi vay. Mở rộng quan hệ với đối tác, khách hàng, 

trong đó tập trung khách hàng trong ngành, đặc biệt là các khách hàng tiềm năng như 
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Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), Công ty TNHH MTV Đạm 

Cà Mau, Liên doanh Vietsopetro, Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PV Power)… 

- Tiếp tục công tác tái cấu trúc công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả phù hợp 

với điều kiện thực tế; tiết giảm chi phí quản lý để tăng lợi nhuận cho công ty.  

- Tăng cường công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, bù trừ công nợ với chủ đầu 

tư, nội bộ và đối tác khác. 

- Tăng cường công tác xử lý và thu hồi công nợ. 

- Tăng cường công tác quản lý và sử dụng tài sản hiệu quả. 

Ngoài ra, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho BKS sửa đổi, bổ sung và ban hành quy 

chế tổ chức và hoạt động của BKS. 

 II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014 

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; việc tuân thủ pháp luật, Điều 

lệ công ty và các quy chế/quy định nội bộ trong hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp; 

- Giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 được ĐHĐCĐ giao; 

- Giám sát công tác quản lý, tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT 

và GĐ công ty; 

- Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn; 

- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo 

đánh giá công tác quản lý của HĐQT; 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ tại công ty và các đơn vị trực thuộc; 

- Kiểm tra, giám sát công tác tái cấu trúc công ty, tiết giảm chi phí, quản lý tài sản; 

- Thực hiện các công việc khác của BKS theo quy định của pháp luật hiện hành. 

III. ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2014 

Ban kiểm soát kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, BKS công ty lựa chọn 

một trong các công ty kiểm toán sau có năng lực, kinh nghiệm, được đánh giá cao trong 

lĩnh vực kiểm toán: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young 

Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse & Coopers Việt Nam. Mức phí phụ thuộc 

phạm vi công việc yêu cầu theo báo giá tại từng thời điểm và BKS sẽ thẩm tra. 

Trên đây là kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của 

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, 

thông qua. 

Trân trọng./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (để báo cáo); 

- HĐQT, BKS, BGĐ (để biết); 

- Lưu: VPHĐQT. 

 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Lê Hoàng Anh 

 



31 

 

TỔNG CTY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ 

 Số:          /TTr-HĐQT-ĐTDK Cà Mau, ngày       tháng 5 năm 2014 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc chấp thuận chủ trương tái cấu trúc  

Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí  

 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí. 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 

29/11/2005; 

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí đã được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua ngày 10/10/2013; 

Nhằm triển khai thực hiện chủ trương tái cấu trúc Tổng công ty Cổ phần Xây lắp 

Dầu khí Việt Nam theo Quyết định số 2034a/QĐ-DKVN ngày 20/9/2013 của Tập 

đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện để PVC-Mekong vượt qua giai đoạn 

khó khăn, tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Vì vậy, để đảm bảo sự linh hoạt trong 

quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại 

hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung như sau: 

-  Chấp thuận chủ trương tái cấu trúc PVC-Mekong theo hướng sáp nhập với đối 

tác có tiềm năng phát triển. 

-   Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành tìm các đối tác phù hợp để 

đàm phán công tác sáp nhập, thực hiện các thủ tục cần thiết để chuẩn bị cho công 

tác sáp nhập và xây dựng Phương án sáp nhập trình Đại hội đồng cổ đông Công ty 

xem xét, quyết định. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, chấp thuận. 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- HĐQT, BKS, BGĐ (để biết); 

- Lưu: VPHĐQT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Võ Văn Hạn 
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TỔNG CTY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ 

 Số:          /TTr-HĐQT-ĐTDK Cà Mau, ngày       tháng 5 năm 2014 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định 

việc chuyển nhượng tòa nhà Bạc Liêu Tower 

 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty. 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 

29/11/2005; 

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí đã sửa đổi, bổ sung 

và được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 10/10/2013; 

Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Cổ phần 

Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí về thoái vốn 

các dự án bất động sản để tập trung nguồn tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh 

chính của Công ty, thời gian qua PVC-Mekong đã tổ chức 06 đợt công bố bán đấu giá 

rộng rãi đối với tòa nhà Bạc Liêu Tower nhưng đến nay vẫn chưa có khách hàng tham 

gia đăng ký mua tài sản. Qua đàm phán trực tiếp với nhiều đối tác như Công ty TNHH 

1TV Xổ số Kiến thiết Bạc Liêu, Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh, Công ty TNHH 

Việt Úc,… thì các đối tác trả giá rất thấp và chưa thu xếp được vốn để mua Tòa nhà, 

Hội đồng quản trị Công ty đang tiếp tục tìm các đối tác có tiềm năng để chuyển 

nhượng Tòa nhà theo hướng có lợi nhất cho Công ty. 

