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I. Lịch sử hoạt động của Công ty: 

1. Những sự kiện quan trọng: 

+ Việc thành lập: 
Coâng ty coå phaàn Xaây döïng coâng trình giao thoâng Beán Tre ñöôïc thaønh laäp vaø phaùt trieån qua caùc giai 

ñoaïn nhö sau: 

-Töø naêm 1976 -1981: Coâng ty Caàu ñöôøng Beán Tre (ñöôïc thaønh laäp töø Ñoäi duy tu caàu ñöôøng) thuoäc 
ngaønh chuû quaûn Sôû Giao thoâng vaän taûi Beán Tre.  

-Töø naêm 1981 -1992: Coâng ty ñöôïc cuûng coá, phaùt trieån vaø ñoåi teân thaønh Coâng ty Coâng trình Giao 
thoâng Beán Tre.  

- Töø naêm 1992 -1996: UBND tænh Beán Tre Quyeát ñònh soá 767/QÑ-UB ngaøy 06/10/1992 hôïp nhaát 03 
ñôn vò laø Xí nghieäp Quaûn lyù Phaø, Xí nghieäp Quaûn lyù ñöôøng boä vaø Coâng ty Coâng trình Giao thoâng thaønh Ñoaïn 
Quaûn lyù ñöôøng boä Beán Tre. Chöùc naêng cuûa ñôn vò vöøa laø ñôn vò saûn xuaát, vöøa laø laø ñôn vò söï nghieäp coù thu. 

- Töø naêm 1996 -2004: Ngaøy 23/7/1996 UBND tænh Beán Tre quyeát ñònh soá 1077/QÑ-UB taùch khoái 
quaûn lyù phaø ra khoûi ñôn vò vaø ñoåi teân thaønh Coâng ty Xaây döïng & Khai thaùc Coâng trình Giao thoâng Beán Tre. 
Chöùc naêng cuûa Cty luùc naøy laø quaûn lyù heä thoáng caàu ñöôøng boä trong Tænh vaø xaây döïng, söûa chöõa caùc coâng 
trình giao thoâng, thuyû lôïi.  

- Töø naêm 2004 - 2005: Thöïc hieän phöông aùn saép xeáp, ñoåi môùi doanh nghieäp Nhaø nöôùc, UBND Tænh 
Quyeát ñònh soá 3816/2004/QÑ-UB ngaøy 04/10/2004 taùch khoái quaûn lyù giao thoâng thuûy boä cuûa Coâng ty ra ñeå 
thaønh laäp Ñoaïn Quaûn lyù giao thoâng thuyû boä (ñôn vò söï nghieäp) thuoäc Sôû Giao thoâng vaän taûi Beán Tre vaø 
Quyeát ñònh soá 3893/QÑ-UB ngaøy 13/10/2004 saùp nhaäp Xí nghieäp Cô khí Giao thoâng (ñôn vò trong Ngaønh 
giao thoâng) vaøo Coâng ty thuoäc Sôû Giao thoâng vaän taûi Beán Tre. Ngaønh ngheà saûn xuaát kinh doanh laø: Xaây 
döïng môùi, söûa chöõa caùc coâng trình giao thoâng; xaây döïng taùi thieát caùc coâng trình daân duïng, coâng nghieäp, ñoâ 
thò; ñoùng môùi, söûa chöõa phöông tieän thuyû voû theùp, thieát keá phöông tieän thuyû khoâng laáp maùy döôùi 100 taán; saûn 
xuaát caùc saûn phaåm phuïc vuï coâng trình giao thoâng, noâng nghieäp, xaây döïng, thuyû lôïi.  

+ Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: 
 - Cuoái naêm 2005 UBND Tænh Quyeát ñònh soá 3424/QÑ-UB ngaøy 06/10/2005 chuyeån Coâng ty Xaây 

döïng & Khai thaùc Coâng trình Giao thoâng thaønh Cty coå phaàn Xaây döïng coâng trình giao thoâng Beán Tre vaø 
chính thöùc hoaït ñoäng cuûa Coâng ty coå phaàn keå töø ngaøy 01/01/2006 cho ñeán nay. 

