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Giấy chứng nhận ĐKKD số 1500342370 do Sở KH&ĐT tỉnh Vĩnh Long cấp lần đầu ngày 

29/06/2010 và thay đổi lần thứ 6 ngày 27/04/2015. 

 

ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU  

TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 

ĐƠN VỊ TƢ VẤN 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT (BVSC) 

 

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: 

Công ty Cổ Phần 715  

Số 404A ấp Tân Vĩnh Thuận, Xã Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.  

Điện thoại: (84-70) 381 6353          Fax: (84-70) 381 5273 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.   

08 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.                                         

Điện thoại: (84-4) 3928 8888          Fax: (84-4) 3928 9888 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.   

Lầu 8, 233, Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM.  

Điện thoại: (84-8) 3821 8564          Fax: (84-8) 3821 8566 

Website: www.bvsc.com.vn                        

Phụ trách công bố thông tin 

Họ tên: Đào Thanh Bình 

Chức vụ: Kế toán trưởng   

Số 404A ấp Tân Vĩnh Thuận, Xã Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.  

Điện thoại: (84-70) 381 6353           Fax: (84-70) 381 5273 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 715  

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 1500342370 do Sở KH&ĐT tỉnh Vĩnh Long cấp lần đầu ngày 

29/06/2010 và thay đổi lần thứ 6 ngày 27/04/2015) 

 

ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU  

TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 

 

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần 715 

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông. 

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần. 

Tổng số lượng đăng ký giao dịch: 2.750.000 cổ phần. 

Tổng giá trị đăng ký giao dịch theo mệnh giá: 27.500.000.000 đồng. 

 

TỔ CHỨC TƢ VẤN: 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt  

Trụ sở: Lầu 8, 233, Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM. 

Điện thoại:  (84-8) 3821 8564  Fax:  (84-8) 3821 8566     

 

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: 

Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam 

Trụ sở chính:   Số 17, lô 2C, Khu đô thị Trung Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà 

Nội. 

Điện thoại:   (84-4) 3783 2121  Fax:  (84-4) 3783 2122 
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I. NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN TÓM 

TẮT THÔNG TIN 

1. Tổ chức đăng ký giao dịch:  

Bà Nguyễn Kiêm Lê Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Ông Nguyễn Văn Bé Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát  

Ông Nguyễn Văn Nghiêm Chức vụ: Tổng giám đốc 

Ông Đào Thanh Bình Chức vụ: Kế toán trưởng  

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản tóm tắt thông tin này là phù hợp 

với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. 

2. Tổ chức tƣ vấn: 

Ông Võ Hữu Tuấn Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tại Tp.HCM 

Bản tóm tắt thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký giao dịch do Chi nhánh Công ty 

Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty cổ 

phần 715. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản 

tóm tắt thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các 

thông tin và số liệu do Công ty cổ Phần 715 cung cấp. 

II. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

1.1 Giới thiệu chung về công ty 

 Tên tiếng Việt: Công ty cổ Phần 715. 

 Tên giao dịch quốc tế: 715. Joint Stock Company. 

 Tên viết tắt: Công ty 715. 

 Địa chỉ: Số 404A ấp Tân Vĩnh Thuận, Xã Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh 

Long, Việt Nam. 

 Điện thoại (84-70) 3816353   Fax: (84-70) 3815273 

 Website : www.congty715.com.vn 

 Người đại diện theo pháp luật:  

+ Bà Nguyễn Kiêm Lê 

+ Chức danh: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị 

 Ngày trở thành công ty đại chúng: 15/07/2015. 

 Vốn điều lệ đăng ký: 27.500.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng). 

 Vốn điều lệ thực góp: 27.500.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng). 

http://www.congty715.com.vn/
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 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1500342370, đăng ký lần đầu ngày 

29/06/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 27/04/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Vĩnh Long cấp. 

 Ngành nghề kinh doanh chính: 

+ Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Chi tiết: Khai thác, duy tu bảo dưỡng 

cơ sơ hạ tầng đường bộ; Sửa chữa công trình giao thông; Xây dựng công trình giao 

thông; 

+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ. Chi tiết: Quản 

lý cơ sở hạ tầng đường bộ; Đảm bảo giao thông khi có thiên tai, dịch họa xảy ra trên 

địa bàn quản hạt được giao. Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa; 

lai dắt, cứu hộ đường bộ; 

+ Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét. Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng; 

+ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Tư vấn thiết kế, giám 

sát thi công công trình giao thông (đường thủy, cảng, đê, kè, đập, cầu, đường bộ); 

+ Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí. Chi tiết: Lắp đặt hệ 

thống cấp, thoát nước; 

+ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng công trình: thủy lợi, 

công nghiệp; Đào đắp đất, đá; Nạo vét luồng lạch; 

+ Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Mua bán vật liệu 

xây dựng; 

+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: 

Dịch vụ thu phí cầu, đường; 

+ Xây dựng nhà các loại. Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng; 

+ Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Mua bán vật tư, thiết bị 

giao thông; Mua bán máy móc và phụ tùng; 

+ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết: Vận tải hàng hóa; 

+ Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa. Chi tiết: Vận tải hàng hóa; 

+ Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng. Chi tiết: Sản xuất nước khoáng và nước 

đóng chai, đóng bình; 

+ Xây dựng công trình công ích; 

+ Bốc xếp hàng hóa; 

+ Phá dỡ; 

+ Chuẩn bị mặt bằng. Chi tiết: San lấp mặt bằng; Chuẩn bị mặt bằng; 

+ Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao. Chi tiết: Sản xuất cấu 

kiện bê tông, cốt thép xây dựng; 
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+ Sửa chữa thiết bị điện; 

+ Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ cứu thương trên 

đường bộ.            

1.2 Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch 

 Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông. 

 Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 2.750.000 cổ phiếu. 

 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu. 

 Mã Chứng khoán: BMN. 

 Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của 

tổ chức đăng ký giao dịch: 39,100 cổ phần. Đây là số lượng cổ phiếu mà người lao động 

trong công ty mua theo chính sách ưu đãi khi công ty cổ phần hóa. Thời gian hạn chế 

chuyển nhượng theo thời gian cam kết được quy định tại Khoản 2, Điều 48, Nghị định 

59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. 

 Tỷ lệ nắm giữ của Nhà đầu tư nước ngoài: tỷ lệ cổ phần công ty 715 do người nước 

ngoài nắm giữ được thực hiện theo Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của 

Chính phủ. 

1.3 Quá trình hình thành và phát triển 

 Tiền thân của Công ty là đơn vị sự nghiệp kinh tế Cụm phà Mỹ Thuận. Sau đó được 

chuyển đổi thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích theo Quyết định số 

317/2000/QĐ/TCCB-LĐ ngày 15/02/2000 của Bộ Giao thông Vận tải, trực thuộc Khu 

Quản lý Đường bộ VII – Cục Đường bộ Việt Nam. 

 Công ty được sáp nhập nguyên trạng Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 716 vào 

theo Quyết định số 3928/QĐ-BGTVT ngày 13/12/2007 của Bộ Giao thông Vận tải. 

 Theo Quyết định số 3679/QĐ/BGTVT ngày 08/12/2009 của Bộ Giao thông Vận tải, 

Công ty chính thức chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Sửa chữa 

cầu đường 715. 

 Công ty được chuyển về làm đơn vị thành viên của Tổng công ty Đầu tư phát triển và 

quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long tại Quyết định số 1629/QĐ-BGTVT ngày 

22/07/2011 của Bộ Giao thông Vận tải. 

 Thực hiện Quyết định số 4130/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2014 của Bộ Giao thông vận 

tải về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Quản lý và sửa chữa cầu 

đường 715 thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu 

Long thành Công ty cổ phần và Quyết định số 5044/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ 

Giao thông vận tải về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần 715. Công ty 

cổ phần đã hoàn thành việc bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng và tổ chức Đại hội 

đồng cổ đông lần thứ nhất vào ngày 17/01/2015. 
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 Ngày 27/01/2015 Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long cấp giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần. Công ty chính thức chuyển sang hoạt 

động theo mô hình Công ty cổ phần với tên gọi: Công ty cổ phần 715 từ ngày 28/01/2015, 

vốn điều lệ là 27.500.000.000 đồng. Từ ngày chuyển thành công ty cổ phần đến nay công 

ty chưa thực hiện tăng vốn điều lệ. 

 Ngày 15/07/2015 Công ty trở thành công ty đại chúng theo văn bản số 4464/UBCK-

QLPH của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước. 

 Ngày 27/01/2016 Công ty được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy 

chứng nhận đăng ký chứng khoán số 08/2016/GCNCP-VSD với số lượng cổ phiếu đăng ký 

là 2.750.000 cổ phiếu. 

2. Cơ cấu tổ chức công ty  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Công ty cổ phần 715 

 Công ty Cổ phần 715 có công ty mẹ là Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án 

hạ tầng giao thông Cửu Long. 

