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CÔNG TYCO PHÀN MÔI TRƯỜNG VÀ DICH vu  ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

I/ TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẢNG KÝ GIAO DỊCH

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triên

1.1. Giói thiệu chung về công ty
Tên công ty : CÔNG TY CÔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH v ụ  ĐÔ THỊ

VĨNH YÊN

Tên Tiếng Anh 

Tên viết tắt 

Trụ sở chính

Điện thoại

Tài khoản giao dịch

: Vinh Yen Environment and Urban Services Joint Stock Company 

: Không có

: Số 379 Đường Mê Linh, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh 
Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

: 0211.3861.063 Fax: 0211.3861.063

: 425.10.00.116868.8 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam (BIDV) - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Website : www.moitmongdtw.com

Người đại diện theo : Ông Ngô Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT 
pháp luật

Vốn điều lệ đăng ký : 39.699.460.000 đồng

Vốn điều lệ thực : 39.699.460.000 đồng 
góp

Ngày trở thành : 21/08/2012 
Công ty đại chúng

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2500155809 do Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 29/05/2003, thay đổi lần thứ 06 ngày 
19/10/2016, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty bao gồm:

STT Tên ngành Mã ngành

1 Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại:

- Vệ sinh môi trường;

- Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố 
Vĩnh Yên, tại các thị trấn và các khu vực thưong mại du lịch 
thuộc thành phố Vĩnh Yên quăn lý và các khu vực khác được 
UBND tỉnh giao.

3821
(Chính)

2 Quản lý, sửa chữa, vận hành lưới điện chiêu sáng công cộng 
các khu vực Công ty được giao quản lý;

- Quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì, sửa chữa, cải tạo các

Ngành, 
nghề chưa 
khớp mã 
với Hệ
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công trình kỹ thuật hạ tâng đô thị được UBND tỉnh giao;

- Tu bổ vườn hoa công viên, cây xanh, dịch vụ hoa tươi, cây 
cảnh, tang lễ;

- Xây dựng, sửa chừa nhà ở và các công trình dân dụng, các 
dịch vụ vệ sinh, môi trường ngoài lĩnh vực công ích được 
giao;

- Kinh doanh dịch vụ hoa, cây cảnh, ươm cây giống, trồng cây 
xanh;

thông 
ngành kinh 
tế Việt Nam

- Dịch vụ trông, rửa, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện giao 
thông đường bộ;

- Kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà nghỉ;

- Mua bán xăng dầu;

- Mua bán phụ tùng ô tô, xe máy;

- Dịch vụ cho thuê xe ô tô;

- Vận tải hàng hóa đường bộ bằng xe ô tô;

- Dịch vụ gia công cơ khí;

- Xây dựng công trình điện, nước;

- Giám sát, thi công công trình xây dựng;

- Trang trí nội, ngoại thất công trình;

- Vận tải hành khách đường bộ bằng xe taxi

1.2. Giói thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch

- Loại chứng khoán: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Mã chứng khoán: MVY

- Tổng số lượng chứng khoán ĐKGD: 3.969.946 cổ phần

- Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng: 2.203.265 cổ phần

Họ và tên: Ngô Văn Hùng

Số CMND: 038081001268 ngày cấp: 29/06/2016 nơi cấp: Cục cảnh sát 
ĐKQL và cư trú về dân cư

Địa chỉ: đường Chiên Thăng, Phường V ạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 
SỐ lượng cổ phần ông Ngô Văn Hùng sở hữu tại Công ty cổ phần Môi trường và 

Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên là 2.203.265 cổ phần chiếm 55,5% vốn điều lệ Công ty.
Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 07 năm (Từ ngày 27/9/2016 đến 27/9/2023) 

được quy định tại Quyết định số 59/QĐ-HĐTĐ ngày 31/05/2016 của UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc về việc Ban hành Quv chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực Nhà đầu
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tư tham gia đấu giá cổ phần theo lô đối với CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh 
Yên kèm theo Quy chế.
- Giới hạn tỷ lệ nấm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài:

Các pháp nhân và thể nhân nước ngoài có thể mua cổ phần của Công ty cổ phần 
Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên theo đúng quy định về tỷ lệ sở hữu của người 
nước ngoài trong công ty đại chúng là 100% theo Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 
26/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của Nhà đầu tư nước ngoài trên 
thị trường chứng khoán Việt Nam và Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 
hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 07/12/2016, Công ty không có nhà 
đầu tư nước ngoài sở hữu cổ phần.