+ Niêm yết: 

 



  

Ngày 01/03/2010 cổ phiếu của công ty được niêm yết và giao dịch ngày đầu tiên tại Sở giao dịch 
chứng khoán Hà Nội sàn Upcom với mã chứng khoán TBT và số lượng cổ phiếu niêm yết là 1.656.470 cổ phiếu 
theo thông báo số 85/TB-SGDHN ngày 03/02/2010. 

+ Các sự kiện khác: Không 

2. Quá trình phát triển: 

+ Ngành nghề kinh doanh: Ngành nghề kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi 
lần 5 với số 1300403675 ngày 02 tháng 10 năm 2010. 

- Sản xuất, mua bán trụ điện, cọc bê tông phục vụ công trình giao thông, nông nghiệp, xây dựng, thủy lợi, 
điện lực và bưu chính viễn thông; 

- Sản xuất, mua bán các sản phẩm phục vụ công trình giao thông, đô thị, nông nghiệp, xây dựng, thủy lợi; 
- Đóng mới phương tiện thủy sản, sửa chữa phương tiện thủy bộ, thiết kế, thiết kế hoán cải phương tiện 

thủy vỏ thép (không lắp máy dưới 100T) 
- Thi công xây dựng và sửa chữa các công trình: giao thông (thủy, bộ), công nghiệp, dân dụng, đô thị và 

thủy lợi. 
- Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước. 
- Khai thác cát 
- Mua bán vật liệu xây dựng, các mặt hàng trang trí nội thất. Sản xuất, mua bán các loại cống, cọc bê tông 
ly tâm. 
- Chuẩn bị mặt bằng  
- Sản xuất, mua bán bê tông tươi 
- Kinh doanh bất động sản. 

+ Tình hình hoạt động: 
+ + Thuaän lôïi: 
- Ñöôïc söï quan taâm giuùp ñôõ cuûa laõnh ñaïo tænh, Sôû Giao thoâng vaän taûi Beán Tre vaø caùc ngaønh chöùc 

naêng coù lieân quan, ngoaøi vieäc trieån khai caùc coâng trình chuyeån tieáp coøn coù coâng trình môùi ñöôïc trieån khai 
ngay ñaàu naêm, taïo ñöôïc vieäc laøm oån ñònh. 

- Toå chöùc boâ maùy nhaân söï oån ñònh, coâng taùc ñieàu haønh ñöôïc duy trì neàn neáp, ña soá caùn boä chuû choát 
laøm vieäc coù hieäu quaû, phaàn lôùn ngöôøi lao ñoäng yeân taâm laøm vieäc, gaén boù vôùi Coâng ty.  

+ + Khoù khaên: 
- Nguoàn voán phuïc vuï saûn xuaát, ñaàu tö chöa ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu, chuû yeáu söû duïng nguoàn voán tín 

duïng ngaân haøng, laõi suaát taêng cao. Trong khi ñoù söï caàn thieát ñaàu tö veà maët baèng, nhaø xöôûng, xe maùy, thieát bò 
ñeå phuïc vuï saûn xuaát khaù lôùn. 

- Giaù vaät tö bieán ñoäng taêng, coù loaïi vaät tö khan hieám, moät soá coâng trình truùng thaàu hoaëc ñöôïc chæ ñònh 
thaàu khoâng ñöôïc ñieàu chænh giaù cheânh leäch, neân aûnh höôûng ñeán hieäu quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty. 

- Trong nhöõng thaùng cuoái naêm 2010 tình hình nguoàn voán caùc coâng trình haïn heïp, chuû ñaàu tö thanh 
toaùn moät soá coâng trình hoaøn thaønh, hoaëc caùc haïng muïc hoaøn thaønh bò chaäm so vôùi ñaàu naêm. 
Caùc coâng trình caàu, ñöôøng thöôøng bò vöôùng veà giaûi toaû maët baèng, neân thôøi gian hoaøn thaønh coâng trình bò 
chaäm tieán ñoä, aûnh höôûng hao huït vaät tö, chi phí nhaân coâng nhieàu do keùo daøi thôøi gian thi coâng. 