 Công ty Cổ phần 715 có 01 công ty con là Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715. 

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 

 Công ty cổ Phần 715 hoạt động theo mô hình tổ chức như sau: 

 

 

 

 

Công ty mẹ 

Công ty con 

Tổng công ty Đầu tư phát 

triển và Quản lý dự án hạ 

tầng giao thông Cửu Long 

Công ty cổ phần 715 

74,97% 

 Công ty TNHH xây dựng 

công trình số 1-715 

100% 



Tóm tắt thông tin: Công Ty Cổ Phần 715  

  Trang 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

 

 

 

 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

Phòng THCH CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC 

Phòng TCKT 

Phòng ĐTXD KHỐI VĂN PHÕNG 

Phòng QLBT 

Đội QLBT chiếu sáng hệ thống điện 

đƣờng cao tốc 

CHI NHÁNH TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG 

TY CỔ PHẦN 715  
 

 Đội TTĐBGT, Cứu hộ, Cứu nạn 

đƣờng cao tốc 

Đội QL&BT đƣờng cao tốc 1  

TRUNG TÂM ITS 

Đội QL&BT đƣờng cao tốc 2 

 

Đội QL&BT cầu Mỹ Thuận 

Đội QLBT&XDCT 715.1 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH SỐ 1-715 

Đội QLBT&XDCT 715.2 

 

 

KHỐI SẢN XUẤT KINH 

DOANH 

Đội QLBT&XDCT 715.3 

 

Đội QLBT&XDCT 715.4 

 

Đội QLBT&XDCT 715.5 

 

Đội QLBT&XDCT 715.6 

 
ĐỘI QUẢN LÝ & BẢO 

TRÌ & XD CÔNG 
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Nguồn: Công ty cổ Phần 715 

 Công ty cổ Phần 715 hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty do Đại 

hội đồng cổ đông thông qua, căn cứ theo các quy định của Luật doanh nghiệp, dưới sự 

quản trị, giám sát và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc. 

+ Đại Hội đồng cổ đông: đây là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty, bao 

gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông có quyền biểu 

quyết ủy quyền.      

+ Hội đồng quản trị: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người. Nhiệm kỳ 

của từng thành viên là không quá 05 năm. Là cơ quan quản lý cao nhất của công ty, 

được ĐHĐCĐ bầu ra. HĐQT thay mặt công ty để quản lý thực hiện các quyền và nghĩa 

vụ của công ty; quyết định, định hướng, xây dựng kế hoạch trình ĐHĐCĐ; Bổ nhiệm, 

chỉ đạo Tổng giám đốc; kiến nghị mức chi trả cổ tức trình ĐHĐCĐ,.... 

+ Ban kiểm soát: Số lượng Ban kiểm soát 03 người, nhiệm kỳ không quá 03 năm. Là 

cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ do ĐHĐCĐ bầu ra nhằm giám sát các hoạt động của 

HĐQT và Tổng giám đốc đúng theo Điều lệ, các nghị quyết của ĐHĐCĐ và pháp luật 

hiện hành; BKS xem xét kiểm tra tính hợp lý các sổ sách kế toán, các báo cáo hoạt 

động kinh doanh của Công ty, .... 

+ Ban Giám đốc: 01 Tổng giám đốc và 02 Phó tổng giám Đốc. Tổng giám đốc chịu 

trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của công ty. 

+ Kế toán trƣởng: 01 người 

 Chức năng của một số phòng ban chính: 

+ Phòng tài chính kế toán: 

 Tham mưu cho Chủ tịch HĐQT (trực tiếp phụ trách công tác tài chính), Tổng 

giám đốc Công ty về chế độ chính sách về tài chính kế toán;  

 Soạn thảo các Quy chế liên quan đến công tác tài chính;  

 Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch về tài chính hàng năm; quản lý, sử 

dụng tiền vốn có hiệu quả; 

 Phân tích hiệu quả kinh tế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh;  

 Giám sát, kiểm tra hoạt động tài chính của công ty, hướng dẫn đơn vị, cá nhân 

liên quan thực hiện công tác tài chính kế toán đúng quy định.  

+ Phòng Tổ chức hành chính: Tham mưu và giúp Tổng giám đốc quản lý, thực hiện 

các công tác như sau  

 Quản trị nhân sự: về tổ chức, về chế độ chính sách của người lao động  

 Quản trị hành chính: quản lý lưu trữ và công tác văn thư; quản lý và mua sắm 

tài sản, trang thiết bị làm việc. 
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 Tham mưu cho Tổng giám đốc công ty thực hiện công tác tổ chức cán bộ lao 

động, sắp xếp biên chế bộ máy gián tiếp công ty. Định biên nhân sự tại các đơn vị 

sản xuất phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đăng ký;  

 Xây dựng Thỏa ước lao động tập thể và các Quy chế, Nội quy của Công ty;  

 Quản lý hồ sơ người lao động và có quy hoạch đào tạo về chuyên môn nghiệp 

vụ để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sản xuất kinh doanh;   

 Thừa lệnh Tổng giám đốc Công ty giải quyết các công việc thuộc công tác tổ 

chức, hành chính quản trị; 

+ Phòng Đầu tƣ – Xây dựng: 

 Tham mưu cho Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc công ty trực tiếp quản lý 

thực hiện công tác xây dựng kế hoạch đầu tư tổng hợp dài hạn, kế hoạch hàng năm 

về sản xuất, kinh doanh; sản xuất, cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích;  

 Triển khai kế hoạch hàng năm cho các đơn vị theo quy chế quản lý kế hoạch 

đầu tư; 

 Tham mưu Quản lý tình trạng kỹ thuật và chất lượng các công trình cầu đường 

bộ thuộc phạm vi Công ty quản lý; 

 Tham mưu ký kết các Hợp đồng kinh tế thuộc chức năng quản lý, đầu tư của 

Công ty;  

 Tham mưu về công tác đấu thầu, thi công công trình; 

 Xây dựng, đề xuất phương án đầu tư, sửa chữa, khôi phục, hoán cải nâng cao 

tính năng kỹ thuật; phương án quản lý và khai thác phương tiện, thiết bị phục vụ 

sản xuất của Công ty; 

 Tham mưu về công tác quản lý kỹ thuật, tiến độ, chất lượng thi công công 

trình; quản lý, mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất, thi công;  

 Tham mưu công tác quản lý khoa học, công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật.  

+ Phòng Quản lý đƣờng bộ:   

 Tham mưu cho Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc Công ty trực tiếp quản lý 

thực hiện công tác xây dựng kế hoạch công tác QL&SCTX các công trình cầu 

đường bộ thuộc phạm vi công ty quản lý; cùng với Phòng TCHC, Phòng TCKT 

xây dựng định mức lao động tiền lương cơ chế khoán cho các Hạt Quản lý;  

 Tham mưu đề xuất các biện pháp quản lý, kiểm tra, kiểm soát trong công tác 

quản lý, sửa chữa hệ thống giao thông cầu đường; công tác đảm bảo giao thông 

phòng chống lụt bão và trật tự an toàn giao thông; công tác bảo vệ an toàn các 

công trình giao thông đường bộ. 

4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông 

sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông 
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4.1.  Danh sách cổ đông sáng lập: Từ ngày chuyển đổi thành công ty cổ phần đến nay, công 

ty 715 không có cổ đông sáng lập.  

4.2. Danh sách cổ đông lớn tại ngày 16/11/2015 

 

Stt Tên Cổ đông Số CMND/ Hộ 

chiếu/ĐKKD 

Địa chỉ Số lƣợng 

(cổ phần) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Tổng công ty Đầu tư phát 

triển và Quản lý dự án hạ 

tầng giao thông Cửu Long 

 

0311107531 127B Đinh Tiên 

Hoàng, Phường 3, 

Quận Bình Thạnh, 

Tp. HCM 

2.061.600 74,97% 

 Tổng     

 Nguồn: Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần 715 chốt tại ngày16/11/2015 

4.3. Cơ cấu cổ đông – thời điểm ngày 16/11/2015 

Stt Cổ đông Số lƣợng cổ đông Số lƣợng cổ phần sở hữu Tỷ lệ % 

I Trong nƣớc 167 2.750.000 100% 

1 Tổ chức 02 2.071.600      75,33% 

2 Cá nhân 165 678.400 24,67% 

II Ngoài nƣớc 0    0 0% 

1 Tổ chức 0 0 0% 

2 Cá nhân 0 0 0% 

 Tổng 167 2.750.000 100% 

Nguồn: Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần 715 chốt tại ngày16/11/2015  

 

5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty đại chúng, những công ty mà 

công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty 

nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại chúng 

 Công ty mẹ:  

+ Tên: Tổng công ty Đầu tư phát triển & Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu 

Long. 