Hiện giá trị quyết toán Bạc Liêu Tower là 217,81 tỷ đồng, chiếm 60,88% tổng giá 

trị tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2013. Vì vậy, để chủ động, linh hoạt 

trong việc giải quyết khó khăn về tài chính của Công ty và thực hiện chủ trương thoái 

vốn bất động sản, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền 

cho Hội đồng quản trị Công ty được quyết định bán tòa nhà Bạc Liêu Tower theo đúng 

quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện 

việc bán Bạc Liêu Tower trước Đại hội đồng cổ đông Công ty tại phiên họp gần nhất. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, chấp thuận. 

Trân trọng! 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- HĐQT, BKS, BGĐ (để biết); 

- Lưu: VPHĐQT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Võ Văn Hạn 
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TỔNG CTY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /TTr-HĐQT-ĐTDK Cà Mau, ngày        tháng  5 năm 2014 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán 
 

 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí. 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 

29/11/2005; 

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí đã sửa đổi, bổ sung 

và được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 10/10/2013; 

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2013 của PVC-Mekong đã được Công ty TNHH 

Deloitte Việt Nam kiểm toán. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua 

Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau: 

- Tổng tài sản: 357.786.305.802 đồng; 

- Vốn chủ sở hữu: 31.603.502.125 đồng; 

- Vốn điều lệ: 280.689.000.000 đồng; 

- Tổng Doanh thu, thu nhập khác : 115.164.126.836 đồng; 

- Lợi nhuận sau thuế: (124.433.722.128) đồng. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

Trân trọng! 
     

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- HĐQT, BKS, BGĐ (để biết); 

- Lưu: VPHĐQT. 

 

Đính kèm: 
- - Báo cáo tài chính năm 2013 

đã được kiểm toán. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Võ Văn Hạn 
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TỔNG CTY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /TTr-HĐQT-ĐTDK Cà Mau, ngày       tháng  5 năm 2014 

TỜ TRÌNH 
Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013  

và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014 
 

 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí. 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí đã sửa đổi, bổ sung 

và được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 10/10/2013; 

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2014 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí; 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua 

phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013 và kế hoạch 2014 như sau: 

1. Phân phối lợi nhuận năm 2013: 

Do lợi nhuận sau thuế năm 2013 đang âm 124,43 tỷ đồng nên Hội đồng quản trị kính 

trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không trích các Quỹ và chia cổ tức năm 2013. 

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014: 

STT Nội dung Thành tiền (tỷ đồng) 

1 Doanh thu  384,660 

2 Lợi nhuận từ HĐSXKD chính 9,86 

3 Tổng lợi nhuận - 

4 Trích lập các quỹ - 

5 Chia cổ tức - 

Về tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2014:  

Do khó khăn chung của nền kinh tế và dự kiến năm 2014 kết quả hoạt động kinh 

doanh của Công ty có lợi nhuận không cao, do đó Hội đồng quản trị Công ty kính trình 

Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận không chia cổ tức năm 2014. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- HĐQT, BKS, BGĐ (để biết); 

- Lưu: VPHĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Võ Văn Hạn 
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TỔNG CTY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /TTr-HĐQT-ĐTDK Cà Mau, ngày        tháng  5 năm 2014 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013  

và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 
 

 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí. 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 

29/11/2005; 

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí đã sửa đổi, bổ sung 

và được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 10/10/2013; 

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-ĐTDK ngày 31/7/2012 của Hội đồng quản trị Công 

ty về việc phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty cổ phần 

Phát triển đô thị Dầu khí;  

Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-XLDK ngày 14/05/2013 của Tổng công ty Cổ 

phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt nội dung Quy chế quản lý tiền 

lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với người đại diện của Tổng công ty Cổ 

phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/5/2013 của Đại hội đồng cổ đông 

thường niên Công ty năm 2013, với mức chi cụ thể như sau: 

- Mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị/Trưởng Ban kiểm soát không 

chuyên trách: 2.000.000 đồng/người/tháng. 

- Mức chi thù lao thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.000.000 

đồng/người/tháng. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua 

nội dung quyết toán chi thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 

không chuyên trách năm 2013 như sau: 
 

STT Nội dung chi 

Kế hoạch chi 

năm 2013 

(đồng) 

Thực hiện chi 

năm 2013 

(đồng) 

1 
Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị 

không chuyên trách 
72.000.000 83.00.000 

2 
Thù lao Trưởng Ban kiểm soát không 

chuyên trách 
24.000.000 15.400.000 

3 
Thù lao các thành viên Ban kiểm soát 

không chuyên trách 
24.000.000 21.024.667 
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Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem 

xét, thông qua Phương án chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban 

kiểm soát không chuyên trách năm 2014 như sau: 

 

Stt Nội dung 
Mức chi 

(đồng/người/tháng) 

1 Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách 2.000.000 

2 Thù lao cho Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách 2.000.000 

3 Thù lao thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách 1.000.000 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

Trân trọng! 

     

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- HĐQT, BKS, BGĐ (để biết); 

- Lưu: VPHĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Võ Văn Hạn 
 
 

 
 