II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị: 

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm :  

- Hoäi ñoàng quaûn trò khoâng ngöøng phaùt huy thuaän lôïi hieän coù, nhöõng thaønh quaû naêm tröôùc ñaõ ñaït ñöôïc, 
tìm giaûi phaùp ñeå thaùo gôõ kòp thôøi vöôùng maéc khoù khaên, taêng cöôøng coâng taùc giaùm saùt trong hoaït ñoäng ñoäng 
saûn xuaát kinh doanh. Ngoaøi vieäc toå chöùc trieån khai thöïc hieän nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng, moãi quyù 
Hoäi ñoàng quaûn trò ñeàu coù hoïp ñeà ra nghò quyeát cuï theå trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh vaø ñaàu tö phaùt 
trieån. 



  

- Tìm moïi bieän phaùp ñeå taêng voøng quay voán, giaûm chi phí laõi vay ngaân haøng, giöõ vöøng moái quan heä 
toát vôùi khaùch haøng truyeàn thoáng, taêng cöôøng vieäc tìm khaùch haøng môùi trong vaø ngoaøi tænh ñeå taïo vieäc laøm 
cuûa Coâng ty luoân oån ñònh. 

- Coù chieán löôïc trong ñaàu tö tröôùc maét, laâu daøi phuø hôïp vôùi yeâu caàu thöïc teá cuûa Coâng ty, caùc coâng 
trình ñaõ ñaàu tö phaùt huy ñöôïc hieäu quaû, khoâng laõng phí.  

- Luoân quan taâm nghieân cöùu thò tröôøng, ñaàu tö phaùt trieån theâm ngaønh ngheà môùi nhö: khai thaùc caùt, 
xaây döïng daân duïng, coâng nghieäp, san laép maët baèng, .. . 

- Trong saûn xuaát, thi coâng caùc coâng trình khoâng ngöøng caûi tieán naâng cao chaát löôïng kyõ thuaät, caùc saûn 
phaåm Coâng ty saûn xuaát ñaûm baûo maãu maõ phuø hôïp theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng, môû roäng thò tröôøng tieâu thuï, 
cuï theå moät soá saûn phaåm nhö: truï ñieän, coïc eùp ly taâm phuïc vuï cho xaây döïng, coáng ly taâm, nhòp caàu theùp 
(Bailey, Eiffel) vaø ñoùng môùi phöông tieän thuyû voû theùp.  

- Khoâng ngöøng chaán chænh boä maùy toå chöùc, quaûn lyù phuø hôïp theo nhu caàu hoaït ñoäng cuûa Coâng ty, coù 
chính saùch ñaõi ngoä hôïp lyù ñeå thu huùt nguoàn nhaân löïc coù trình ñoä ñaïi hoïc, töøng böôùc naâng cao naêng löïc, ñònh 
höôùng phaùt trieån quy moâ saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty leân thaønh Toång Coâng ty. 

- Hội đồng quản trị đã thống nhất mức chia cổ tức năm 2010 là 12%/ cổ phiếu ( 1 CP=1.200 đồng) 

2- Veà cô caáu toå chöùc, nhaân söï: 
- Sau Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2010, Hoäi ñoàng quaûn trò xem xeùt chaán chænh laïi nhaân söï 

phoøng Kyõ thuaät Chaát löôïng, caùc toå saûn xuaát Xöôûng Cô khí söûa chöõa 1 vaø saép xeáp cô caáu toå chöùc laïi Ñoäi Xaây 
döïng coâng trình töø  01 ñoäi thaønh 02 ñoäi (Ñoäi X aâ y döïng  coâng  trình 1 v aø Ñoäi Xaây d öïng c oâng  trình  2), boå nhieäm 
môùi Ñoäi tröôûng Ñoäi Xaây döïng coâng trình 2 vaø 02 Ñoäi phoù.  

- Toång soá nhaân söï cuûa Coâng ty hieän nay laø 317 ngöôøi, trong ñoù: khoái vaên phoøng 34 ngöôøi, khoái xöôûng  
167 ngöôøi vaø khoái ñoäi xaây döïng coâng trình laø  116 ngöôøi. 