+ Địa chỉ: 127B Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM 

+ Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0311107531 do Sở Kế hoạch và đầu 

tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30/08/2011 

+ Vốn điều lệ đăng ký: 1.500.000.000.000 đồng (Một nghìn năm trăm tỷ đồng) 
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+ Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; 

hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (chi tiết: 

hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp hàng hóa; hoạt động quản lý 

đường bộ, cầu, đường hầm, bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô, bãi để xe đạp, xe máy); 

xây dựng nhà các loại; phá dỡ; chuẩn bị mặt bằng; lắp đặt hệ thống điện ( trừ gia công 

cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện, tại trụ sở); xây dựng công trình công ích; bán buôn 

nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (chi tiết: bán buôn xăng dầu và các 

sản phẩm liên quan trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG); hoạt động hỗ trợ dịch vụ 

tài chính chưa được phân vào đầu; hoạt động tư vấn quản lý; lắp đặt hệ thống cấp, thoát 

nước, lò sưởi và điều hòa không khí (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện, 

tại trụ sở); lắp đặt hệ thống xây dựng khác (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ 

điện, tại trụ sở); hoàn thiện công trình xây dựng; đại lý, môi giới, đấu giá; quảng cáo; 

bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; dịch vụ lưu trú ngắn ngày 

(không hoạt động tại trụ sở); hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (chi 

tiết: quản lý dự án các công trình xây dựng, kiểm định xây dựng, quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình, tư vấn đấu thầu, lập dự án đầu tư công trình, thẩm tra dự án đầu tư 

xây dựng công trình, lập dự toán và tổng dự toán công trình, thẩm tra dự toán và tổng 

dự toán công trình, thẩm tra thiết kế; hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; Xây dựng 

công trình kỹ thuật dân dụng khác.        

+ Số lượng cổ phiếu sở hữu: 2.061.600 cổ phiếu 

+ Tỷ lệ sở hữu: 74,97% 

 Công ty con:  

+ Tên: Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715 

+ Địa chỉ: Lầu 2 số 404A ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 

Long 

+ Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 1501024765 do Sở Kế hoạch và đầu tư 

thành phố Vĩnh Long cấp ngày 24/4/2015 

+  Vốn điều lệ đăng ký: 1.900.000.000 đồng (Một tỷ chín trăm triệu đồng chẵn) 

+ Vốn điều lệ thực góp:  1.900.000.000 đồng (Một tỷ chín trăm triệu đồng chẵn) 

+ Tỷ lệ sở hữu: 100% 

+ Ngành nghề kinh doanh chính: Sửa chữa và xây dựng công trình giao thông 

 Công ty mà công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối: 

Không có. 

 Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại chúng: 

Không có. 

6. Hoạt động kinh doanh 

6.1. Tình hình hoạt động kinh doanh 
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Hoạt động kinh doanh chính của Công ty gồm quản lý, khai thác, duy tu bảo dưỡng cơ sở 

hạ tầng đường bộ; đảm bảo giao thông khi có thiên tai, địch họa xảy ra trên địa bàn quản 

hạt được giao; sửa chữa và xây dựng công trình giao thông; cho thuê máy móc, thiết bị 

giao thông. Cụ thể, công ty hiện đang quản lý bảo trì các công trình trọng điểm, yêu cầu 

vận hành nghiêm ngặt ở qui mô lớn, xây dựng và bảo dưỡng một số tuyến đường lớn như 

sau: 

 Quản lý bảo trì cầu đƣờng bộ và xây dựng hạ tầng giao thông: Hiện tại Công ty 

đang thi công các dự án sau: 

+ Hơp̣ đồng số 1059/2015/HĐ-CQLĐBIV ngày 23/7/2015 giữa Công ty 715 với Cuc̣ 

QLĐB IV V /v quản lý bảo dưỡng thường xuyên cầu Mỹ Thuâ ̣ n từ 1/8/2015 đến 

31/12/2017, giá trị là 41 tỷ đồng 

+ Hơp̣ đồng số 677/2015/HĐ-CTYCP715 ngày 25/4/2015 liên danh giữa Công ty 715 & 

Công ty 717 với Cuc̣ QLĐBIV V/v quản lý bảo dưỡng thường xuyên các đoaṇ tuyến Km0-

166+850, Km0-4+158 (nối dài) QL53; Km0-7+410 QL57 từ 1/5/2015 đến 31/12/2017 giá 

trị là 14,3 tỷ đồng, trong đó Cty 715 thưc̣ hiêṇ là 10 tỷ đồng 

+ Hơp̣ đồng số 676/2015/HĐ-CQLĐBIV ngày 25/4/2015 liên danh giữa Công ty 715 & 

Công ty 717 với Cuc̣ QLĐBIV V/v quản lý bảo dưỡng thường xuyên các đoaṇ tuyến Km0-

153+048 QL54 Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh; Km49+300-Km101+750 QL60 Trà 

Vinh từ 1/5/2015 đến 31/12/2017 giá trị là 15,7 tỷ đồng, trong đó Cty 715 thưc̣ hiêṇ là 7,7 

tỷ đồng 

+ Hơp̣ đồng số 1322/2015/HĐ-CQLĐBIV ngày 4/7/2015 giữa Công ty 715 với Cuc̣ 

QLĐB IV V/v thi công S/c cuc̣ bô ̣láng nhưạ măṭ đường đoaṇ Km 0-3+500, Km49+300-

60+637, Km99+450-101+750 QL60 tỉnh TG-TV thưc̣ hiêṇ trong năm 2015, giá trị là 3,9 tỷ 

đồng 

+ Hơp̣ đồng số SSYVIMEC-SUB-15-07002 ngày 25/7/2015 giữa Công ty 715 với Công 

ty Ssangyong V/v thi công sơn kẻ đường Km139+900-151+900 và Km154+900-161+080 

dư ̣án thứ bảy kênh 14 đường hành lan ven biển phía nam, giá trị là 2,2 tỷ đồng 

+ Hơp̣ đồng số 10/HĐ-XD ngày 1/6/2015 giữa Công ty 715 với Trung tâm đầu tư và khai 

thác hạ tầng Khu kinh tế Đồng tháp v/v thi công xây dưṇg đường Đ43 khu cửa khẩu quốc 

tế Dinh Bà, giá trị 9,9 tỷ đồng, thời gian thi công 300 ngày 

 Cho thuê tài sản, cứu hộ kéo xe: Hiện tại công ty có cho thuê 01 Xà lan và cần cẩu.   

6.2. Cơ cấu doanh thu, lợi nhuận gộp 

 Cơ cấu doanh thu thuần: 

 

 

 

 



Tóm tắt thông tin: Công Ty Cổ Phần 715  

  Trang 11 

 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Khoản mục 

Năm 2013 
Từ ngày 01/01/2014 đến 

27/01/2015 

Lũy kế từ ngày 

28/01/2015 đến 

30/09/2015 

Giá trị 
Tỷ 

trọng/DTT 
Giá trị 

Tỷ 

trọng/DTT 

Giá trị Tỷ trọng 

Doanh thu hợp 

đồng xây dựng: 

Quản lý bảo trì 

cầu đường bộ và 

xây dựng hạ 

tầng giao thông 

85.940 99,06% 93.505 96,9% 40.728 99% 

Doanh thu 

cung cấp dịch 

vụ: Cho thuê tài 

sản, cứu hộ kéo 

xe 

 

817 0,94% 2.981 3,1% 407 1% 

Tổng doanh 

thu thuần 
86.757 100% 96.486 100% 41.135 100% 

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn từ ngày 01/01/2014 đến ngày 27/01/2015 và BCTC Quý 3 năm 2015 

 Cơ cấu lợi nhuận gộp và Tỷ trọng lợi nhuận gộp trên Doanh thu thuần: 

 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Khoản mục 
Năm 2013 

 Từ ngày 01/01/2014 

đến 27/01/2015 

Lũy kế từ ngày 28/01/2015 

đến 30/09/2015 

Giá trị %/DTT Giá trị %/DTT Giá trị %/DTT 

Giá vốn của hợp 

đồng xây dựng:  

Quản lý bảo trì cầu 

đường bộ và xây 

dựng hạ tầng giao 

thông 

8.516 95,46% 11.146 93,3% 6.487 94% 

Giá vốn của dịch vụ 

đã cung cấp: 

Cho thuê tài sản, cứu 

405 4,54% 794 6,7% 407 6% 
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Đơn vị tính: triệu đồng 

Khoản mục 
Năm 2013 

 Từ ngày 01/01/2014 

đến 27/01/2015 

Lũy kế từ ngày 28/01/2015 

đến 30/09/2015 

Giá trị %/DTT Giá trị %/DTT Giá trị %/DTT 

hộ kéo xe 

Tổng lợi nhuận gộp 8.921 100% 11.940 100% 6.894 100% 

Nguồn:  BCTC kiểm toán giai đoạn từ ngày 01/01/2014 đến ngày 27/01/2015 và BCTC Quý 3 năm 2015 

