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BAÙO CAÙO THÖÔØNG NIEÂN 
COÂNG TY COÅ PHAÀN VAÄT TÖ BEÁN THAØNH 

NAÊM 2010 
---------oOo--------- 

 
 

I. Lòch söû hoaït ñoäng cuûa Coâng ty 
 
1/. Nhöõng söï kieän quan troïng: 
 
  Ngày 08/04/1978, Xí nghiệp Cung ứng Vật tư Quận 1 thành lập theo quyết  định số 

50/QĐ-UB của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Xí nghiệp là đơn vị hoạch toán độc lập, có 
tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và chịu sự quản lý trực tiếp của UBND Quận 1 với 
chức năng chính là thu mua vật tư do các cơ sở trong Quận sản xuất, phế liệu vật tư, vật tư 
ứ đọng trong các đơn vị được phân công, ký hợp đồng kinh tế phân phối vật tư. 

  Ngày 12/03/1990, Xí nghiệp được chuyển thành Công ty Vật tư Quận 1 theo quyết định 
số 38/QĐ-UB của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty có chức năng tổ chức khai thác 
các nguồn vật tư, cung ứng vật tư, tổ chức gia công, tân trang, phục hồi một số vật tư. Đến 
ngày 12/04/1990,  Công ty Vật tư Quận 1 sáp nhập với liên hiệp Sản xuất Kinh doanh Xuất 
nhập khẩu Quận 1 (SUNIMEX) theo quyết định số 72/QĐ-UB của UBND Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

  Ngày 14/02/2001, Công ty Vật tư Quận 1 chuyển thành Công ty Vật tư Bến Thành và 
trở thành thành viên độc lập của Tổng Công ty Bến Thành (SUNIMEX), có tài khoản riêng 
tại Ngân hàng và trực tiếp ký kết các hợp đồng xuất nhập khẩu . 

  Đến ngày 09/12/2003 theo quyết định 5332/QĐ-UB về việc chuyển đổi doanh nghiệp 
nhà nước là Công ty Vật tư Bến Thành thành Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành hoạt động 

đến nay có vốn điều lệ 9 tỷ đồng, trong đó vốn thuộc sở hữu Nhà nước – Toång coâng ty Beán 
Thaønh là 51%. 

  Ngaøy 29/12/2007 Coâng ty CP Vaät Tö Beán Thaønh ñaêng kyù taêng voán ñieàu leä 20 tyû doàng 
vaø ñaõ ñöôïc Sôû keá hoaïch ñaàu tö  TP.Hoà Chí Minh caáp Giaáy chöùng nhaän, trong ñoù voán 
thuoäc sôû höõu Nhaø nöôùc- Toång coâng ty Beán Thaønh laø 33,8% . 

  Ngaøy 08/5/2008 UÛy Ban chöùng khoaùn Nhaø nöôùc chaáp thuaän Coâng ty CP Vaät Tö Beán 
Thaønh laø Coâng ty ñaïi chuùng vôùi voán ñieàu leä 20 tyû ñoàng. 

  Ngaøy 08/02/2010 Sôû GDCK Haø Noäi chaáp thuaän cho Coâng ty CP Vaät Tö Beán Thaønh 
ñöôïc ñaêng kyù giao dòch coå phieáu taïi Sôû theo Thoâng baùo soá 105/TB-SGDHN . 

  Ngaøy 15/4/2010 coå phieáu Coâng ty chính thöùc giao dòch treân saøn UPCoM vôùi maõ VT1. 
            
2/. Quaù trình phaùt trieån: 

+ Ngaønh ngheà kinh doanh 
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Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302239482 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Tp. HCM cấp ñaêng kyù thay ñoåi laàn thöù 3 ngaøy 20/07/2009, Công ty được phép kinh 
doanh những ngành nghề như sau: 

- Kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng gia dụng, lương thực thực phẩm, kim khí điện 
máy, thiết bị phụ tùng, công nghệ phẩm, vật liệu xây dựng, chất đốt khí hóa lỏng, phân 
bón, vật tư nông lâm ngư nghiệp, sắt thép hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), 
nhựa vải sợi, giấy các loại. Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu. Sản xuất, gia công các loại 
vật tư, nguyên liệu phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng (không tái chế phế thải giấy nhựa 
kim loại và xi mạ điện tại trụ sở). Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa. 

- Đại lý kinh doanh xăng dầu, cho thuê mặt bằng, văn phòng, nhà ở. Xây dựng công trình 
công nghiệp, dân dụng. Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, đô thị . Mua bán nhà. 
Kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng ô tô theo hợp đồng. Dịch vụ cho 

thuê xe. Baùn buoân oâ toâ ñaàu keùo . 

 

  + Tình hình hoaït ñoäng: 
  Hiện nay, lónh vöïc kinh doanh chính của Công ty là cung cấp các maët haøng laø nguyeân 

vaät lieäu, vaät tö  caùc loaïi, nhập khẩu từ các thị trường trên thế giới: Theùp caùc loaïi, dụng 

cụ điện cầm tay, oáng cao su thuûy löïc, giấy bao bì caùc loaïi,  nhựa các loại, hoùa chaát, vaùn 
goã ép, haøng ñieän maùy gia duïng, haøng hoùa khaùc . 

  Naêm 2010, trong bối cảnh kinh teá toaøn caàu vẫnđ tieáp tuïc đñoái maët vôùi nhöõng khoù khaên 
cuûa thôøi kyø haäu khuûng hoaûng, taùc ñoäng maïnh ñeán tình hình kinh teá cuûa Vieät Nam, caùc 
nhaân toá : Laõi suaát, tyû giaù ngoïai teä, caùc chính saùch kinh teá cuûa Nhaø nöôùc ñaõ aûnh höôûng 
ñeán hoïat ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Doanh nghieäp Vieät Nam noùi chung vaø cuûa 
Coâng ty noùi rieâng.  

 
3/.Ñònh höôùng phaùt trieån: 
 

+ Caùc muïc tieâu chuû yeáu cuûa Coâng ty :  
- Phaùt huy, giöû vöõng caùc ngaønh haøng truyeàn thoáng nhaèm oån ñònh hieäu quaû hoaït ñoäng . 
- Tìm kieám môû roäng thò tröôøng môùi, maët haøng môùi nhaèm taïo nguoàn thu ngoaïi teä .  
- Tìm kieám cô hoäi kinh doanh môùi nhö laøm ñaïi lyù, xaây döïng heä thoáng phaân phoái .  
- Chuù troïng vieäc taïo nguoàn nhaân löïc coù chuyeân moân, nghieäp vuï .   
 