- Cô caáu toå chöùc boä maùy hoaït ñoäng goàm: Ban giaùm ñoác giöõ nhö cuû laø 3 thaønh vieân, 04 phoøng chuyeân 
moân nghieäp vuï (phoøng Toå chöùc Haønh chính, Taøi chính Keá hoaïch, Kyõ thuaät Chaát löôïng, Vaät tö Thieát bò), 03 
xöôûng saûn xuaát (xöôûng Cô khí söûa chöõa 1, Cô khí söûa chöõa 2, xöôûng Beâ toâng ly taâm) vaø 02 Ñoäi xaây döïng 
coâng trình. 

3- Vieäc thöïc hieän caùc chæ tieâu so vôùi nghò quyeát naêm 2010: 

 * Keát quaû thöïc hieän Nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng: 

- Hoaøn thaønh vieäc chi coå töùc naêm 2009, tyû leä thöïc hieän 10%, soá tieàn chi laø 1.656.470.000 ñoàng.  

- Hôïp ñoàng Coâng ty TNHH BDO Vieät Nam - Chi nhaùnh Caàn Thô kieåm toaùn ñuùng theo quy ñònh, 
doanh thu ñaït, lôïi nhuaän tröôùc thueá chöa ñaït chæ tieâu nghò quyeát ñeà ra. 

-Thanh lyù caùc xe maùy, thieát bò hö hoûng hoaït ñoäng khoâng coù hieäu quaû ñeå taïo nguoàn voán cho ñaàu tö, 
thöïc hieän ñaàu tö ñaït ñöôïc muïc tieâu nghò quyeát ñeà ra vaø caùc coâng trình, thieát bò ñaõ ñaàu tö ñöôïc ñöa vaøo söû 
duïng ñaït hieäu quaû toát. Rieâng vieäc ñaàu tö mua 1,3 ha maët baèng gaàn khu vöïc caûng Giao Long ñang laøm thuû tuïc 
chuyeån quyeàn söû duïng. 

- Tieáp tuïc kieän toaøn boä maùy toå chöùc, nhaân söï cuûa Coâng ty, phaùt huy ñöôïc nguoàn löïc hieän coù, söï ñieàu 
haønh saûn xuaát kinh doanh cuûa Ban giaùm ñoác luoân xaùc thöïc, phuø hôïp vôùi töøng thôøi ñieåm hoaït ñoäng cuûa Coâng 
ty. 

 * Keát quaû thöïc hieän caùc Nghò quyeát cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò: 



  

- Xaây döïng Quy cheá traû löông, xeáp möùc löông cho caùn boä nhaân vieân chuyeân moân nghieäp vuï, chaán 
chænh vieäc khoaùn chi phí thi coâng caùc coâng trình, saûn phaåm cho xöôûng, ñoäi vaø quy ñònh vieäc traû löông khoaùn 
cho boä phaän tröïc tieáp saûn xuaát. 

- Boå sung noäi dung ñaêng kyù kinh doanh phuø hôïp vôùi yeâu caàu phaùt trieån saûn xuaát cuûa Coâng ty. 

- Quaûn lyù thi coâng caùc coâng trình, saûn phaåm ñaûm baûo yeâu caàu chaát löôïng kyõ thuaät, khoâng coù tröôøng 
hôïp naøo bò sai soùt lôùn aûnh höôûng ñeán coâng trình.   

 - Goùp taêng voán lieân doanh vôùi Coâng ty TNHH Thöông maïi - Xaây döïng vaø Dòch vuï Giao Long, soá voán 
goùp hieän nay laø 04 tyû ñoàng (luùc ñaàu laø 02 tyû ñoàng ). 

- Caùc haïng muïc ñaàu tö chuû yeáu, caàn thieát tröôùc maét ñeàu hoaøn thaønh, chæ chöa ñaàu tö traïm saûn xuaát beâ 
toâng töôi (vì nguoà n voán ñ aàu tö haïn heïp caàn phaûi t aäp trung ña àu tö cho h aïn muïc khaùc).  