7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh   

7.1. Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013, giai 

đoạn từ ngày 01/01/2014 đến ngày 27/01/2015, từ ngày 28/01/2015 đến 30/09/2015 

 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2013  Từ ngày 

01/01/2014 đến 

27/01/2015 

% thay đổi Từ ngày 

28/01/2015 đến 

30/09/2015 

Tổng giá trị tài sản 51.801 48.804 19,22% 70.249 

Vốn chủ sở hữu 20.862 27.448 33,60% 28.886 

Doanh thu thuần 86.757 96.486 10,93% 41.135 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 202 1.999 928,71% 900 

Lợi nhuận khác 1.836 205 -91,07% 1.245 

Lợi nhuận trước thuế 2.038 2.204 10,01% 2.146 

Lợi nhuận sau thuế  1.529 584 15,01% 1.673 

Gía trị sổ sách - - - 10.504 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 

Lưu ý: Được tính =% trả cổ tức* Vốn 

điều lệ thực góp/LNST 

- - - - 

Nguồn:  BCTC kiểm toán giai đoạn từ ngày 01/01/2014 đến ngày 27/01/2015 và BCTC Quý 3 năm 2015 

7.2. Những nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 

báo cáo 

 Những nhân tố thuận lợi: 

+ Đảng và Nhà nước có nhiều cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho 

mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển sản xuất kinh doanh. 
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+ Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã ban hành kế hoạch phát triển doanh nghiệp vừa và 

nhỏ của Bộ GTVT và các chương trình trợ giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2013-

2015. 

+ Nhìn chung, tình hình hoạt động của công ty ổn định, cán bộ công nhân viên (CBCNV) 

của công ty còn trẻ, có nhiều nhiệt huyết với ngành. Đây là nhân tố vô cùng quan trọng 

đóng góp vào sự phát triển của công ty trong thời gian tới và trong tương lai.  

 Những nhân tố khó khăn: 

+ Chủ trương, chính sách vĩ mô luôn thay đổi gây khó khăn trong công tác điều hành và 

định hướng phát triển của công ty. 

+ Từ năm 2014, Bộ GTVT đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng và triển 

khai kế hoạch với đơn giá sản phẩm bảo dưỡng thường xuyên tiết giảm 50% chi phí so với 

năm 2013 và tiếp tục duy trì mức vốn bảo dưỡng thường xuyên này cho năm 2015. Chính 

vì vậy đã ảnh hưởng nhiều đến doanh thu của công ty từ lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ 

trong hai năm qua.   

+ Sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các thành kinh tế tư nhân trong  hoạt động đấu thầu quản lý, 

bảo dưỡng thường xuyên đường bộ và xây dựng cơ bản.   

8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành  

8.1. Vị thế của công ty trong ngành 

Công ty hoạt động quản lý bảo trì cầu đường bộ, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông thuộc 

loại doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Tuy nhiên, công ty đang phụ trách quản lý bảo 

trì các công trình trọng điểm, công trình yêu cầu vận hành nghiêm ngặt qui mô lớn như cầu 

Mỹ Thuận, Quốc lộ 53, Quốc lộ 54.   

8.2. Triển vọng phát triển của ngành 

 Là một nước đang phát triển do vậy Việt Nam đang chú trọng đến việc phát triển hạ 

tầng giao thông nhằm tạo điều kiện giao thương thuận lợi giữa các tỉnh thành với nhau. Cụ 

thể, theo qui hoạch phát triển GTVT phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến 2030 đã 

được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại QĐ số 06/2011/QĐ-TTg ngày 24/01/2011 thì đến 

năm 2020 Việt Nam cơ bản đáp ứng được nhu cầu vận tải của xã hội với chất lượng ngày 

càng cao, giá thành hợp lý, giảm dần tai nạn giao thông và hạn chế nạn ô nhiễm môi 

trường. Cơ bản hình thành hệ thống GTVT theo hướng đồng bộ, hợp lý giữa các phương 

thức vận tải, từng bước đi vào hiện đại nhằm góp phần đưa Việt Nam cơ bản trở thành 

nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. 

 Tuy nhiên, hiện nay xuất hiện nhiều bất cập cản trở sự phát triển hạ tầng giao thông 

như: hệ thống quốc lộ chưa được kết nối thông suốt, còn nhiều tuyến quốc lộ chưa được 

đầu tư nâng cấp, đã xuất hiện nhiều nút thắt trên các tuyến giao thông huyết mạch; hệ 

thống đường giao thông vẫn trong tình trạng lạc hậu, tiêu chuẩn kỹ thuật thấp, năng lực 

hạn chế, không đảm bảo an toàn; giao thông đô thị còn nhiều yếu kém, ùn tắc giao thông 

tại các thành phố lớn thường xuyên xảy ra. Sự kết nối giữa các phương thức vận tải chưa 
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thuận lợi và hiệu quả, đặc biệt giữa đường bộ và càng biển, đường bộ và cảng hàng không. 

Những tồn tại yếu kém trên góp phần làm cho chất lượng vận tải và dịch vụ vận tải chưa 

cao, chi phí chưa hợp lý, đã ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, cản trở tốc 

độ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 

 Với thực trạng và định hướng phát triển ngành như trên có thể thấy tiềm năng phát triển 

cho những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý, sữa chữa và tu bổ cơ sở hạ tầng 

công trình giao thông đang mở rộng trong thời gian tới. 

9. Chính sách đối với ngƣời lao động 

9.1. Số ngƣời lao động trong công ty tại thời điểm 30/09/2015 

 

Tiêu chí  Số lƣợng  Tỷ lệ (%) 

I. PHÂN THEO TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG  187 100 

- Thạc sỹ, Đại học, cao đẳng   64 34,2 

- Trung cấp  21 11,2 

- Công nhân kỹ thuật, lái xe 46 24,6 

- Lao động phổ thông  56 30 

II. PHÂN THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG    187 100 

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn  176 94,1 

- Hợp đồng lao động ngắn hạn từ 1 - 3 năm   09 4,8 

- Lao động thuộc diện không ký Hợp đồng lao 

động 
02 1,1 

Nguồn: Công ty cổ phần 715 

9.2. Chính sách đào tạo, lƣơng thƣởng, trợ cấp 

 Chính sách đào tạo: Cử CBCNV đi bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ để đáp 

ứng yêu cầu công việc như các chương trình đào tạo nghiệp vụ đấu thầu, giám sát và quản 

lý dự án. 

 Chính sách lƣơng, thƣởng: Mức lương bình quân năm 2014 là 7.000.000 

đồng/người/tháng. Lương thưởng được trả theo Quy chế trả lương của Công ty và quy định 

của Nhà nước. 

 Chế độ trợ cấp: Trả trợ cấp thôi việc đối với người lao động theo quy định hiện hành. 

10. Chính sách cổ tức 

Công ty tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông khi hoạt động kinh doanh của công ty có lãi 

và đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp 

luật. Tỷ lệ chi trả cổ tức sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên đề xuất của Hội 
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đồng quản trị, tùy vào kết quả kinh doanh đạt được trong năm hoạt động và mục tiêu, 

phương hướng của năm sản xuất kế tiếp.    

11. Tình hình tài chính 

11.1. Trích khấu hao Tài sản cố định 

Công ty áp dụng trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp khấu hao đường thẳng 

dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như 

sau: 

 

Loại tài sản cố định Năm khấu hao 

Nhà xưởng và vật kiến trúc 10 – 40 

Máy móc và thiết bị 05 – 10 

Phương tiện vận tải 06 – 10 

Thiết bị dụng cụ quản lý 03 – 08 

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn từ ngày 01/01/2014 đến ngày 

27/01/2015 

11.2. Thanh toán các khoản nợ đến hạn 

Công ty thực hiện thanh toán đúng hạn các khoản nợ đến hạn. Căn cứ vào các báo cáo 

kiểm toán năm 2013 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán giai đoạn từ ngày 01/01/2014 

đến 27/01/2015 Công ty đã thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ. 

11.3. Các khoản phải nộp theo luật định 

Tính đến thời điểm 27/01/2015 Công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp các khoản thuế giá 

trị gia tăng - VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác theo quy định của 

Nhà nước. 

11.4. Trích lập các quỹ theo luật định 

Công ty thực hiện trích lập các quỹ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành. 