+ Chieán löôïc phaùt trieån trung vaø daøi haïn : 
- Coù ñònh höôùng khai thaùc toái ña caùc maët haøng chuû löïc, môû roäng thò tröôøng trong nöôùc 
vaø ñaùp öùng nhu caàu cho xuaát khaåu ngaøy caøng taêng cuûa neàn kinh teá Vieät Nam noùi 
chung .   
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- Chuaån bò caùc ñieàu kieän veà kinh teá taøi chaùnh, thò tröôøng, nhaân löïc ñeå tham gia thò 
tröôøng chöùng khoaùn . Chuyeån coå phieáu cuûa coâng ty vôùi teân giao dòch VT1 töø saøn giao 
dòch UPCoM sang saøn giao dòch Haø Noäi hoaëc Hoà Chí Minh . 
- Laønh maïnh tình hình taøi chaùnh cuûa Coâng ty goùp phaàn taêng doanh thu, lôïi nhuaän , an 
toaøn trong coâng nôï vaø haøng toàn kho .  
- Chaêm lo toát ñôøi soáng cuûa CBNV trong coâng ty, ñoàng thôøi vôùi vieäc naâng cao trình ñoä 
chuyeân moân .  
- Thöïc haønh tieát kieäm, choáng laõng phí , tieâu cöïc trong kinh doanh cuõng nhö trong 
quaûn lyù . 
- Tieán haønh khaûo saùt vaø trieån khai caùc döï aùn coù trieån voïng ñeå lieân tuïc ñaàu tö nhieàu 
loaïi hình kinh doanh dòch vuï .  
- Noå löïc hoaøn thaønh toát chæ tieâu keá hoaïch kinh doanh naêm 2011 coù hieäu quaû, naâng cao 
tyû leä coå töùc cho coå ñoâng. 

 
II. Baùo caùo cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng ty : 

1/- Keát quaû hoaït ñoäng naêm 2010 : 

Laø moät naêm coù raát nhieàu bieán ñoäng, ñaëc bieät trong lónh vöïc taøi chính treân toaøn caàu 
do ñoù laøm aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng kinh doanh cuûa caùc nöôùc treân theá giôùi trong ñoù 
coù doanh nghieäp Vieät nam, ñoái vôùi Coâng ty caùc yeáu toá taùc ñoäng ñeán tình hình kinh 
doanh ñöôïc keå ñeán nhö sau:  
- Tyû giaù USD taêng ñoät bieán vaøo thaùng 7/2010 vaø ñeán cuoái naêm 2010 . Ngaân haøng 
Nhaø nöôùc nhieàu laàn ñieàu chænh taêng tyû giaù bình quaân lieân ngaân haøng, hình thaønh 
nhieàu loïai tyû giaù : tyû giaù chính thöùc, tyû giaù thò tröôøng töï do, tyû giaù thoûa thuaän  
- Laõi suaát ngaân haøng taêng cao laøm aûnh höôûng chi phí, giaûm lôïi nhuaän vaø gaây khoù 
khaên trong vieäc mua baùn vôùi khaùch haøng, thôøi ñieåm cuoái naêm laõi suaát vay cuûa caùc 
ngaân haøng thöông maïi taêng gaàn 20%/naêm. 

 
Nhìn chung, naêm 2010 tình hình kinh doanh coù nhöõng khoù khaên do taùc ñoäng töø 

nhieàu yeáu toá nhö ñaõ neâu ôû treân, nhöng nhôø vaøo kinh nghieäm vaø quyeát taâm noå löïc môû 
roäng thò tröôøng vaø nguoàn haøng, Coâng ty ñaõ thöïc hieän vöôït chæ tieâu so saùnh naêm 2009 
lôïi nhuaän tröôùc thueá taêng 10% ; Caùc khoûan noäp ngaân saùch taêng 15%. 

 
  ÑVT :  trieäu ñoàng  

CHÆ TIEÂU Thöïc hieän naêm 2009 Thöïc hieän naêm 2010 
So saùnh 

2010/2009 

Doanh thu baùn haøng, cung caáp dòch vuï 292.227 294.945 101% 

Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá  4.001 4.412 110% 

Lôïi nhuaän  sau thueá TNDN  3.293 3.323 101% 
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2/- Tình hình thöïc hieän so vôùi keá hoaïch : 
 

Chæ tieâu Ñôn vò tính
Keá hoaïch naêm 

2010 
Thöïc hieän 
naêm 2010 

So saùnh vôùi 
keá hoïach 

1- Voán ñieàu leä  Tyû ñoàng 20 20 100%

2- Kim ngaïch nhaäp khaåu  Trieäu USD  15,000 11,880 79%

3- Toång doanh thu thuaàn  Tyû ñoàng 300,000 294,945 98%

5- Lôïi nhuaän tröôùc thueá   Tyû ñoàng 4,200 4,412 105%

6- Laõi cô baûn treân / CP  Ñoàng 1,575 1,662 105%

 
3/- Trong naêm 2010 Hoäi ñoàng quaûn trò ñaõ thöïc hieän Nghò quyeát ÑHÑCÑ thöôøng nieân 
naêm 2010: 
 
3.1 Hoaøn thaønh veà cô baûn caùc chæ tieâu kinh doanh naêm 2010 do Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng 
giao:  
- Chæ tieâu lôïi nhuaän tröôùc thueá : Lợi nhuận đạt 4,4 tỷ đồng (vượt 5% so với chỉ tiêu ĐHĐCĐ 

giao cho là 4,2  tỷ đồng). 

-  Chæ tieâu coå töùc : Dự kiến mức chi trả cổ tức 14%, đñaûm baûo möùc chi traû coå töùc toái thieåu 12% theo 
chæ tieâu do Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng giao naêm 2010.  

- Ban haønh Quy cheá quaûn lyù coâng nôï :  
Caên cöù Nghò quyeát ÑHÑCÑ veà phöông aùn haïn möùc dö nôï tín chaáp, HÑQT ( coù söï phoái hôïp 

cuûa Ban kieåm soaùt cuøng soaïn thaûo) ñaõ ban haønh Quy cheá quaûn lyù coâng nôï  nhaèm quaûn lyù ruûi ro 
cho Coâng ty.  
 