1.3. Quá trình hình thành và phát triển
Công ty Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên tiền thân là Công ty Dịch vụ đô 

thị Vĩnh Yên được thành lập theo Quyết đính số 64/QĐ-UBND ngày 14/10/1988 của 
UBND tỉnh Vĩnh Phú. Ngày 18/02/1993, UBND tỉnh Vĩnh Phú có Quyết định 
290/QĐ-UBND chuyển Công ty Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên thành Công ty Quản lý và 
Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên -  là đơn vị sự nghiệp có thu. Để phù họp với chức năng 
nhiệm vụ trong thời kỳ mới, ngày 26/05/2003, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định số 
1988/QĐ-UBND đổi tên thành Công ty Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên và 
chuyển sang loại hình hoạt động dịch vụ công ích.

Thực hiện lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của Chính phủ, đến ngày 
10/03/2011, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định số 630/QĐ-CT về việc chuyển Công 
ty Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên thành Công ty cổ phần Môi trường và Dịch 
vụ Đô thị Vĩnh Yên với hình thức bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh 
nghiệp, nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối và Quyết định số 870/QĐ-CT ngày 
07/04/2011 điều chỉnh Quyết định số 630/QĐ-CT ngày 10/03/2011 về việc chuyển 
công ty nhà nước: Công ty Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên thành CTCP Môi 
trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên.

Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ thời điểm ngày 
15/04/2011 (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sổ 2500155809 do Sở kế hoạch và 
đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp đăng ký thay đổi lần 3 ngày 15/04/2011 với vốn điều lệ là 
32.262.000.000 tỷ đồng.

Ngày 08/07/2016, ủy  ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành tổ chức bán đấu giá 
cổ phần để thoái vốn nhà nước theo lô cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường và Dịch 
vụ đô thị Vĩnh Yên tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Trong đó:

- Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.203.265 cổ phần

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Giá khởi điểm: 25.557.874.000 đồng/lô (11.600 đồng/cp)
- Giá đặt mua cao nhất: 25.679.000.000 đồng
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- Giá đặt mua thấp nhất: 25.557.874.000 đồng
- Giá đấu thành công: 25.679.000.000 đồng

Từ khi mới thành lập đến nay, Công ty đã có 06 lần đổi tên và bổ sung chức năng, 
nhiệm vụ, với chức năng chính tập trung vào các lĩnh vực vệ sinh môi truờng, cây 
xanh đô thị - vườn hoa công viên, điện chiếu sáng công cộng đô thị và một số các dịch 
vụ khác.

Với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là quản lý, vệ sinh môi trường, Công ty luôn 
thực hiện mở rộng quy mô và cải thiện chất lượng dịch vụ. Đen năm 2010, hệ thống 
cây xanh Công ty quản lý bao gồm 7.350 cây bụi, 40.4997m2 thảm cỏ, 13.247m2 
đường viền, 15.995 cây bóng mát tăng 124% so với năm 2005. Bên cạnh đó, Công ty 
đã quản lý 4098 bóng cao áp và 1.654 bóng compắc. Chiều dài đường dây quản lý là 
100,97km, tăng 124% so với năm 2005, cùng với 30 điểm trang trí vượt đường, 100 bộ 
họa tiết, 04 đèn pháo bông, 19 đèn tín hiệu giao thông, 02 biển chữ “Thành phố Vĩnh 
Yên”.

Kể từ ngày thành lập Công ty đã đạt được nhiều thành tích như sau:

Năm 2008: Công ty được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba của Chủ 
tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

Năm 2013: Công ty được tặng Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch
nước.

1.4. Quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty
Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ thời điểm ngày 

15/04/2011 (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2500155809 do Sở kế hoạch và 
đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp đăng ký thay đổi lần 3 ngày 15/04/2011 với vốn điều lệ là 
32.262.000.000 tỷ đồng).