Số dư các quỹ như sau: 

          

Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu 31/12/2013 27/01/2015 30/09/2015 

Quỹ đầu tư phát triển  4.664.565.104  4.664.565.104 - 

Quỹ khen thưởng, phúc 

lợi 
4.487.864.376 672.912.986 - 

Tổng cộng  9.152.429.480         5.084.432.137 - 



Tóm tắt thông tin: Công Ty Cổ Phần 715  

  Trang 16 

 

Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu 31/12/2013 27/01/2015 30/09/2015 

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn từ ngày 01/01/2014 đến ngày 27/01/2015 và BCTC Quý 3 

năm 2015 

11.5. Tổng dƣ nợ vay 

 

Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu 31/12/2013 27/01/2015 30/09/2015 

I. Vay và nợ ngắn hạn 7.500.000.000 500.000.000 22.289.018.320 

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển 

và Quản lý dự án hạ tầng giao 

thông Cửu Long 

7.500.000.000 - 19.000.000.000 

Công ty cổ phần BT20 – Cửu 

Long 

- 500.000.000 - 

Ngân hàng BIDV - - 3.289.018.320 

II. Vay dài hạn - - - 

Tổng cộng 7.500.000.000 500.000.000 22.289.018.320 

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn từ ngày 01/01/2014 đến ngày 27/01/2015 và BCTC Quý 3 năm 

2015 

 

11.6. Tình hình công nợ hiện nay (phải thu/phải trả) 

 Các khoản phải thu: 

Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu 
31/12/2013 27/01/2015 30/09/2015 

Tổng số Tổng số Tổng số 

Phải thu ngắn hạn 17.086.869.435 12.166.811.052 30.565.169.669 

Phải thu khách hàng 9.232.206.118 9.526.351.728 8.990.916.443 

Trả trước cho người bán 597.900.000 519.085.190 16.285.020.974 

Phải thu nội bộ 1.099.456.152 - - 

Các khoản phải thu khác 6.157.307.165 2.459.389.283 5.627.247.401 

Dự phòng các khoản phải thu khó 

đòi 

- (338.015.149) (338.015.149) 



Tóm tắt thông tin: Công Ty Cổ Phần 715  

  Trang 17 

 

Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu 
31/12/2013 27/01/2015 30/09/2015 

Tổng số Tổng số Tổng số 

Phải thu dài hạn - - - 

Tổng cộng 17.086.869.435 12.166.811.052 30.565.169.669 

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn từ ngày 01/01/2014 đến ngày 27/01/2015 và BCTC 

Quý 3 năm 2015 

 Các khoản phải trả: 

Đơn vị tính: đồng 

Chỉ tiêu 31/12/2013 27/01/2015 30/09/2015 

Nợ ngắn hạn 30.770.617.222 33.462.880.218 41.207.992.359 

Vay và nợ ngắn hạn 7.500.000.000 500.000.000 22.289.018.320 

Phải trả người bán 4.961.292.153 4.452.439.072 5.529.940.103 

Người mua trả tiền trước 5.282.563.752 6.421.432.995 9.954.066.179 

Thuế và các khoản phải 

nộp Nhà nước 

3.638.200.940 388.161.821 511.670.009 

Phải trả người lao động 2.521.751.092 4.001.975 - 

Các khoản phải trả, phải 

nộp khác 

2.378.944.909 8.917.975.568 

 

2.923.297.748 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 4.487.864.376  672.912.986 - 

Nợ dài hạn 168.007.273 - 154.684.947 

Doanh thu chưa thực hiện 168.007.273 - - 

Phải trả dài hạn khác - - 154.684.947 

Tổng 30.938.624.495 21.356.924.417 41.362.677.306 

Nguồn: BCTC kiểm toán giai đoạn từ ngày 01/01/2014 đến ngày 27/01/2015 và BCTC Quý 3 

năm 2015 

 Tính đến thời điểm 27/01/2015 và 30/09/2015, Công ty không có các khoản phải trả 

quá hạn. 

11.7. Đầu tƣ tài chính ngắn hạn/dài hạn 

Công ty không có các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và đầu tư tài chính dài hạn tại thời 

điểm 31/12/2013 và 27/01/2015. Công ty không có khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, 

nhưng có khoản đầu tư tài chính dài hạn 1.900.000.000 đồng tại thời điểm 30/09/2015. 
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11.8. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

 

Chỉ tiêu Năm 2013 Từ ngày 

01/01/2014 

đến 

27/01/2015 

Từ ngày 

28/01/2015 

đến 

30/09/2015 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán      

Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,44   1,65  1,39 

Hệ số thanh toán nhanh 1,33   0,98  0,76 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

Hệ số nợ/tổng tài sản 0,6 0,44 0,59 

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu 1,48 0,78 1,43 

Chi tiêu về năng lực hoạt động    

Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/ Hàng tồn kho 

bình quân)  8,85   11,78  1,7 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân  1,53   3,12  0,69 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần 1,8% 0,6% 4,1% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bình quân 

(ROA) 3% 1,2% 2,81% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình 

quân (ROE) 7,3% 2,1% 5,9% 

Hệ số lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh/doanh thu thuần 0,2% 2,1% 2,2% 

12. Tài sản 

 Tình hình tài sản của Công ty tại thời điểm 27/01/2015: 

Đơn vị tính: đồng 

STT Chỉ tiêu Nguyên giá Hao mòn lũy kế Giá trị còn lại % Giá trị 

còn lại/ 

Nguyên giá 

I Tài sản vô hình  -  - -  - 

II Tài sản hữu hình 32.465.227.744  21.379.987.018  11.085.240.726  34,1% 

1 Nhà cửa, vật kiến 8.609.822.340  4.483.876.190  4.125.946.150  47,9% 
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Đơn vị tính: đồng 

STT Chỉ tiêu Nguyên giá Hao mòn lũy kế Giá trị còn lại % Giá trị 

còn lại/ 

Nguyên giá 

trúc 

2 Máy móc và thiết 

bị 
8.533.773.679  6.122.135.217  2.411.638.462  28,3% 

3 Phương tiện vận 

tải, truyền dẫn  
 15.195.989.485  10.706.141.013   4.489.848.472  29,5% 

4 Thiết bị, dụng cụ 

quản lý 
 125.642.240  67.834.598  57.807.642  46% 

III Chi phí xây dựng 

cơ bản dở dang 
-  - -  - 

 CỘNG 32.465.227.744       21.379.987.018 11.085.240.726  34,1% 

Nguồn:  BCTC kiểm toán giai đoạn từ ngày 01/01/2014 đến ngày 27/01/2015 

13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo 

13.1. Một số chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo 

 

Khoản mục 

Năm 2016 Năm 2015 

Kế hoạch 

(triệu đồng) 

Kế hoạch     

(triệu đồng) 

% tăng 

giảm so với 

năm 2014 

Vốn điều lệ 27.500  27.500  - 

Doanh thu thuần 86.500 84.000  -12,7% 

Lợi nhuận sau thuế 3.025 2.184  24% 

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu 

thuần 
3,5% 2,6% - 

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ 11% 7,94% - 

Cổ tức 8,5% 6,7% -  

                                                 Nguồn: Kế hoạch kinh doanh của Công ty cổ phần 715 

 

13.2. Căn cứ để đạt đƣợc kế hoạch lợi nhuận trong năm 2015 

Căn cứ vào số hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên và xây dựng cơ bản đã ký được. Ngoài 

ra, căn cứ vào nguồn thu nhập từ cho thuê 01 xà lan và cần cẩu. Tính đến thời điểm 
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30/09/2015, công ty 715 đã đạt được 48,9% doanh thu thuần và 76,6% so với kế hoạch 

năm 2015.  

14. Chiến lƣợc, định hƣớng phát triển sản xuất kinh doanh 

 Xây dựng công ty phát triển vững mạnh và chuyên nghiệp trong các lĩnh vực then chốt: 

quản lý, bảo trì cầu đường, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ. 

 Huy động vốn sản xuất kinh doanh từ mọi nguồn lực và các nhà đầu tư. 

 Lập kế hoạch chi tiêu tài chính hàng quý, năm nhằm thực hiện có hiệu quả nguồn vốn 

đang có và xử lý nhanh các tài sản khi không cần sử dụng trên nguyên tắc nguồn vốn phải 

sinh lời. 

 Xây dựng hoàn thiện mô hình quản lý chuyên nghiệp, thành thạo trong việc lập hồ sơ 

đấu thầu công trình, thiết kế dự toán thi công. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao tay 

nghề như: công nhân có tay nghề cao, lái xe công trình,... 

 Từng bước đầu tư bổ sung xe máy thiết bị, ưu tiên ứng dụng công nghệ mới, phục vụ 

công tác quản lý duy tu cầu đường và thi công xây dựng công trình. 

 Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sử dụng tiết kiệm các chi phí quản lý, nhân công, 

thiết bị, vật tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả công trình. 

 Tăng cường công tác marketing giới thiệu thương hiệu, năng lực công ty, tạo mối quan 

hệ rộng với ngành giao thông, với địa phương, từng bước tạo lập uy tín trên thương trường 

qua các công trình thi công, các đoạn tuyến do công ty quản lý. 