3.2  Caùc hoaït ñoäng khaùc cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò naêm 2010: 
 
- Toå chöùc 02 phieân hoïp ñeå xem xeùt quyeát ñònh caùc vaán ñeà thuoäc thaåm quyeàn cuûa Hoäi ñoàng 

quaûn trò vôùi söï môû roäng tham gia döï hoïp cuûa Ban Kieåm soaùt vaø Ban ñieàu haønh.  
- Toå chöùc 03 laàn laáy yù kieán thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò ñeå xem xeùt giaûi quyeát caùc vaán ñeà 

thuoäc thaåm quyeàn cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò phaùt sinh giöõa 02 phieân hoïp.  
-  Caên cöù keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh, Hoäi ñoàng quaûn trò ñaõ thöïc hieän vieäc chi traû taïm öùng 

coå töùc naêm 2010 cho coå ñoâng vôùi möùc chi traû taïm öùng coå töùc ñôït 1 - naêm 2010 laø 5%, döï 
kieán ñôït 2 naêm 2010 traû coå töùc laø 9% . 

-  Thöïc hieän phoái hôïp toát vôùi Ban Kieåm soaùt tieáp tuïc duy trì tính an toaøn vaø ñaûm baûo hoaït 
ñoäng cuûa doanh nghieäp theo ñuùng quy ñònh phaùp luaät vaø Ñieàu leä Coâng ty; Thöôøng 
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xuyeân chæ ñaïo, kieåm tra, giaùm saùt Ban Toång Giaùm ñoác vaø caùc caùn boä quaûn lyù khaùc ñeå ñaûm 
baûo thöïc hieän nghò quyeát ÑHÑCÑ vaø caùc quyeát ñònh cuûa HÑQT  
- Thöïc hieän caùc chöùc naêng quaûn trò hoaït ñoäng Coâng ty theo ñuùng phaïm vi quyeàn haïn vaø 
nhieäm vuï cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò quy ñònh taïi Ñieàu leä toå chöùc vaø hoaït ñoäng Coâng ty vaø Quy 
cheá toå chöùc vaø hoaït ñoäng Hoäi ñoàng quaûn trò.  

3 . 3  Việc khoâng thöïc hiện :  
Trong naêm 2010, HÑQT khoâng thöïc hieän vieäc taêng voán Ñieàu leä ( taêng theâm 10 tyû ñoàng) 
theo Nghò quyeát ÑHÑCÑ naêm 2009 vaø năm 2010 do HÑQT ñaõ tìm ñöôïc nguoàn thu traû tröôùc 
ñuû ñaûm baûo thöïc hieän döï aùn töø ñoái taùc. HÑQT seõ trình Ñaïi hoäi veà vieäc xin huûy phöông aùn 
phaùt haønh taêng voán taïi buoåi hoïp naøy. 

Trong naêm 2010, Hoäi ñoàng quaûn trò, cuï theå laø töøng thaønh vieân HÑQT ñaõ noã löïc hoaøn 
thaønh toát nhieäm vuï quaûn trò hoaït ñoäng doanh nghieäp   theo ñuùng ñònh höôùng phaùt trieån vaø 
nhöõng chæ tieâu kinh doanh do Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng giao, haønh ñoäng vì lôïi ích coå ñoâng vaø 
vì söï phaùt trieån chung cuûa doanh nghieäp.  
 

4/- Keá hoaïch kinh doanh naêm 2011 : 
 

CHÆ TIEÂU 
ÑÔN VÒ 

TÍNH  
KEÁ 

HOAÏCH 
2010 

THÖÏC HIEÄN 
2010 

KEÁ HOAÏCH 
2011 

 
1/  Kim ngaïch XNK 

- Kim ngaïch NK 
- Kim ngaïch XK 

2/  Toång doanh thu  
- Doanh thu TM, XNK 
- Doanh thu khaùc 

3/  Lôïi nhuaän  
- Lôïi nhuaän KD chính 
- Lôïi nhuaän khaùc  

4/  Caùc khoaûn noäp ngaân saùch  
5/  Tyû suaát coå töùc/voán ñieàu leä 
6/  Tieàn löông BQ/ngöôøi/thaùng 

 

 
1000 USD

‘’ 
‘’ 

Trieäu 
ñoàng 

‘’ 
‘’ 
‘’ 
‘’ 
‘’ 
% 

 Trieäu ñoàng

15.000
15.000

300.000

4.200

25.000
12,00

4,0

 
11.880 
11.880 

 
294.945 
293.120 

1.825 
4.412 
3.008 
1.404 

32.315 
14,00 

4,2 

 
15.000 

 
 

310.000 
 
 

4.700 
 
 

26.500 
15,00 

4,4 

 
III. Baùo caùo cuûa Ban Toång Giaùm Ñoác : 
 1/- Baùo caùo tình hình taøi chính: 
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  Chỉ tiêu  Đvt 31/12/2010 31/12/2009
Khả năng thanh toán            
 Khả năng thanh toán hiện hành  lần                    2,06                      1,64 
 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn  lần                    2,09                     1,59 
 Khả năng thanh toán nhanh   lần                    0,70                       0,67 
Tỷ suất sinh lời             
Tỷ suất lợi nhuận trên Doanh thu       
 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Doanh thu  %                    1,54                       1,39 
 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu  %                    1,16                       1,15 
Tỷ suất lợi nhuận trên Tổng tài sản       
 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản  %                    6,12                       4,27 
  Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản  %                    4,61                       3,51 
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / nguồn vốn CSH  %                    8,99                      8,96 

 
- Khaû naêng thanh toaùn nhanh taêng 0,03 laàn, töông öùng taêng 4,48% so naêm tröôùc do 
caùc khoaûn nôï phaûi traû ngaén haïn giaûm 42% so cuoái naêm 2009. 
- Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá / Voán chuû sôû höõu taêng ít so naêm 2009 laø 0,11% do lợi 
nhuận sau thuế tăng 1% so năm 2009. 
- Toång taøi saûn theo giaù trò soå saùch taïi thôøi ñieåm 31/12/2010 :  
 

Tài sản (đ) Nguồn vốn (đ) 

I. Tài sản ngắn hạn 65.950.873.949 I. Nợ phải trả 35.087.671.112

II. Tài sản dài hạn 6.124.960.224 II. Vốn chủ sở hữu 36.988.163.061

Tổng cộng 72.075.834.173 Tổng cộng 72.075.834.173
  

- Nhöõng thay ñoåi veà voán coå ñoâng : Voán coå ñoâng naêm 2010 khoâng thay ñoåi so vôùi voán 
coå ñoâng thôøi ñieåm 31/12/2009 .  