4. Triển vọng veà kế hoạch trong tương lai : 
Trong naêm 2011 Coâng ty tieáp tuïc thi coâng hoøan thaønh caùc coâng trình dôõ dang vaø phaán ñaáu tham 

gia ñaáu thaàu cuõng nhö caùc coâng trình chæ ñònh thaàu nhöõng coâng trình coù voán. Öôùc toång doanh thu naêm 
2011 ñaït :160 tyû ñoàng trôû leân, lôïi nhuaän tröôùc thueá 6,5 tyû ñoàng, möùc chi coå töùc 12,84%.    

III. Báo cáo của Ban Giám đốc: 

1. Báo cáo tình hình tài chính: 

Chỉ tiêu   Năm 2010 Năm 2009  Năm 2008 
1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn         
1.1 Bố trí cơ cấu tài sản      

- Tài sản dài hạn/ Tổng số Tài sản % 13,90 10,74  7,93 

- Tài sản ngắn hạn/ Tổng số Tài sản % 86,10 89,26  92,07 

        

1.2 Bố trí cơ cấu nguồn vốn       

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 88,94 88,50  87,93 

- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn % 11,35 11,50  12,07 

        

2. Khả năng thanh toán       

2.1 Khả năng thanh toán hiện hành lần 1,13 1,13  1,14 

2.1 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn lần 1,13 1,01  1,06 

2.1 Khả năng thanh toán nhanh lần 0,12 0,31  0,05 

2.1 Khả năng thanh toán nợ dài hạn lần     

        

3. Tỷ suất sinh lời      

3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu       

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu % 3,96 1,46  0,18 

- Tỷ suất lợi nhuận sau  thuế trên doanh thu % 3,64 1,46   

3.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản       

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên Tổng Tài 

sản % 
4,00 1,82  0,17 

- Tỷ suất lợi nhuận sau  thuế trên Tổng Tài sản % 3,69 1,82   

3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn 
chủ sở hữu % 

32,58 14.45  1.23 

 
-  Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2010: Tổng giá trị tài sản là:     160,818,406,853 đồng 
- Các chỉ số tài chánh của Cty trong 3 năm gần nhất cho thấy sự phát triển nhanh mặc dù nền kinh tế vi 

mô trong những năm vừa qua có nhiều biến động và khó khăn.  



  

-  Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: Số cổ đông tại thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường 
niên ngày 02/05/2010 là 139 cổ đông với 1.656.470 cổ phần(mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần). 

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại : Không 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: Không 

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại : Không 

- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: Không 

 

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

- Toång doanh thu 161,16 tyû ñoàng, so vôùi nghò quyeát Ñaïi hoäi coå ñoâng ñeà ra ñaït 100,7%, so vôùi naêm 
2009 taêng 6,8%.  

- Lôïi nhuaän tröôùc thueá  6,43 tyû ñoàng, so vôùi nghò quyeát chæ ñaït 80,4%, so vôùi naêm 2009 taêng 2,8 laàn. 
- Trong quaù trình saûn xuaát, moãi thôøi ñieåm thi coâng coù khoù khaên khaùc nhau, nhöng Coâng ty khoâng 

ngöøng phaán ñaáu, choïn giaûi phaùp thích hôïp ñeå thi coâng caùc coâng trình dôõ dang chuyeån tieáp töø naêm 2009 sang 
vaø trieån khai môùi treân 30 coâng trình lôùn nhoû. 

 - Naêm 2010 Coâng ty thöïc hieän hoaøn thaønh treân 40 coâng trình, tieâu bieåu moät soá coâng trình lôùn nhö: 
Môû roäng maët ñöôøng -heä thoáng thoaùt nöôùc - vóa heø ñoaïn QL60, ÑT 887 töø ñaàu döï aùn deán caàu Höông Ñieåm, 
Ñöôøng N2 - D4 Khu coâng nghieäp An Hieäp, Loä OÂng Keá, caàu Thuû Ngöõ, caàu Caùi Haøn, caàu Gioàng Xaõ, Beán xe 
khaùch tænh, 16 coâng trình cho caùc cô quan doanh nghieäp, 12 coâng trình ôû huyeän, ñoùng môùi 06 phöông tieän 
thuyû vôùi 1.300 taán troïng taûi (trong ñoù co ù 01 ph aø 6 0 taán cho tænh Kieân Giang), söûa chöõa 06 löôït phöông tieän 
thuyû. Ngoaøi ra Coâng ty coøn saûn xuaát 1.100 truï ñieän, 980 coáng beâ toâng ly taâm caùc loaïi (D400 -1200), 43/69 
daàm caàu beâ toâng coát theùp döï öùng löïc (phuïc vu ï coâ ng trình caàu Caùi Coái 2, g iaù thaønh moãi daàm kho aûn g 50 trieäu 