 Tăng cường công tác liên doanh, liên kết với các đơn vị bên ngoài nhằm thỏa mãn các 

yêu cầu của chủ đầu tư với mục tiêu kinh doanh cùng có lợi và phát triển.       

15. Thông tin về những cam kết nhƣng chƣa thực hiện của công ty đại chúng  

Không có. 

16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty  

Không có. 

III. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Cơ cấu, danh sách các vị trí quản lý của Công ty 

 

STT Họ tên Chức vụ 

I. Hội đồng quản trị  

1 Nguyễn Kiêm Lê Chủ tịch Hội đồng quản trị - thành viên Hội đồng 

quản trị không điều hành 

 2 Nguyễn Văn Nghiêm Thành viên Hội đồng quản trị điều hành (kiêm Tổng 

giám đốc) 
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STT Họ tên Chức vụ 

3 Trần Hậu Ninh Thành viên Hội đồng quản trị điều hành (kiêm Phó 

giám đốc) 

II. Ban kiểm soát  

1 Nguyễn Văn Bé Trưởng ban 

2 Lê Thùy Ái Liên Thành viên 

3 Đồng Xuân Hùng Thành viên 

III. Ban giám đốc   

1 Nguyễn Văn Nghiêm Tổng giám đốc  

2 Trần Hậu Ninh Phó tổng giám đốc 

3 Hà Hữu Thông  Phó tổng giám đốc 

IV. Kế toán trƣởng  

1 Đào Thanh Bình  Kế toán trưởng 

 

2. Cơ cấu và thành phần của Hội đồng quản trị 

2.1. Bà Nguyễn Kiêm Lê: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

 Họ và tên 

 Giới tính 

 Ngày sinh 

 Nơi sinh 

 Quê quán 

 Quốc tịch 

 Dân tộc 

 CMND số 

 Ngày cấp 

 Nơi cấp 

 Địa chỉ thường trú 

 Số điện thoại liên lạc 

 Trình độ văn hoá 

 Trình độ chuyên 

môn 

: Nguyễn Kiêm Lê. 

: Nữ. 

: 21/6/1962. 

: Cao Lãnh – Đồng Tháp. 

: Cao Lãnh – Đồng Tháp. 

: Việt Nam. 

: Kinh. 

: 331559041. 

: 18/3/2013. 

: Công an Vĩnh Long. 

: 5/21 ấp Mỹ Phú, xã Tân Hội, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

: 

: 12/12. 

: Kỹ sư Kinh tế Nông nghiệp, Cử nhân Tin học. 
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 Quá trình công tác : 

Thời gian Chức danh, đơn vị công tác 

12/1987 – 12/1991 Nhân viên Phòng Kế hoạch Công ty Xuất nhập khẩu Đồng Tháp 

01/1992 – 9/1992 Nhân viên vi tính Công ty Xuất nhập khẩu Đồng Tháp 

10/1992 – 12/1996  Nhân viên vi tính Phòng TCKT - Cụm Phà Mỹ Thuận 

01/1997 – 5/2000 Phó trưởng Phòng TCKT - Cụm Phà Mỹ Thuận 

6/2000 – 01/2001 Quyền Trưởng phòng TCKT - Công ty Quản lý và  SCCĐ 715 

02/2001 – 7/2006  Kế toán trưởng - Công ty Quản lý và  SCCĐ 715 

8/2006 – 6/2010  Phó giám đốc Công ty QL và SCCĐ 715 

7/2010 – 01/2015 Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV QL và SCCĐ 715 

02/2015 –  đến nay Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 

 Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần 715: Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không. 

 Số lượng cổ phần nắm giữ tại thời điểm 15/10/2015: 1.127.100 cổ phần, chiếm 40,985 % 

vốn điều lệ.  

+ Đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng 

giao thông Cửu Long : 1.100.000 cổ phần, chiếm  40,0 % vốn điều lệ. 

+ Cá nhân sở hữu: 27.100 cổ phần, chiếm 0,985 % vốn điều lệ. 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác: Không. 

 Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 15/10/2015 của những người có liên quan: không cổ 

phần. 

 Các khoản nợ đối với Công ty: Không. 

 Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không. 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không. 

 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không. 

2.2. Ông Nguyễn Văn Nghiêm: Thành viên Hội đồng quản trị 
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 Họ và tên 

 Giới tính 

 Ngày sinh 

 Nơi sinh 

 Quê quán 

 Quốc tịch 

 Dân tộc 

 CMND số 

 Ngày cấp 

 Nơi cấp 

 Địa chỉ thường trú 

 Số điện thoại liên lạc  

 Trình độ văn hoá 

 Trình độ chuyên môn                             

: Nguyễn Văn Nghiêm.  

:  Nam. 

: 20/01/1963. 

: Quốc Oai – Hà Nội. 

: Quốc Oai – Hà Nội. 

: Việt Nam. 

: Kinh. 

: 331464389. 

: 20/01/2013. 

: Công an Vĩnh Long. 

: 16 Khóm 1, ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội, Tp Vĩnh Long, tỉnh 

Vĩnh Long 

: 

: 12/12. 

: Kỹ sư công trình thủy. 

 Quá trình công tác : 

Thời gian Chức danh, đơn vị công tác 

6/1988 – 10/1988 Giám sát viên – Ban quản lý công trình giao thông 7 

11/1988 – 11/1992 Cán bộ kỹ thuật  -  Phà Mỹ Thuận 

12/1992 – 4/1994  Phó trưởng phòng thiết bị - Phà Mỹ Thuận 

5/1994 –  8/1996 Trưởng phòng thiết bị - Phà Mỹ Thuận 

9/1996 –  5/2000 Bến trưởng Phà Mỹ Lợi – Cụm phà Mỹ Thuận 

6/2000 –  4/2003  Trưởng Phòng KHKT Công ty QL và SCCĐ 715 

5/2003 –  4/2007  Phó Giám đốc Công ty QL và SCCĐ 715 

5/2007 – 12/2007 Phó Giám đốc phụ trách Công ty QL và SCCĐ 715 

01/2008 – 06/2010 Phó Giám đốc Công ty QL và SCCĐ 715 

07/2010 – 10/2010 Thành viên HĐTV – Phó giám đốc Phụ trách Công ty TNHH MTV 

QL và SCCĐ 715  

10/2010 – 01/2015 Thành viên HĐTV – Giám đốc Công ty TNHH MTV QL và SCCĐ 

715 

02/2015 – 7/2015 Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty cổ phần 715  
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8/2015 - Nay Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty cổ phần 715 

 Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần 715: Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc. 

 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không. 

 Số lượng cổ phần nắm giữ tại thời điểm 15/10/2015: 1.022.100 cổ phần, chiếm 37,16 % 

vốn điều lệ.  

+ Đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng 

giao thông Cửu Long : 961.600 cổ phần, chiếm 34,96% vốn điều lệ. 

+ Cá nhân sở hữu: 60.500 cổ phần, chiếm 2,2% vốn điều lệ. 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác: Không. 

 Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 15/10/2015 của những người có liên quan: 7.100 

cổ phần. 

STT Quan 

hệ 

Họ và tên CMND Ngày cấp Nơi cấp Số CP sở 

hữu 

01 Vợ Trần Thị Thanh Nhàn 330733968 23/9/2009 CA Vĩnh 

Long 

7.100 

 Các khoản nợ đối với Công ty: Không. 

 Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không. 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không. 

 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không. 

2.3. Ông Trần Hậu Ninh: Thành viên Hội đồng quản trị 

 Họ và tên 

 Giới tính 

 Ngày sinh 

 Nơi sinh 

 Quê quán 

 Quốc tịch 

 Dân tộc 

 CMND số 

 Ngày cấp 

 Nơi cấp 

 Địa chỉ thường trú 

 Số điện thoại liên lạc  

: Trần Hậu Ninh.  

:  Nam. 

: 03/3/1963. 

: Thạch Hà – Hà Tĩnh. 

: Thạch Hà – Hà Tĩnh. 

: Việt Nam. 

: Kinh. 

: 361999084. 

: 24/6/2013. 

: Công an TP. Cần Thơ. 

: 581/39,Trần Quang Diệu, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ. 

: 0918249371. 
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 Trình độ văn hoá 

 Trình độ chuyên môn                             

: 12/12. 

: Kỹ sư  xây dựng cầu đường. 