 - Toång soá löôïng coå phaàn : 2.000.000 coå phaàn phoå thoâng 
- Soá löôïng coå phaàn ñang löu haønh  : 2.000.000 coå phaàn phoå thoâng . 
- Coå töùc, lôïi nhuaän chia cho caùc thaønh vieân goùp voán : döï kieán naêm 2010 chi traû coå töùc 
14%/voán ñieàu leä . 
 
2/- Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh 2010 : 

 ÑVT : ñoàng Vieät Nam . 

CHÆ TIEÂU  NAÊM 2010  NAÊM 2009 

1. Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 287,009,613,121 287,098,365,052
2. Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu   0
3. Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø CCDV (10=01-02) 287,009,613,121 287,098,365,052
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4. Giaù voán haøng baùn 276,627,864,867 277,576,727,869
5. Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø CCDV (20=10-11) 10,381,748,254 9,521,637,183
6. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 6,110,354,070 4,719,393,463
7. Chi phí taøi chính 5,192,213,275 3,210,703,708
    - Trong ñoù chi phí laõi vay phaûi traû 4,973,852,375 2,152,708,388
8. Chi phí baùn haøng 3,275,430,395 3,608,449,332
9. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 5,016,255,888 3,816,784,994
10. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 3,008,202,766 3,605,092,612
                           (30=20+(21-22)-(24+25))     
11. Thu nhaäp khaùc 1,825,143,687 410,226,268
12. Chi phí khaùc 420,432,213 13,383,904
13. Lôïi nhuaän khaùc (40=31-32) 1,404,711,474 396,842,364
14. Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá (50=30+40) 4,412,914,240 4,001,934,976
15. Chi phí thueá TNDN hieän haønh 1,089,386,916 708,389,118
16. Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi  0 0
17. Lôïi nhuaän sau thueá TNDN (60=50-51-52) 3,323,527,324 3,293,545,858
18. Laõi cô baûn treân moåi coå phieáu (*) 1,662 1,647

 
3/- Nhöõng tieán boä Coâng ty ñaõ ñaït ñöôïc : 
 
- Nhöõng caûi tieán veà cô caáu toå chöùc, chính saùch, quaûn lyù : Tieáp tuïc boå sung, hoaøn thieän 
caùc coâng cuï quaûn lyù nhö heä thoáng caùc Quy cheá, quy trình taùc nghieäp .  
- Năm 2010 Hoäi ñoàng quaûn trò ban haønh Quy chế quản lyù coâng nợ theo Quyeát ñònh soá 
03/QÑ-HÑQT ngaøy 25/05/2010 .    
- Thöïc hieän phoái hôïp toát vôùi Ban Kieåm soaùt tieáp tuïc duy trì tính an toaøn vaø ñaûm baûo 
hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp theo ñuùng quy ñònh phaùp luaät vaø Ñieàu leä Coâng ty; 
HÑQT thöôøng xuyeân chæ ñaïo, kieåm tra, giaùm saùt Ban Toång Giaùm ñoác vaø caùc caùn boä 
quaûn lyù khaùc ñeå ñaûm baûo thöïc hieän nghò quyeát ÑHÑCÑ vaø caùc quyeát ñònh cuûa HÑQT  
 
4/- Keá hoaïch phaùt trieån trong töông lai : 
 
   Vôùi lôïi theá Coâng ty hoaït ñoäng hôn 30 naêm trong ngaønh thöông maïi, dòch vuï . 
Hieän coâng ty coù quan heä toát vôùi khaùch haøng nöôùc ngoaøi vaø trong nöôùc veà lónh vöïc 
cung öùng, kinh doanh vaät tö  thieát bò . 
  

IV. Baùo caùo taøi chính : (Ñính keøm baùo caùo taøi chính naêm 2010 ñaõ kieåm toaùn) 
    Baùo caùo taøi chính naêm 2010 cuûa Coâng ty CP Vaät Tö Beán Thaønh ñaõ ñöôïc 
Coâng ty TNHH Kieåm Toaùn & Dòch vuï tin hoïc TP.HCM (AISC) kieåm toaùn theo quy 
ñònh cuûa phaùp luaät veà keá toaùn. 
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V. Baûn giaûi trình baùo caùo taøi chính vaø baùo caùo kieåm toaùn 
 

1. Kieåm toaùn ñoäc laäp : 
 YÙ kieán kieåm toaùn ñoäc laäp : Baùo caùo taøi chaùnh naêm 2010 cuûa Coâng ty CP vaät tö Beán 
Thaønh ñaõ phaûn aûnh trung thöïc vaø hôïp lyù tình hình taøi chaùnh cuûa Coâng ty taïi ngaøy 31/12/2010 
cuõng nhö keát quaû kinh doanh vaø caùc luoàng löu chuyeån tieàn teä cho nieân ñoä keá toaùn keát thuùc 
cuøng ngaøy, phuø hôïp vôùi cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam hieän haønh vaø tuaân thuû caùc quy ñònh phaùp lyù 
coù lieân quan . 

2. Ban Kieåm soaùt : 
-  YÙ kieán Ban kieåm soùat : Keát quaû kinh doanh naêm 2010 cuûa Coâng ty CP Vaät Tö Beán 

Thaønh laø trung thöïc, hôïp lyù. Chính saùch keá toaùn Coâng ty ñang aùp duïng trong vieäc ghi nhaän 
doanh thu, chi phí ñeå xaùc ñònh keát quaû kinh doanh vaølaäp baùo caùo taøi chaùnh laø phuø hôïp vôùi 
caùc quy ñònh cuûa Luaät keá toaùn hieän haønh . 

-  Caùc nhaän xeùt ñaëc bieät : Ban ñieàu haønh caàn sôùm hoaøn thiện hoà sô phaùp lyù nhaø, ñaát soá 
35-37 Yersin. Chaán chænh hoà sô phaùp lyù veà theá chaáp taøi saûn ñaûm baûo coâng nôï theo ñuùng quy 
cheá quaûn lyù coâng nôï.  

-  Ñeà nghò toå chöùc haïch toaùn keá toaùn rieâng cho töøng ñôn vò haïch toùan baùo soå tröïc thuoäc 
nhaèm phuïc vuï coâng taùc quaûn trò taøi chaùnh cuûa Coâng ty, sôùm ban haønh môùi moät soá chính saùch 
trong quaûn lyù.  