Trong quá trình hoạt động Công ty đã tiến hành tăng vốn 01 lần:

CÔNG TYCỎ PHẢN MÔI TRƯỜNG VÀ DICH v u  ĐÔ THI VĨNH YÊN _

Lần

Thòi gian 
hoàn thành 

đợt phát 
hành

Vốn điều lệ 
tăng thêm

(VNĐ)

Vốn điều lệ sau 
phát hành

(VNĐ)

Hình thức 
phát hành

Cơ sở pháp lý 
(trình bày theo hình 

thức phát hành)

1 09/08/2012 7.437.460.000 39.699.460.000 Ghi tăng 
phần vốn 
nhà nước

-Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh 
số 2500155809 do 
Sở kế hoạch và đầu 
tư tỉnh Vĩnh Phúc 
cấp đăng ký thay đổi 
lần 4 ngày 
09/08/2012.
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CÔNG TYCO PHÀN MÔI TRƯỜNG VÀ DICH vư  ĐÔ THI VĨNH YÊN

Lần

Thời gian 
hoàn thành 

đọl phát 
hành

Vốn điều lệ 
tăng thêm 

(VNĐ)

Vốn điều lệ sau 
phát hành

(VNĐ)

Hình thức 
phát hành

Cơ sở pháp lý 
(trình bày theo hình 

thức phát hành)

-Quyết định số 
1788/QĐ-CT ngày 
31/07/2012 của 
UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc về việc tăng 
vốn Nhà nước tham 
gia và cử người đại 
diện phần vốn Nhà 
nước tại CTCP Môi 
trường và Dịch vụ đô 
thị Vĩnh Yên

(Nguồn: Công ty cô phần Môi trường vờ Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên)

2. Cơ cấu tổ chức Công ty
Công ty được tổ chức theo mô hình hoạt động của công ty cổ phần theo Luật 

doanh nghiệp sổ 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty quy định. Bao 
gồm:

- Hội đồng quản trị : 05 người, trong đó có 01 chủ tịch, 01 phó chủ tịch và 03 
thành viên

- Ban Kiểm soát: 03 người
- Tổng Giám đốc điều hành : 01 người
- Phó Tổng Giám đốc: 01 người

Các phòng: Tổ chức nhân sự, Tài chính kế toán, Ban Kinh doanh và Phát triển 
dự án (Phòng Kinh doanh và phát triển thị trường, Phòng Phát triển và quản lý dự án), 
Ke hoạch kỳ thuật vật tư.

Các xí nghiệp trực thuộc: gom 04 xí nghiệp
- Xí nghiệp môi trường

- Xí nghiệp cây xanh

- Xí nghiệp điện chiếu sáng công cộng
- Xí nghiệp xây lắp và quản lý hạ tầng

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty

Hình 1: Sơ đồ tổ chức của Công ty
(Nguồn: Công ty cố phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên)
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♦> Chức năng nhiệm vụ các phòng ban:
• Đại hội đồng cổ đông:

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng cô đông 
có quyền và nhiệm vụ thông qua định hướng phát triển, quyết định các phương án. 
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; quyết định sửa đổi bổ sung điều lệ; bầu miễn nhiệm, 
bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; quyết định tổ chức lại, giải thê 
công ty cổ phần và các quyền, nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

• Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, làm nhiệm vụ 

quản lý Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty được bầu từ 05 thành viên đó. 
Các hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ 
đạo thực hiện. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả 
các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cô đông.

Chủ tịch HĐQT:
- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị

- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa 
cuộc họp Hội đồng quản trị;

- Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Chủ tọa cuộc họp Đại hội cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;

- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công
ty.

• Ban kiểm soát:
Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Nhiệm vụ chính của Ban Kiểm 

soát là giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công việc quản lý điều 
hành Công ty; thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm 
của Công ty; là bộ phận kiểm tra tính họp pháp và họp lệ trong hoạt động của các 
phòng ban và xí nghiệp trong Công ty.

• Ban Tổng Giám đốc
Ban Tổng Giám đốc là bộ phận điều hành trực tiếp công việc hàng ngày của 

Công ty. Ban Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị lựa chọn bổ nhiệm gồm 01 Tổng 
Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc là người chịu trách nhiệm trước 
Hội đồng quản trị và pháp luật về việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ 
Công ty và Nghị quyết Hội đồng quản trị.

• Phòng Tố chức nhân sự:
Đảm nhận và chịu trách nhiệm thực hiện các chế độ chính sách cho người lao 

động theo luật định và quy chế cùa Công ty; theo dồi. giám sát việc chấp hành nội quy
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lao động, quy chế của Công ty; tổng họp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, 
kinh doanh và các báo cáo thống kê theo quy định và yêu cầu của quản trị Công ty; 
tham mưu xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh, quy hoạch cán bộ; 
theo dõi và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện các công tác hành chính, 
văn thư lưu trữ, vệ sinh môi trường, công tác bảo vệ Công ty; phối họp với các đơn vị 
thực hiện kế hoạch bảo vệ, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão hàng năm.