 Quá trình công tác : 

Thời gian Chức danh, đơn vị công tác 

3/1994 – 12/1999 Công nhân  Công ty công trình giao thông 72 

01/2000 – 2/2001 Công nhân Công ty Quản lý và  sửa chữa cầu đường 72 

3/2001 – 11/2001 Kỹ thuật  Đội 72.4 Công ty Quản lý và  sửa chữa cầu đường 72 

12/2001 – 6/2003  Kỹ thuật Đội công trình Công ty Quản lý và  sửa chữa cầu đường 715 

7/2003 – 3/2007 Đội phó Đội công trình Công ty Quản lý và  sửa chữa cầu đường 715 

4/2007 – 12/2007  Quyền Hạt trưởng Hạt QL cầu Mỹ Thuận Công ty QL và SCCĐ 715 

01/2008 – 5/2010 Hạt trưởng Hạt QL cầu Mỹ Thuận Công ty QL và SCCĐ 715 

6/2010 – 11/2011 Thành viên HĐTV - Hạt trưởng Hạt QL cầu Mỹ Thuận Công ty QL 

và SCCĐ 715 

12/2011 – 01/2013 Thành viên HĐTV – Phó giám đốc Công ty TNHH MTV QL và 

SCCĐ 715 kiêm Giám đốc Trung tâm QL đường cao tốc Tp. Hồ Chí 

Minh – Trung Lương 

2/2013 – 01/2015 Thành viên HĐTV – Phó giám đốc Công ty TNHH MTV QL và 

SCCĐ 715 

02/2015 – 3/2015 Thành viên Hội đồng quản trị - Phó giám đốc Công ty cổ phần 715 

4/2015 – 7/2015 Thành viên Hội đồng quản trị - Phó giám đốc Công ty cổ phần 715 

kiêm Giám đốc Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715. 

8/2015 - Nay Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần 

715 kiêm Giám đốc Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715. 

 Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần 715: Thành viên HĐQT – Phó tổng giám đốc. 

 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Chủ tịch Công ty TNHH xây dựng công trình số 

1-715. 

 Số lượng cổ phần nắm giữ tại thời điểm 15/10/2015: 52.000 cổ phần, chiếm 1,89% 

vốn điều lệ.  

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. 

+ Cá nhân sở hữu: 52.000 cổ phần, chiếm 1,89% vốn điều lệ. 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác: Không. 

 Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 15/10/2015 của những người có liên quan: không 

cổ phần. 
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 Các khoản nợ đối với Công ty: Không. 

 Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không. 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không. 

 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không. 

3. Cơ cấu và thành phần của Ban kiểm soát 

3.1. Ông Nguyễn Văn Bé: Trƣờng Ban kiểm soát 

 Họ và tên 

 Giới tính 

 Ngày sinh 

 Nơi sinh 

 Quê quán 

 Quốc tịch 

 CMND số 

 Ngày cấp 

 Nơi cấp 

 Địa chỉ thường trú 

 Số điện thoại liên lạc 

 Trình độ văn hoá 

 Trình độ chuyên môn 

: Nguyễn Văn Bé. 

: Nam.   

: 19/11/1969. 

: Tam Bình – Vĩnh Long. 

: Tam Bình – Vĩnh Long. 

: Việt Nam. 

: 330830938. 

: 22/9/2005. 

: Công an Vĩnh Long. 

: 389 ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Ngãi, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

: 0909898750. 

: 12/12. 

: Kỹ sư Kinh tế xây dựng. 

 Quá trình công tác:  

Thời gian Chức danh, đơn vị công tác 

8/1992 – 5/2000 Nhân viên kế toán phòng TCKT phà Mỹ Thuận 

6/2000 – 01/2005 Nhân viên kế toán phòng TCKT Công ty QL&SCCĐ 715 

02/2005 – 3/2007 Trưởng ca trạm thu phí Mỹ Thuận Công ty QL&SCCĐ 715 

4/2007 – 12/2007 Phó trưởng phòng TCKT Công ty QL&SCCĐ 715 

01/2008 – 3/2008 Trưởng ca trạm thu phí Mỹ Thuận Công ty QL&SCCĐ 715 

4/2008 – 3/2010 Phó trạm trưởng trạm thu phí Mỹ Thuận Công ty QL&SCCĐ 715 

4/2010 – 12/2010 Phó trạm trưởng trạm thu phí Mỹ Thuận Công ty CP phát triển đường cao 

tốc BEDC 

01/2011 – 02/2012 Phó Giám đốc, Phụ trách kế toán Công ty CP PTĐCT BEDC – Chi nhánh 

Vĩnh Long 
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3/2012 – 05/215 Phó trưởng phòng TCKT Công ty cổ phần 715 

6/2015 – 7/2015 Phó trưởng phòng TCHC Công ty cổ phần 715 

8/2015 - Nay Trưởng Ban kiểm soát kiêm Phó trưởng phòng TCHC Công ty cổ phần 715 

 Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần 715: Trưởng ban kiểm soát kiêm Phó trưởng 

phòng Tổ chức – Hành chính. 

 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không. 

 Số lượng cổ phần nắm giữ tại thời điểm 15/10/2015: 7.000 cổ phần, chiếm  0,25%  vốn 

điều lệ.  

+ Đại diện sở hữu: 0,0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. 

+ Cá nhân sở hữu: 7.000 cổ phần, chiếm 0,25% vốn điều lệ. 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác: Không. 

 Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 15/10/2015 của những người có liên quan: không cổ 

phần. 

 Các khoản nợ đối với Công ty: Không. 

 Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không. 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không. 

 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không. 

3.2. Bà Lê Thùy Ái Liên: Thành viên Ban kiểm soát 

 Họ và tên 

 Giới tính 

 Ngày sinh 

 Nơi sinh 

 Quê quán 

 Quốc tịch 

 CMND số 

 Ngày cấp 

 Nơi cấp 

 Địa chỉ thường trú 

 Số điện thoại liên lạc 

 Trình độ văn hoá 

 Trình độ chuyên môn 

: Lê Thùy Ái Liên. 

: Nữ.   

: 10/12/1982. 

: Xã Tân Ngãi, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long. 

: Xã Tân Ngãi, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long. 

: Việt Nam. 

: 331347812. 

: 11/3/2014. 

: Công an Vĩnh Long. 

: 80A/19, Phó Cơ Điều, Phường 3, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

: 0944059950. 

: 12/12. 

: Cử nhân kinh tế. 

 Quá trình công tác :  
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Thời gian Chức danh, đơn vị công tác 

 3/2007 – 12/2007 NV kế toán Cty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 716 

1/2008 – 2/2008 NV kế toán Cty Quản lý và Sửa chữa cầu đường 715 

3/2008 – 6/2010 NNV phòng KHKT Cty Quản lý và Sửa chữa cầu đường 715 

7/2010 – 1/2015 NV phòng KHKT Cty TNHH Một thành viên Quản lý và Sửa chữa 

cầu đường 715 

2/2015 -  đến nay NV phòng Đầu tư xây dựng Cty cổ phần 715. 

7/2015 – đến nay Thành viên Ban kiểm soát 

 Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần 715: Nhân viên Thống kê Phòng Đầu tư – Xây 

dựng. 

 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không. 

 Số lượng cổ phần nắm giữ tại thời điểm 15/10/2015: 700 cổ phần, chiếm 0,025% vốn 

điều lệ.  

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. 

+ Cá nhân sở hữu: 700 cổ phần, chiếm  0,025% vốn điều lệ. 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác: Không. 

 Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 15/10/2015 của những người có liên quan: 8.000 cổ 

phần. 

 

STT Quan 

hệ 

Họ và tên CMND Ngày cấp Nơi cấp Số CP sở 

hữu 

01 Chồng Bùi Hải Long 331242899 21/11/2010 CA Vĩnh 

Long 

8.000 

 Các khoản nợ đối với Công ty: Không. 

 Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không. 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không. 

 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không.  

3.3. Ông Đồng Xuân Hùng: Thành viên Ban kiểm soát 

 Họ và tên 

 Giới tính 

 Ngày sinh 

: Đồng Xuân Hùng.  

: Nam.   

: 27/01/1983. 



Tóm tắt thông tin: Công Ty Cổ Phần 715  

  Trang 29 

 

 Nơi sinh 

 Quê quán 

 Quốc tịch 

 CMND số 

 Ngày cấp 

 Nơi cấp 

 Địa chỉ thường trú 

 Số điện thoại liên lạc 

 Trình độ văn hoá 

 Trình độ chuyên môn 

: Nghĩa Hưng – Nam Định. 

: Nghĩa Hưng – Nam Định. 

: Việt Nam. 

: 162562570. 

: 02/6/2011. 

: Công an Nam Định. 

: Ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội, Tp.Vĩnh Long ,tỉnh Vĩnh Long. 

: 0918018851. 

: 12/12. 

: Kỹ sư xây dựng cầu đường. 

 Quá trình công tác :  

Thời gian Chức danh, đơn vị công tác 

11/2007-12/2007 Nhân viên kỹ thuật công ty QL&SCĐB 716 

1/2008-6/2010 Nhân viên kỹ thuật công ty QL&SC cầu đường 715 

7/2010-8/2013 Nhân viên kỹ thuật công ty TNHH MTV QL&SC cầu đường 715 

9/2013-1/2015 Phó phòng  KHKT, công ty TNHH MTV QL&SC cầu đường 715 

2/2015 – 5/2015 Phó phòng ĐTXD, công ty cổ phần 715. 