- Taäp trung nhieàu hôn cho ñaàu tö döï aùn 200-204 Lyù Töï Troïng, keát hôïp vôùi vieäc nghieân 
cöùu phöông thöùc ñaàu tö ñoái vôùi maët baèng coøn laïi . 
 
VI. Caùc Coâng ty coù lieân quan : khoâng coù  
 
VII. Toå chöùc vaø nhaân söï : 
1/- Cơ cấu tổ chức của Công ty :  

(Ñính keøm trang     – Sô ñoà cô caáu toå chöùc cuûa coâng ty) 
 

1.1/- Các Phòng, Ban trong Công ty 

Các phòng, ban quản lý thực hiện các công việc chức năng nhằm đảm bảo cho việc quản lý, tổ 
chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc được hiệu quả. Công ty có 
các phòng, ban sau: 

- Phòng Tổ chức – Hành chính 

- Phòng Kế hoạch - Xuất nhập khẩu 

- Phòng Kế toán . 

 

1.2/- Các đơn vị trực thuộc coâng ty : 
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Trụ sở chính Công ty đặt tại số 202 – 204, Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh. 

Ñòa chæ lieân laïc taïi 105 – Ñöôøng soá 45, phöôøng 6, quaän 4, Tp.Hoà Chí Minh . 
Với các đơn vị trực thuộc là các Trung tâm dịch vụ và Chi nhánh tiêu thụ: 

- Trung tâm kinh doanh vật tư Calmette:  kinh doanh nhựa các loại. 

- Trung tâm thương mại Yersin:  kinh doanh mặt hàng dụng cụ điện, phụ tùng các loại. 

- Chi nhaùnh kinh doanh vật tư số 1:  kinh doanh mặt hàng Dụng cụ điện cầm tay. 

- Chi nhaùnh kinh doanh vật tư số 2: kinh doanh mặt hàng giấy bao bì các loại. 

- Chi nhaùnh kinh doanh vật tư số 3 : kinh doanh mặt hàng chính gồm: Nhựa, Thép, boá thaéng. 

- Chi nhaùnh kinh doanh vật tư số 4:  kinh doanh mặt hàng theùp các loại. 

- Chi nhaùnh kinh doanh vật tư số 5: kinh doanh các mặt hàng Thép, Inox, Nhôm, Motor. 

- Chi nhaùnh kinh doanh vật tư số 6:  kinh doanh các mặt hàng Thép, Giấy tráng láng . 

- Chi nhaùnh kinh doanh vật tư số 7: kinh doanh caùc mặt haøng Giaáy caùc loïai, hoùa chaát . 
 

1.3/- Cơ cấu bộ máy quản lý : 

 

Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông là tổ chức quyền lực cao nhất của Công ty. Đại 
hội đồng cổ đông có nhiệm vụ thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt 
động kinh doanh; quyết định các phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư; tiến hành 
thảo luận sửa đổi bổ sung điều lệ của Công ty; thông qua các chiến lược phát triển; bầu Hội 
đồng Quản trị, Ban kiểm soát và quyết định bộ máy quản lý của Công  ty. 

 

Hội đồng Quản trị: Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty giữa hai kỳ 

Đại hội cổ đông. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm trực tiếp trước Đại hội đồng cổ đông về 

việc quản lý Công ty, điều hành và giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ 

đông thông qua. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đứng đầu Hội đồng Quản trị và đưa ra các 

quyết định chính thức. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh 

doanh, đưa ra các biện pháp, các quyết định nhằm đạt được các mục tiêu do Đại hội đồng cổ 

đông đề ra. 

 

Ban kiểm soát: Ban kiểm soát có nhiệm vụ giúp Đại hội đồng cổ đông giám sát, đánh giá kết 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách khách quan nhằm đảm bảo lợi ích cho 

các cổ đông. 
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Ban Toång Giám đốc: Ban Toång Giaùm đốc là cơ quan điều hành mọi hoạt động kinh doanh 

của Công ty. Toång Giaùm đốc Công ty là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông. 

 

2/- Toùm taét lyù lòch Hội đồng quản trị, Ban Toång Giaùm Ñốc, Ban Kiểm soát. 

2.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị 

➢ Họ và tên:  Vöông Coâng Minh  
➢ Giới tính: Nam 

➢ Ngày tháng năm sinh: 1954 

➢ Quốc tịch: Việt Nam 

➢ Dân tộc: Kinh 

➢ Địa chỉ thường trú: 110 Hoøang Dieäu, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM 

➢ Trình độ văn hoá: 12/12 

➢ Trình độ chuyên môn: Cöû nhaân kinh teá, Cöû nhaân chính trò . 
➢ Quá trình công tác: 

 Từ 4/1990 đến 01/1993: Giaùm ñoác Coâng ty Vaät Tö  Quaän 1 
 Từ 02/1993 đến 03/1993: Phoù giaùm ñoác Coâng ty XNK vaø Dòch vuï quaän 1 
 Từ 4/1993 đến 8/1997: Giaùm ñoác Coâng ty XNK vaø Dòch vuï quaän 1 
 Từ 9/1997 đến 4/1999: Phoù toång giaùm ñoác Toång coâng ty Beán Thaønh 
 Từ 5/1999 đến 4/2003: Toång giaùm ñoác Toång coâng ty Beán Thaønh 
 Từ 5/2003 đến nay: Phoù chuû tòch HÑQT Tổng Công ty Bến Thành - Chủ tịch Hội 

đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bến Thành 

> Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

 Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Bến Thành 

 Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Bến Thành – Non nước 

 Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bến Thành – Long Hải 

 Phó Chủ tịch HĐQT Công ty LD Khách sạn Saigon Riverside 

 Phó Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Liên doanh Khách sạn Plaza 

 Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành 

 Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khách sạn Tháng Mười 
➢ Số lượng cổ phần nắm giữ: 300.000 cổ phần 

 Được ủy quyền nắm giữ: 300.000 cổ phần (đại diện Tổng Công ty Bến Thành) 
 Những người có liên quan: Không 
 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

 
2.2 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 

➢ Họ và tên:  Trần Tấn Hùng 
➢ Giới tính: Nam 
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➢ Ngày tháng năm sinh: 07/09/1954 
➢ Nơi sinh: Quảng Bình 
➢ Quốc tịch: Việt Nam 
➢ Dân tộc: Kinh 
➢ Quê quán: Xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 
➢ Địa chỉ thường trú: 12 Huỳnh Khương Ninh, P. ĐaKao, Quận 1, Tp. HCM 
➢ Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 08 8360790 
➢ Trình độ văn hoá: 12/12 
➢ Trình độ chuyên môn: Ñaïi hoïc Kinh tế TP.HCM . 
➢ Quá trình công tác: 