• Phòng Tài chính kế toán
Đảm nhận và chịu trách nhiệm trước Công ty về lĩnh vực tài chính kế toán; hạch 

toán kế toán, lập báo cáo tài chính theo quy định và các báo cáo quản trị theo yêu cầu 
của Công ty; quản lý kho, quỹ, chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc lập hóa đơn, 
chứng từ ban đầu cho công tác hạch toán kế toán.

• Ban Kinh doanh và phát triển Dự án
Cập nhật hàng ngày về thông tin đấu thầu các dự án về lĩnh vực truyền thống của 

Công ty trên Toàn Quốc tại Báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử của Báo Đấu thầu. 
Báo cáo Phó tổng GĐ Phụ trách chi đạo thực hiện;

Lập, chuẩn bị các hồ sơ thầu liên quan đến lĩnh vực truyền thống của Công ty từ 
khi bắt đầu hình thành đến khi ký họp đồng, phối họp với các đơn vị liên quan giám 
sát chất lượng, tiến độ theo đúng điều khoản họp đồng đến khi bàn giao cho khách 
hàng;

Thực hiện lập hồ sơ dự thầu các dự án về dịch vụ công ích: Môi trường, cây xanh, 
hệ thống điện chiếu sáng và các dịch vụ khác ....

• Phòng Kế hoạch -  Kỹ thuật vật tư
Phòng có chức năng nhiệm vụ tham mưu và làm thủ tục pháp lý trong việc ký kết, 

giám sát thực hiện, thanh quyết toán các họp đồng kinh tế với các nhà cung cấp; mua 
sắm bảo hộ lao động, phụ tùng thay thế, dụng cụ cho sản xuất; cấp phát bảo hộ lao 
động; theo dõi, kiểm tra tiến độ chất lượng làm việc của các bộ phận; thực hiện công 
tác an toàn vệ sinh lao động đối với các bộ phận trong Công ty; xây dựng và theo dõi 
kế hoạch duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị; sửa chữa, làm mới một số trang thiết bị 
phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty

• Các xí nghiệp: gồm 04 xí nghiệp
Các Xí nghiệp này chịu trách nhiệm và sự quản lý của Ban Tổng Giám đốc. 

Nhưng do tính chất đặc thù của công việc là làm việc ngoài trời và di chuyển nên quản 
lý trực tiếp của người lao động là các đội trưởng, đội phó ngay tại nơi làm việc.

Xí nghiệp Môi trưcrng: Có nhiệm vụ chính là thu gom rác tại các đường, ngõ, 

xóm bằng xe đẩy tay và đưa về các địa điểm tập kết rác.
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Xí nghiệp Cây xanh: Có nhiệm vụ chăm sóc vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ, cắt 
tỉa cành, trồng và chăm sóc cây xanh, ươm cây giống phục vụ nhu cầu của nhân dân 
trên địa bàn.

Xí nghiệp Điện chiếu sáng công cộng: Quản lý, vận hành các tuyến đèn chiếu 
sáng công cộng, hệ thống đèn tín hiệu giao thông, các bóng điện tại các khu vực dân 
cư. hệ thống đèn trang trí đô thị và hệ thống đài phun nước.

Xí nghiệp xây lắp và quản lý hạ tầng: Có nhiệm vụ khơi thông hệ thống thoát 
nước, nạo vét bùn đất; thay thế sửa chữa các tấm đan, tấm chắn rác; sửa chừa vỉa hè, 
lòng lề đường.
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
4.1 Cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên vốn cổ phần của Công ty tạingày 07/12/2016

Bảng 1: Cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên

T
T Cổ đông Số CMND/HỘ 

chiếu/ĐKDN Địa chỉ CP phổ 
thông

Tỷ lệ 
sở 

hữu
%

1 ủy ban nhân dân 
tỉnh Vĩnh Phúc

Số 38-40, Đống Đa, 
Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 1.389.481 35,00

2 Ngô Văn Hùng 038081001268

Khu phố chiến Thắng, 
phường Vạn Phúc, 
quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội

2.203.265 55,50

Tổng cộng 3.592.746 90,50

(Nguồn: Danh sách cỗ đông chổi tại ngày 07/12/2016 của Công ty cổ phần Môi
trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên)

4.2 Danh sách cổ đông sáng lập
Do là công ty cổ phần được hình thành từ cổ phần hóa, Công ty cổ phần Môi 

trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên không có cổ đông sáng lập.