ñoàng), caàu theùp, phuï kieän caàu (Bailey, Eiffel), 800m2 gaïch Terazzo vaø caùc saûn phaåm beâ toâng, cô khí khaùc. 

 - Caùc coâng trình dôõ dang phaûi tieáp tuïc thöïc hieän trong naêm 2011 nhö: Caàu Caùi Coái 2 - tuyeán ñöôøng 
coøn laïi, caàu Taân Hoäi, ÑT 883 km5+700 - km8, tuyeán ñöôøng D1 Khu coâng nghieäp An Hieäp, heä thoáng thoaùt 
nöôùc ñöôøng vaøo caàu Haøm Luoâng, lieân danh thi coâng ñöôøng Giao Long - Nguyeãn Thò Ñònh.  

- Trong quaù trình saûn xuaát, Coâng ty luoân taïo moïi ñieàu kieän khaéc phuïc, thaùo gôõ khoù khaên, tích cöïc 
tìm nguoàn haøng, coâng trình môùi vaø taïo ñöôïc uy tín vôùi chuû ñaàu tö.   

- Trong lieân doanh: Coâng ty lieân doanh vôùi Cty TNHH Cô khí - Ñieän -Xaây döïng - Thöông maïi Quang 
Loäc saûn xuaát truï ñieän, lôïi nhuaän sau thueá ñöôïc phaân phoái Coâng ty laø 472,93 trieäu ñoàng. Lieân doanh vôùi Cty 
TNHH Thöông maïi - Xaây döïng vaø Dòch vuï Giao Long, lôïi nhuaän sau thueá (chöa chia) laø 265,43 trieäu ñoàng. 

IV. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán: 

 1. Kiểm toán độc lập: 

- Đơn vị kiểm toán độc lập: 
Công ty TNHH BDO Việt Nam – CHI NHÁNH CẦN THƠ 
ĐC: số 237A5 đường 30/4, P.Hưng Lợi, Q.Ninh kiều,TP Cần Thơ 
ĐT: 0710-3827 888 
Fax: 0710-3823 209 
Email: bdo.ct@bdo.vn 
MST: 0300448995-002 

- Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chánh đã kiểm toán năm 2010 ( xem tại www.tbtco.vn) 

 

 



  

 

- Các nhận xét đặc biệt: Không 

 2. Kiểm toán nội bộ: 

- Ý kiến kiểm toán nội bộ: Không 

- Các nhận xét đặc biệt: Không 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

V. Tổ chức và nhân sự:  

- Cơ cấu tổ chức của công ty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 5/2010 Cty đã thành lập thêm Đội xây dựng công trình 2, đổi tên Đội xây dựng công trình thành Đội 
Xây dựng công trình 1. 

- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành: 

STT Chức vụ Họ và tên Năm sinh Số CMND 

1 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm 

Giám đốc 

Trương Tiến Dũng 1965 320553591 

2 Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó 
Giám đốc 

Phan Tấn Mỹ 1961 320028773 

3 Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó 
Giám đốc 

Nguyễn Tuấn Minh 1972 320765263 

4 Kế toán trưởng Nguyễn Văn Ni 1964 320557859 
 

Ông  Trương Tiến Dũng  - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc   

Giới tính Nam Quê quán Xã Thành Thới, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre 
Ngày/tháng/năm sinh 20/12/1965 Địa chỉ thường trú Ấp Phú Chánh, X.Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh 