 Từ 1977 đến 1980: Giáo viên Trường Trung học Ăn uống II –Boä Noäi Thöông 
 Từ 08/1980 đến 1992: Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Vật tư Quận 1 
 Từ 09/1992 đến 2004: Giám đốc Công ty Vật tư Bến Thành 
 Từ 2004 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành kiêm Phó Chủ 

tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành . 
 Chức vụ công tác hiện nay: Phoù Chuû Tòch Hội đồng quản trị Công ty CP Vật tư Bến 

Thành . 
 Chức vụ hiện ñang naém giöõ taïi toå chöùc khaùc : khoâng coù 
➢ Số lượng cổ phần nắm giữ: 234.203 cổ phần 

 Cá nhân nắm giữ: 34.203 cổ phần 
 Được ủy quyền nắm giữ: 200.000 cổ phần (đại diện Tổng Công ty Bến Thành) 
 Những người có liên quan: Không 
 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

 
2.3 Thành viên Hội đồng quản trị 

➢ Họ và tên:  Đỗ Phú Quang 
➢ Giới tính: Nam 
➢ Ngày tháng năm sinh: 10/08/1958 
➢ Nơi sinh: Quảng Nam 
➢ Quốc tịch: Việt Nam 
➢ Dân tộc: Kinh 
➢ Quê quán: Quảng Nam 
➢ Địa chỉ thường trú: 330B Trường Chinh, P. 13, Quận Tân Bình, Tp. HCM 
➢ Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 08 8360 785 
➢ Trình độ văn hoá: 12/12 
➢ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh văn, Trung cấp chính trị 
➢ Quá trình công tác: 

 Từ 07/1978 đến 05/1998: Cửa hàng Trưởng Cửa hàng Vật tư Số 1 
 Từ 06/1998 đến 2004: Phó Giám đốc Công ty Vật tư Bến Thành 
 Từ 2004 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vật tư Bến Thành kiêm Ủy viên 

Hội đồng quản trị Công ty CP Vật tư Bến Thành. 
➢ Chức vụ công tác hiện nay: Thaønh viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vật tư Bến 

Thành 
➢ Số lượng cổ phần nắm giữ: 124.300 cổ phần 

 Cá nhân nắm giữ: 24.300 cổ phần 
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 Được ủy quyền nắm giữ: 100.000 cổ phần (đại diện Tổng Công ty Bến Thành) 
 Những người có liên quan: Không 
 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

 
2.4 Thaønh viên Hội đồng quản trị 

➢ Họ và tên:  Traàn Quang Vinh 
➢ Giới tính: Nam 
➢ Ngày tháng năm sinh: 29/03/1972 
➢ Quốc tịch: Việt Nam 
➢ Dân tộc: Kinh 
➢ Địa chỉ thường trú: 1111 Kha Vaïn Caân, P. Linh Trung, Quận Thuû Ñöùc, Tp. HCM 
➢ Trình độ văn hoá: 12/12 
➢ Trình độ chuyên môn: Quaûn trò kinh doanh 
➢ Quá trình công tác: 

 Từ 1993 đến 2003: Phoù Giaùm ñoác XN soá 12 – Coâng ty thieát bò phuï tuøng 
 Từ 2004 đến 2009: Thaønh vieân HÑQT Công ty CP Cô khí xaây döïng Bình Trieäu 

➢ Chức vụ công tác hiện nay: Thaønh viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vật tư Bến 
Thành. 

➢ Chöùc vuï hieän nay taïi toå chöùc khaùc : Thaønh vieân HÑQT Coâng ty CP Cô Khí – XD 
Bình Trieäu 

➢ Số lượng cổ phần nắm giữ: 71.880 cổ phần, chieám 3,59% /Voán ñieàu leä . 
 Cá nhân nắm giữ: 71.880 cổ phần 
 Những người có liên quan: Không 
 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

 
➢ 2.5 Thaønh viên Hội đồng quản trị  

➢ Hoï vaø teân : Phan Quang Chaát 
➢ Giới tính: Nam 
➢ Ngày tháng năm sinh: 18/04/1962 
➢ Quốc tịch: Việt Nam 
➢ Dân tộc: Kinh 
➢ Địa chỉ thường trú: 45 Ñoàng Khôûi, P. Beán Ngheù, Q1, Tp. HCM 
➢ Trình độ văn hoá: 12/12 
➢ Trình độ chuyên môn: Quaûn trò kinh doanh 
➢ Quá trình công tác: 

 Từ 1981 đến 1998: Cán bộ U.B.N.D Quaän 1 
 Từ 1998 đến 2009: Chuû tòch HÑTV Coâng ty TNHH TM DV Phan Thaønh 
 Từ 2009 ñến nay: viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành 

➢ Chức vụ công tác hiện nay: Chuû tòch HÑTV Coâng ty TNHH TM DV Phan Thaønh kieâm 
Thaønh viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vật tư Bến Thành 

➢ Chöùc vuï hieän nay taïi toå chöùc khaùc : 
 CT.HÑTV Coâng ty TNHH Beán Thaønh – Hoaøng Thaønh 
 CT.HÑQT Coâng ty CP Queâ Höông 
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 CT.HÑQT Coâng ty CP Khaùch saïn Boâng Sen 
 PCT.HÑTV Coâng ty TNHH Saøi Goøn OÂToâ (Saøi Goøn Ford) 
 PCT.HÑQT Beán Thaønh – Phuù Xuaân 
 CT.HÑQT Ñaïi Thoáng – Bình Döông 
 UV.HÑQT Coâng ty CP Du lòch Hueá 
 UV.HÑTV Coâng ty TNHH Du lòch Beán Thaønh – Non nöôùc 
 UV.HÑQT Khaùch saïn Saøi Goøn – Ninh Chöõ 
 UV.HÑQT Coâng ty Greenview – Bình Döông 
 UV. Ban kieåm soaùt Coâng ty CP Bình Chaâu 

> Số lượng cổ phần nắm giữ: 101.100 cổ phần 
 Cá nhân nắm giữ: khoâng 
 Ñaïi dieän naém giöõ : 101.100 coå phaàn, chieám 5,06% / Voán ñieàu leä (Ñaïi dieän cho Coâng 

ty TNHH TM DV Phan Thaønh) 
 Những người có liên quan: Không 
 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