6/2015 - Nay Trưởng phòng Tổng hợp Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715 

7/2015 – Nay Thành viên Ban kiểm soát 

 Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần 715: Không. 

 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Trưởng phòng Tổng hợp Công ty TNHH xây dựng 

công trình số 1-715. 

 Số lượng cổ phần nắm giữ tại thời điểm 15/10/2015: 2.600 cổ phần, chiếm  0,094% vốn 

điều lệ.  

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. 

+ Cá nhân sở hữu: 2.600 cổ phần, chiếm 0,094 % vốn điều lệ. 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác: Không. 

 Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 15/10/2015 của những người có liên quan: 900 cổ phần. 

STT Quan hệ Họ và tên CMND Ngày cấp Nơi cấp Số CP sở 

hữu 

01 Vợ Vũ Thị Huyền 186735861 01/3/2006 CA Nghệ An 900 

 Các khoản nợ đối với Công ty: Không. 
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 Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không. 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không. 

 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không.     

4. Cơ cấu và thành phần của Ban giám đốc 

4.1. Ông Nguyễn Văn Nghiêm: Tổng giám đốc 

Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Văn Nghiêm đã được thể hiện trong mục 2 phần 2.2. 

4.2. Ông Trần Hậu Ninh: Phó tổng giám đốc 

Sơ yếu lý lịch của ông Trần Hậu Ninh đã được thể hiện trong mục 2 phần 2.3. 

4.3. Ông Hà Hữu Thông: Phó tổng giám đốc 

 

 Họ và tên 

 Giới tính 

 Ngày sinh 

 Nơi sinh 

 Quê quán 

 Quốc tịch 

 CMND số 

 Ngày cấp 

 Nơi cấp 

 Địa chỉ thường trú 

 Số điện thoại liên lạc 

 Trình độ văn hoá 

 Trình độ chuyên môn 

: Hà Hữu Thông. 

: Nam.   

: 25/10/1967.  

: Thiệu Hóa – Thanh Hóa. 

: Thiệu Hóa – Thanh Hóa. 

: Việt Nam. 

: 331553144. 

: 11/4/2008. 

: Công an Vĩnh Long. 

: 18/14, Khóm 5, P.9, Tp.Vĩnh Long ,Vĩnh Long. 

: 0912896877. 

: 12/12. 

: Kỹ sư  xây dựng cầu đường. 

 Quá trình công tác :  

Thời gian Chức danh, đơn vị công tác 

7/1991 – 7/1992 Kỹ sư Xí nghiệp quản lý đường bộ 75 tại Cần Thơ 

8/1992 – 7/1994 Kỹ sư phó Phòng phân khu Quản lý đường bộ 717 tại Vĩnh Long 

8/1994 – 6/1996 Kỹ sư trưởng Phòng phân khu quản lý đường bộ 716 tại Trà Vinh 

7/1996 – 9/1997 Kỹ sư trưởng Phòng phân khu quản lý đường bộ 717 tại Vĩnh Long 

10/1997 – 10/2001 Phó giám đốc Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 717  

11/2001 – 6/2002 Quyền giám đốc Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 716 
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7/2002 – 12/2007 Giám đốc Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ 716 

1/2008 – 06/2010 Phó giám đốc Công ty Quản lý và Sửa chữa cầu đường 715 

7/2010 – 01/2015 Thành viên HĐTV - Phó giám đốc Công ty TNHH MTV QL và SCCĐ 

715  

02/2015 – 7/2015 Phó giám đốc Công ty cổ phần 715 

8/2015 - Nay Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần 715 

 Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần 715: Phó tổng giám đốc. 

 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không. 

 Số lượng cổ phần nắm giữ tại thời điểm 15/10/2015: 9.300 cổ phần, chiếm 0,34% vốn 

điều lệ.  

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. 

+ Cá nhân sở hữu: 9.300 cổ phần, chiếm 0,34% vốn điều lệ. 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác: Không. 

 Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 15/10/2015 của những người có liên quan: không cổ 

phần. 

 Các khoản nợ đối với Công ty: Không. 

 Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không. 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không. 

 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không. 

5. Kế toán trƣởng: Ông Đào Thanh Bình. 
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 Họ và tên 

 Giới tính 

 Ngày sinh 

 Nơi sinh 

 Quê quán 

 Quốc tịch 

 CMND số 

 Ngày cấp 

 Nơi cấp 

 Địa chỉ thường trú 

 Số điện thoại liên lạc 

 Trình độ văn hoá 

 Trình độ chuyên môn 

: Đào Thanh Bình. 

: Nam.   

: 28/02/1973. 

: Diễn Hoa – Diễn Châu – Nghệ An. 

: Diễn Hoa – Diễn Châu – Nghệ An. 

: Việt Nam. 

: 331759133. 

: 09/9/2011. 

: Công an Vĩnh Long. 

: 5/35 Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Hội, TP.Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long. 

 

: 12/12. 

: Cử nhân kinh tế - Kỹ sư  xây dựng cầu đường. 

 Quá trình công tác:  

 

Thời gian Chức danh, đơn vị công tác 

10/1994 – 5/2000 Nhân viên kế toán phà Mỹ Thuận 

6/2000 – 4/2001 Nhân viên kế toán Công ty QL và SCCĐ 715 

5/2001 – 7/2006 Phó kế toán trưởng - Công ty QL và SCCĐ 715 

8/2006 – 12/2007 Phó trưởng phòng phụ trách phòng TCKT Công ty QL và SCCĐ 715 

1/2008 – 6/2010 Phó trưởng phòng TCKT Công ty QL và SCCĐ 715 

7/2010 – 01/2015 Kế toán trưởng  – Công ty TNHH MTV QL và SCCĐ 715 

02/2015 - Nay Kế toán trưởng  – Công ty cổ phần 715 

 Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần 715: Kế toán trưởng. 

 Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không. 

 Số lượng cổ phần nắm giữ tại thời điểm 15/10/2015: 22.600 cổ phần, chiếm 0,82% vốn 

điều lệ.  

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ. 

+ Cá nhân sở hữu: 22.600 cổ phần, chiếm 0,82% vốn điều lệ. 

 Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác: Không. 
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 Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 15/10/2015 của những người có liên quan: 900 cổ 

phần. 

STT Quan hệ Họ và tên CMND Ngày cấp Nơi cấp Số CP sở 

hữu 

01 Vợ Cao Thị Kim Loan 331796882 13/9/2012 CA Vĩnh 

Long 

900 

 Các khoản nợ đối với Công ty: Không. 

 Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không. 

 Hành vi vi phạm pháp luật: Không. 

 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không. 

6. Kế hoạch tăng cƣờng quản trị công ty 

 Để tăng cường hiệu quả quản trị Công ty đang từng bước thực hiện tái cấu trúc hệ 

thống quản trị và vận hành của Công ty theo hướng tinh gọn, tập trung và hiệu quả. 

 Công ty đang thực hiện soạn thảo và sẽ ban hành Quy chế quản trị nội bộ theo quy định 

tại Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy định hiện hành về Quy chế quản trị công ty 

nhằm mục đích thống nhất và chuẩn hóa quy trình hoạt động,trong đó thể hiện chi tiết quy 

chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban quản lý và quy chế làm việc của 

các bộ phận, Phòng, Ban trong Công ty. Công ty cũng triển khai tổ chức công tác giám sát 

việc thực hiện các quy chế này đồng thời hoàn thiện, tăng cường hiệu quả của hệ thống 

kiểm soát nội bộ. 

  Luật doanh nghiệp mới số 68/2014/QH13 đã có hiệu lực từ ngày 01/7/2015. Tuy nhiên 

hiện tại Công ty vẫn chưa có điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông để thông qua việc sửa đổi 

Điều lệ của Công ty cho phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp mới. Công ty 

cam kết sẽ xin ý kiến Đại hội cổ đông trong Đại hội cổ đông bất thường gần nhất hoặc Đại 

hội cổ đông thường niên trong năm 2016 để sửa đổi Điều lệ công ty theo các quy định mới 

của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Trong thời gian chưa sửa Điều lệ, Công ty cam 

kết thực hiện và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Luật doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 và các quy định về quản trị công ty 

IV. PHỤ LỤC 

 Bản sao y hợp lệ Giấy CNĐKKD lần thứ 6 ngày 27/04/2015. 

 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2014 đến ngày 

27/01/2015. 
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Vĩnh Long, ngày 23 tháng 03  năm 2016 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 715  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 

 

 

 

NGUYỄN KIÊM LÊ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

NGUYỄN VĂN NGHIÊM 

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 

 

 

 

 

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

 

 

 

 

ĐÀO THANH BÌNH 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƢ VẤN  

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT 

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH 

 

 

 

 

 

VÕ HỮU TUẤN 

 

 

 