4.3 Co’ cấu cổ đông của Công ty
Bảng 2: Cơ cấu cổ đông Công ty tính đến ngày 07/12/2016

STT Họ và tên Số lượng 
cổ đông

Số lượng cổ 
phần

Tỷ lệ % trên 
von điêu lệ 
thực góp

I Cố đông trong nước 304 3.969.946 100

Tổ chức 1 1.389.481 35,00

Cá nhân 303 2.580.465 65,00
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II Cổ đông nưóc ngoài 0 0 0

Tổ chức 0 0 0

Cá nhân 0 0 0

III Cổ phiếu quỹ 0 0 0

Tổng cộng 304 3.969.946 100
(Nguôn: Danh sách cổ đông chốt tại ngày 07/12/2016 của Công ty cổ

phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên)
5. Danh sách công ty mẹ, 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, nhũng 
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 biến động sản xuất kinh doanh

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây là khá ổn 
định. Tổng doanh thu của Công ty trong hai năm 2014 và 2015 tuy giảm nhưng lợi 
nhuận thu được lại tăng một cách đáng kể. Năm 2015, doanh thu thuần về bán hàng và 
cung cấp dịch vụ là 95.020.047.262 đồng và lợi nhuận sau thuế là 2.706.842.441 đồng. 
Như vậy, có thể nói hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là rất hiệu quả.

Dưới đây là số liệu chi tiết về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 
trong các năm 2014, 2015 và 09 tháng đầu năm 2016:

Bảng 3: Cơ cấu doanh thu thuần theo các mảng sản phẩm, dịch vụ của Công ty
Đơn vị: Đồng

S T

T
C h i tiêu

2 0 1 4 2 0 1 5 09  th á n g  đ ầu  năm  2 0 1 6

G iá  trị

T ỷ

trọ n g

/D T T

%

G iá  trị

T ỷ

trọ n g

/D T T

%

G iá  trị

T ỷ

trọ n g

/D T T

%

1
Doanh thu bán hàng 
hóa

24.024.026.297 23,18 15.314.787.422 16,12 10.501.501.201 17,79

2 Doanh thu công trình 15.977.481.709 15,42 7.116.295.046 7,49 4.838.459.454 8,20

3
Doanh thu cung cấp 
dịch vụ 63.642.583.965 61.40 72.588.964.794 76,39 43.696.510.229 74,02

D o a n h  th u  th u ầ n 1 0 3 .6 4 4 .0 9 1 .9 7 1 100 9 5 .0 2 0 .0 4 7 .2 6 2 100 5 9 .0 3 6 .4 7 0 .8 8 4 100

(Nguồn: CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị lĩnh Yên)
Doanh thu từ cune cấp dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu
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thuần. Qua đó, doanh thu cung cấp dịch vụ chiếm 61,40% trên tổng doanh thu thuần 
năm 2014 và 76,39% năm 2015. Trong 09 tháng đầu năm 2016 doanh thu cung cấp 
dịch vụ chiểm tỷ trọng 74,02%, thấp hom so với năm 2015 do Công ty ghi nhận doanh 
thu cung cấp dịch vụ chủ yếu vào cuối năm. nên trong 09 tháng đầu năm con số này 
chua được ghi nhận hết.

Chiếm tỷ trọng cao thứ hai trong cơ cấu doanh thu thuần là doanh thu bán hàng. 
Hàng hóa ở đây chủ yếu là xăng dầu. Tuy nhiên, doanh thu bán hàng có xu hướng 
giảm qua các năm do địa bàn thành phố Vĩnh Yên nhỏ, dân cư ít, kết họp với việc 
ngày càng nhiều cây xăng tư nhân mở ra.

Chiếm tỷ trọng thấp nhất trong cơ cấu doanh thu thuần là doanh thu công trình. 
Công trình ở đây bao gồm công trình xây dựng và xây lắp, chủ yếu là các họp đồng 
nhỏ với các hộ gia đình.

Bảng 4: Co’ cấu chi phí của Công ty
Đơn vị: Đồng

s
T

T

C h i tiêu

2 0 1 4 2 0 1 5
0 9  th á n g  đầu  

2 0 1 6

năm

G iá  trị

T ỷ

tr ọ n g  

/  D T T

%

G iá  tr ị

T ỷ

trọ n g

/D T T

%

G iá  tr ị

T ỷ

trọ n g

/D T T

%

1 Giá vốn hàng bán 94.772.643.475 91,44 83.864.861.764 88,26 52.587.626.777 89,08

2 Chi phí tài chính - - - - - -

3 Chi phí bán hàng - - 16.350.000 0,02 24.150.000 0,04

4 Chi phí quản lý DN 7.545.758.455 7,28 7.694.782.950 8,10 5.774.084.417 9,78

5 Chi phí khác 135.200.000 0,13 3.102.839 - 248.010.679 0,42

T ổ n g  ch i ph í 1 0 2 .4 5 3 .6 0 1 .9 3 0 9 8 ,8 5 9 1 .5 7 9 .0 9 7 .5 5 3 9 6 ,3 8 5 8 .6 3 3 .8 7 1 .8 7 3 99 ,3 2