 

2.6-   Danh sách Ban Toång Giám Đốc 

1. Ông Trần Tấn Hùng : Toång  Giaùm Ñoác 
  (Xin xem phần 2.2 phần toùm taét lyù lòch Hội đồng quản trị) 

2. Ông Đỗ Phú Quang : Phoù Toång  Giaùm Ñoác 

  (Xin xem phần 2.3 phần toùm taét lyù lòch Hội đồng quản trị) 
 

2.7-  Toùm taét lyù lòch Ban Kiểm soát : 

1. Ông Võ Minh Hoàng : Tröôûng ban  

2. OÂng Döông Vaên Tuù : Thaønh vieân 

3. Bà Trịnh Thị Kim Chi : Thaønh vieân 
 
2.7.1 Trưởng Ban Kiểm soát 

➢ Họ và tên:  Võ Minh Hoàng 
➢ Giới tính: Nam 
➢ Ngày tháng năm sinh: 05/12/1960 
➢ Nơi sinh: Nam Vang 
➢ Quốc tịch: Việt Nam 
➢ Dân tộc: Kinh 
➢ Quê quán: Long Bình, Phú Châu, An Giang 
➢ Địa chỉ thường trú: 79/B6 Âu Cơ, P. 14, Quận 11, Tp. HCM 
➢ Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 08 824 3197 
➢ Trình độ văn hoá: 12/12 
➢ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh teá  
➢ Quá trình công tác: 

- Từ 11/1980 đến 11/1981: Kế toán Công ty Bách hóa Miền Nam 
- Từ 12/1981 đến nay: Phó trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch Tổng Công ty Bến 
Thành 
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➢ Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Vật tư Bến Thành 
➢ Chöùc vuï hieän nay taïi toå chöùc khaùc : 

- Thaønh vieân HÑQT coâng ty LD khaùch sạn Saigon Riverside 
- Thaønh vieân HĐQT Coâng ty CP Đầu tư Kinh doanh Nhaø Beán Thaønh 
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Bến Thành – Non Nước 

- Trưởng Ban kiểm soát Công ty Du lịch Huế 
- Trưởng Ban kiểm soát Công CP Bến Thành – Mũi Né 

➢ Số lượng cổ phần nắm giữ: 76.260 cổ phần 
 Được ủy quyền nắm giữ: 76.260 cổ phần, chieám 3,81% /Voán ñieàu leä ( Ñaïi dieän cho 

Toång Coâng ty Beán Thaønh) 
 Những người có liên quan: Không 
 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

 
2.7.2 Thaønh viên Ban Kiểm soát 

➢ Họ và tên:  Trịnh Thị Kim Chi 
➢ Giới tính: Nữ 
➢ Ngày tháng năm sinh: 02/04/1962 
➢ Nơi sinh: Minh Hải 
➢ Quốc tịch: Việt Nam 
➢ Dân tộc: Kinh 
➢ Quê quán: Cà Mau 
➢ Địa chỉ thường trú: 158/170 Hòa Hưng, P.13, Quận 10, Tp. HCM 
➢ Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 08 82 3197 
➢ Trình độ văn hoá: 12/12 
➢ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Trung cấp Chính trị 
➢ Quá trình công tác: 

- Từ 10/1978 đến 02/1986: là bộ đội 
- Từ 03/1986 đến 2004: Cán bộ Phòng Kế toán – Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành 
- Từ 2004 đến nay: cán bộ Phòng Kế toán kiêm Ủy viên Ban Kiểm soát 

➢ Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty CP Vật tư Bến Thành . 
➢ Chöùc vuï hieän nay taïi toå chöùc khaùc : khoâng coù 
➢ Số lượng cổ phần nắm giữ: 3.588 cổ phần 

 Cá nhân nắm giữ: 3.588 cổ phần 
 Những người có liên quan: Không 
 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

 
2.7.3 Thaønh viên Ban Kiểm soát 

➢ Họ và tên:  Döông Vaên Tuù 
➢ Giới tính: Nam 
➢ Ngày tháng năm sinh: 15/12/1967 
➢ Quốc tịch: Việt Nam 
➢ Dân tộc: Kinh 
➢ Địa chỉ thường trú: 165/4 Traàn Keá Xöông, P.7, Quận Phuù Nhuaän , Tp. HCM 
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➢ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế . 
➢ Quá trình công tác: 

- Từ 1988 đến 1996: Keá toaùn toång hôïp coâng ty VAFACO 
- Từ 1997 đến 2000: Keá toùan tröôûng Công ty Tieán Lôïi  
- Từ 2001 đến nay: Phoù giaùm ñoác coâng ty TNHH TITAN 

➢ Chức vụ công tác hiện nay: Thaønh viên Ban Kiểm soát Công ty CP Vật tư Bến Thành . 
➢ Chöùc vuï hieän nay taïi toå chöùc khaùc : Phoù giaùm ñoác coâng ty TNHH TITAN 
➢ Số lượng cổ phần nắm giữ: 3.588 cổ phần 

 Cá nhân nắm giữ: 3.588 cổ phần 
 Những người có liên quan: Không 
 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

3/ Kế toán trưởng : 

➢ Họ và tên:  Ñoã Thò Hoaøng Ngoïc 
➢ Giới tính: Nữ 
➢ Năm sinh:       1959 
➢ Nơi sinh:        An Giang 
➢ Quốc tịch:      Việt Nam 
➢ Dân tộc:          Kinh 
➢ Quê quán: Long Xuyeân – An Giang 
➢ Địa chỉ thường trú: 2 - 4, Thaïch Thò Thanh, P.Taân Ñònh, Quận 1, Tp. HCM 
➢ Trình độ văn hoá: 12/12 
➢ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế . 
➢ Quá trình công tác: 

- Từ 1981 đến 1983: Nhaân vieân Sôû Taøi Chaùnh An Giang 
- Từ 1984 đến 2003: Nhaân vieân Phòng Kế toán – Công ty vật tư quaän 1 
- Từ 2004 đến 2006: Phoù phòng Kế toán coâng ty vaät tö Beán Thaønh. 
- Töø 2007 ñeán nay: Keá toùan tröôûng Công ty CP Vật tư Bến Thành . 