Bến Tre 
Nơi sinh Bến Tre Điện thoại cơ quan (075) 224 1404  -  382 2424 
Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa 12/12 
Dân tộc Kinh CMND số 320553591 Cấp ngày 09/11/2000 tại Công an Bến Tre 
Trình độ học vấn  Đại học 
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty  Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc   
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác  Không 
Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 
31/12/2009 

  9.570 cổ phần phổ thông chiếm 0,58% vốn điều lệ 

Tiền lương + Thù lao 152.462.928 đồng 
 

Ông  Phan Tấn Mỹ  - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Giám đốc  

Giới tính Nam Quê quán Phường Phú Khương, thị Xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

Ban Giám đốc 



  

Ngày/tháng/năm sinh 27/01/1961 Địa chỉ thường trú Ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh 
Bến Tre 

Nơi sinh Gia Lai Điện thoại cơ quan (075) 224 1404  -  382 2424 
Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa 12/12 
Dân tộc Kinh CMND số 320028773 Cấp ngày 21/06/2006 tại Công an Bến Tre 
Trình độ học vấn  Đại học 
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty  Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc  
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác  Không 
Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 
31/12/2009 

  2.500 cổ phần phổ thông chiếm 0,15% vốn điều lệ 

Tiền lương + Thù lao  129.523.125 đồng 
 

Ông  Nguyễn Tuấn Minh – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Giám đốc  

Giới tính Nam Quê quán Xã Lương Hoà, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến tre 
Ngày/tháng/năm sinh 23/09/1972 Địa chỉ thường trú Khu phố 6, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, 

tỉnh Bến tre 
Nơi sinh Bến Tre Điện thoại cơ quan (075) 224 1404  -  382 2424 
Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa 12/12 
Dân tộc Kinh CMND số 320765263 Cấp ngày 04/03/2009 tại Công an Bến Tre 
Trình độ học vấn  Đại học 
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty  Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc   
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác  Không 
Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 
31/12/2009 

  2.500 cổ phần phổ thông chiếm 0,15% vốn điều lệ 

Tiền lương + Thù lao 126.558.662 đồng 
 
Kế Toán Trưởng : 

Ông Nguyễn Văn Ni –  Kế toán trưởng  

Giới tính Nam Quê quán Xã An Phú Trung, huyện Ba Tri, Bến Tre 

Ngày/tháng/năm sinh 06/05/1964 Địa chỉ thường trú Ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến 
Tre 

Nơi sinh Bến Tre Điện thoại cơ quan (075) 224 1402 

Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa 10/10 

Dân tộc Kinh CMND số 320557859 Cấp ngày 04/03/2009 tại Công an Bến Tre 

Trình độ học vấn Đại học 

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch  

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác Không 

Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 
31/12/2009 

2.100 cổ phần phổ thông chiếm 0,13% vốn điều lệ 

Tiền lương   86.982.094 đồng 

  

 

 

 

 



  

VI. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội đồng quản trị và ban kiểm soát: 

STT Chức vụ Họ và tên Năm sinh Số CMND 

1 Chủ tịch Hội đồng quản trị Đinh Ngọc Vượng 1952 311426928 

2 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm 

Giám đốc 

Trương Tiến Dũng 1965 320553591 

3 Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó 
Giám đốc 

Phan Tấn Mỹ 1961 320028773 

4 Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó 
Giám đốc 

Nguyễn Tuấn Minh 1972 320765263 

5 Thành viên Hội đồng quản trị Huỳnh Văn Nô 1957 320002904 

6 Thành viên Hội đồng quản trị Đào Văn Kiệt 1947 320586355 

7 Thành viên Hội đồng quản trị Trần Văn Thái 1959 320483036 

8 Trưởng Ban kiểm soát Lưu Minh Nhân 1965 320543954 

9 Thành viên Ban kiểm soát Trịnh Khắc Mạnh 1948 321374709 
10 Thành viên Ban kiểm soát Bùi Thị Xuân Lan 1978 320981547 

Ông  Đinh Ngọc Vượng  - Chủ tịch Hội đồng Quản trị  

Giới tính Nam Quê quán Xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 
Ngày/tháng/năm sinh 04/03/1952 Địa chỉ thường trú Số 18 Quốc lộ 60, Phường 6, thành phố Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền Giang 
Nơi sinh Ninh Bình Điện thoại cơ quan  (075) 224 1404  -  382 2424 
Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa 12/12 
Dân tộc Kinh CMND số 311426928 Cấp ngày 15/9/2007 tại Công an Tiền Giang 
Trình độ học vấn  Đại học 