➢ Chöùc vuï hieän nay taïi toå chöùc khaùc : khoâng coù 
➢ Số lượng cổ phần nắm giữ: 20.920 cổ phần 

 Cá nhân nắm giữ:             20.920 cổ phần 
 Những người có liên quan: Không 
 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không 

 
4/- Soá löôïng caùn boä, nhaân vieân vaø chính saùch ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng : 

 
4.1/- Soá löôïng caùn boä, nhaân vieân coâng ty hieän coù ñeán 31/12/2010 : 66 ngöôøi , trong ñoù : 

 

Stt Phân loại lao động Số người Tỷ lệ 

 I. Theo trình độ học vấn  

1. Đại học 20 28,79%

 Trang 15 
 



Baùo caùo thöôøng nieân 2010-Coâng ty CP Vaät Tö  Beán Thaønh 
 

2. Cao đẳng, trung cấp 10 09,09%

3. Khác 36 62,12%

II. Theo tính chất lao động  

1. Thường xuyên 66 100,00%

2. Thời vụ - -

Tổng cộng 66 100,00%
 

4.2/- Chính sách đối với người lao động : 
- Đảm bảo đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động có hợp 
đồng lao động trên một năm. 

 - Tiền lương của tất cả cán bộ công nhân viên tính theo hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh. 
- Ngoaøi vieäc chi traû löông theo cheá ñoä, coâng ty coøn coù caùc chính saùch khen thöôûng 
döïa treân hieäu quaû vaø caùc chæ tieâu keá hoïach ñöôïc giao .    

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát:  

1.1 Hoaït ñoäng cuûa Hội đồng quản trị: 

- Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, 
nhiệm kỳ 5 năm (2009-2014). Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ 
của mình với tình thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, đưa ra các quyết định 
kịp thời vì lợi ích cao nhất của Công ty. 

- Trong năm 2010, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhieàu phiên họp để triển khai 
thực hiện Nghị Quyết Đại Hội, thöïc hieän chia coå töùc theo Nghò quyeát Ñaïi hoäi ñoàng coå 
ñoâng laàn 6 naêm 2010.  

- Thành phần Hội đồng quản trị:  

Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ghi chuù 

Ông Vöông Coâng Minh Chủ tịch 16 tháng 04 năm 2009  

Ông Traàn Taán Huøng Phó Chủ tịch 16 tháng 04 năm 2009  

Ông Ñoã Phuù Quang Thành viên 16 tháng 04 năm 2009  

Ông Traàn Quang Vinh Thành viên 16 tháng 04 năm 2009  
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OÂng Phan Quang Chaát Thành viên 16 tháng 04 năm 2009  

 

1.2 Hoaït ñoäng cuûa Ban Tổng giám đốc điều hành: 

 Ban Toång giám đốc điều hành có 02 thành viên, đứng đầu là Tổng giám đốc. 

Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện hoàn thành 
các quyết định của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các thành 
viên Ban điều hành đã sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động 
của Công ty. 

1.3 Hoaït ñoäng cuûa Ban kieåm soaùt : 
Naêm 2010, Ban kieåm soaùt ñaõ thöïc hieän kieåm tra hoaït ñoäng, thaåm ñònh baùo caùo taøi 

chaùnh vaø tình hình thöïc hieän Nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2010 . 
Ban kieåm soaùt thöôøng xuyeân phoái hôïp chaët cheõ vôùi HÑQT vaø Ban ñieàu haønh Coâng ty, 

ñöôïc tham döï haàu heát caùc buoåi hoïp quan troïng cuûa HÑQT nhaèm tham gia ñoùng goùp yù kieán 
cho coâng taùc quaûn trò, ñieàu haønh Coâng ty. 

 
1.4 Thuø lao thaønh vieân HÑQT,ø thaønh vieân Ban kieåm soaùt : 
 
- Thuø lao HÑQT vaø BKS theo keá hoaïch naêm 2010 : 99.700.000 ñoàng . (3%/LNST). 
- Toång chi thuø lao HÑQT vaø BKS naêm 2010 :  94.000.000 ñoàng , trong ñoù : 
  + Chi phí hoaït ñoäng trong kyø :  39.200.000 ñoàng 
  + Chi töø  lôïi nhuaän sau thueá :  54.800.000 ñoàng . 
- Thuø lao coøn laïi chöa chi cuoái naêm 2010:    5.700.000 ñoàng . 
 
- Soá löôïng thaønh vieân HÑQT, Ban kieåm soaùt, Ban Toång Giaùm ñoác ñaõ coù chöùng chæ ñaøo 
taïo veà quaûn trò coâng ty :  
  + HÑQT : 05 thaønh vieân toát nghieäp Ñaïi hoïc . 
  + Ban kieåm soaùt : 03 thaønh vieân toát nghieäp Ñaïi hoïc . 

+ Ban Toång Giaùm ñoác : 02 thaønh vieân toát nghieäp Ñaïi hoïc . 
 

2-  Caùc döõ lieäu thoáng keâ veà coå ñoâng/thaønh vieân goùp voán: 
 
2.1 Coå ñoâng goùp voán trong nöôùc: 
 
- Thoâng tin chi tieát veà cô caáu coå ñoâng : 
 
 

 Trang 17 
 



Baùo caùo thöôøng nieân 2010-Coâng ty CP Vaät Tö  Beán Thaønh 
 

 Trang 18 
 

Danh mục 
Giá trị 

 (1000đ) 
Tỷ lệ 
 (%) 

1 Cổ đông Tổ chức  9.581.720 47,91

- Cổ đông sở hữu trên 5% 7.773.600 38,87
 

- Cổ đông sở hữu dưới 5% 1.808.120 9,04

2 Cổ đông cá nhân 10.418.280 52,09

Tổng cộng 20.000.000 100,00

 
 
 

-  Thoâng tin chi tieát veà töøng coå ñoâng lôùn :  
 

Stt Tên cổ đông ĐKKD Địa chỉ 
Giá trị 
(1000đ) 

Tỷ lệ 
(%) 

1 Tổng công ty Beán Thaønh 4106000101 71-79 Ñoàng Khôûi , quaän 1  6.762.600 33,81

2 
Công ty TNHH TM-DV 
Phan Thaønh 045085 39 Leâ Duaãn , quaän 1 1.011.000 5.05

3 Ñaëng Vaên Löông 021575233 
39 Huyønh Khöông Ninh , 
quaän 1 

1.433.140 7,17

4 Traàn Ñöùc Phuù 021773414 
18A Nam Quoác Cang, 
quaän 1 

1.130.450 5,65

Tổng cộng 10.337.190 51,68

 
2.2 Coå ñoâng goùp voán nöôùc ngoaøi : khoâng coù coå ñoâng. 

 
 

 
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 
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