 

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty  Chủ tịch Hội đồng Quản trị  
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác  Giám đốc Công ty TNHH Quốc Vương  
Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 31/12/2009  1.135.650 cổ phần phổ thông chiếm 68,56% vốn điều lệ 
Lương + Thù lao 62.400.000 đồng 

 
 

Ông   Huỳnh Văn Nô – Thành viên Hội đồng Quản trị  

Giới tính Nam Quê quán Xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre 
Ngày/tháng/năm sinh 04/10/1957 Địa chỉ thường trú 78A Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Tân, thành phố 

Bến Tre, tỉnh Bến tre 
Nơi sinh Bến Tre Điện thoại cơ quan (075) 224 1404  -  382 2424 
Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa 12/12 
Dân tộc Kinh CMND số 025024282 

 
Cấp ngày 04/9/2008, tại Công an thành phố Hồ Chí 
Minh 

Trình độ học vấn  Trung học 

 

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty  Thành viên Hội đồng Quản trị  
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác  Giám đốc Chi nhánh Cty cổ phần Đẩu tư kinh doanh bất động sản 



  

Phước Kiển 
Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 
31/12/2009 

  20.000 cổ phần phổ thông chiếm 1,21% vốn điều lệ 

Thù lao 9.600.000 đồng 
 - Từ ngày 28/3/2011 Ông Huỳnh Văn Nô thôi giữ chức vụ thành viên hội đồng quản trị. 
 
 

Ông  Đào Văn Kiệt – Thành viên Hội đồng Quản trị  

Giới tính Nam Quê quán Gia Lộc , tỉnh Tây Ninh 
Ngày/tháng/năm sinh 15/07/1947 Địa chỉ thường trú Ấp Phú Chánh, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh 

Bến Tre 
Nơi sinh Tây Ninh Điện thoại cơ quan (075) 224 1404  -  382 2424 
Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa 12/12 
Dân tộc Kinh CMND số 320586355 Cấp ngày 29/08/2006 tại Công an Bến Tre 
Trình độ học vấn  12/12 
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty  Thành viên Hội đồng Quản trị  
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác  Không 
Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 
31/12/2009 

30.000 cổ phần phổ thông chiếm 1,81% vốn điều lệ 

Thù lao  9.600.000 đồng 
 

Ông  Trần Văn Thái – Thành viên Hội đồng Quản trị  

Giới tính Nam Quê quán Ấp Hào, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến 
Tre 

Ngày/tháng/năm sinh 02/09/1959 Địa chỉ thường trú Ấp Hào, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến 
Tre 

Nơi sinh Bến Tre Điện thoại cơ quan (075) 224 1404  -  382 2424 
Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa 6/12 
Dân tộc Kinh CMND số 320483036 Cấp ngày 21/6/2006  tại Công an Bến Tre 
Trình độ học vấn  6/12 
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty  Thành viên Hội đồng Quản trị  
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác  Không 
Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 
31/12/2009 

  61.640 cổ phần phổ thông chiếm 3,72% vốn điều lệ 

Lương + Thù lao  105.724.196 đồng 
Ban Kiểm soát 

Ông  Lưu Minh Nhân  - Trưởng Ban kiểm soát 

Giới tính Nam Quê quán Xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 
Ngày/tháng/năm sinh 12/02/1965 Địa chỉ thường trú 249/II xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 
Nơi sinh Bến Tre Điện thoại cơ quan (075) 370 0090  
Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa 12/12 
Dân tộc Kinh CMND số 320543954 Cấp ngày 18/11/2004 tại Công an Bến Tre 
Trình độ học vấn  12/12 
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty  Trưởng Ban kiểm soát 
Số cổ phần sở hữu đến thời điểm 
31/12/2009 

  2.620 cổ phần phổ thông chiếm 0,16% vốn điều lệ 

Tiền lương + Thù lao 91.326.667 đồng 
 
 