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, BCTC Tự lập 09 tháng đầu năm 2016)
Tuy có xu hướng giảm qua các năm nhưng giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng cao nhất 

trong cơ cấu tổng chi phí của Công ty. Chiếm tỷ trọng cao thứ hai là chi phí quản lý 
doanh nghiệp, bao gồm: chi phí trả lương cán bộ quản lý gián tiếp, chi phí điện nước văn 
phòng,....Trong những năm gần đây, chi phí quản lý doanh nghiệp có xu hướng tăng do 
việc tăng chi phí trả lương nhân viên (cả về mức lương trung bình lẫn số lượng cán bộ 
côna nhân viên phục vụ cho việc quản lý và vận hành bộ máy sản xuất kinh doanh).

Do đặc thù là doanh nghiệp hoạt độns trong lĩnh vực dịch vụ công ích nên chi phí tài 
chính và chi phí bán hàng chiếm tỷ trọng không đáng kể trong cơ cấu chi phí.
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Bảng 5: Cơ cấu lợi nhuận gộp theo mảng sản phầm, dịch vụ của Công ty
Đom vị tỉnh: Đồng

s
T
T

C h i t iê u

2 0 1 4 2 0 1 5 0 9  th á n g  đ ầ u  n ă m  2 0 1 6

G iá  tr ị

Tỷ
tr ọ n g /

DTT

%

G iá  tr ị

Tỷ
t r ọ n g /

DTT
%

G iá  tr ị

Tỷ
t r ọ n g /

DTT
%

1
Lợi nhuận gộp về 
bán hàng hóa

550.803.948 0,53 1.867.172.522 1,97 722.985.024 1,22

2 Lợi nhuận gộp về 
công trình

(5.420.850) (0,01) 437.996.534 0.46 903.016.830 1,53

3
Lợi nhuận gộp về 
cung cấp dịch vụ

8.326.065.398 8.03 8.850.016.442 9,31 4.822. 842.253 8,17

L ọ i n h u ậ n  g ộ p 8 .8 7 1 .4 4 8 .4 9 6 8 ,5 6 1 1 .1 5 5 .1 8 5 .4 9 8 1 1 ,7 4 6 .4 4 8 .8 4 4 .1 0 7 1 0 ,9 2

(Nguồn: CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên)

7. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 02 năm gần nhất
Một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh trong hai năm gần đây của Công ty,

Bảng 6: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 02 năm gần nhất và 09
tháng năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu 2014 2015 %
tăng/giảm

09 tháng đầu 
năm 2016

1. Tổng giá trị tài sản 163.965.383.158 140.860.017.330 -14,09% 147.478.093.199
2. Vốn chủ sở hữu 40.664.192.524 42.417.287.051 4,31% 43.286.335.555
3. Doanh thu thuần 103.644.091.971 95.020.047.262 -8,32% 59.036.470.884
4. Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh 1.358.736.696 3.474.288.821 155,70% 720.915.029

5. Lợi nhuận khác (97.849.627) (3.102.839) - 394.752.045

6. Lợi nhuận trước thuế 1.260.887.069 3.471.185.982 175,30% 1.115.667.074

7. Lợi nhuận sau thuế 953.747.914 2.706.842.441 183,81% 869.048.503

8.Giá trị sổ sách 10.243 10.685 4,31% 10.904

9.Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ 
tức 0 51.3% - -

(Nguồn: BCTC kiếm toán năm 2015, BCTC Tự lập 09 thảng đầu năm 2016).
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8. Vị thế của Công ty so vói các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

8.1 Vị thế Công ty trong ngành
CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên là doanh nghiệp luôn giữ mối 

quan hệ tốt với các cơ quan ban ngành của các địa phương. Đây là điều thuận lợi cho 
Công ty khi tham gia các công trình xử lý chất thải, quản lý môi trường và cung cấp 
các dịch vụ đô thị không chi trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên mà còn mở rộng quy mô 
trên các huyện khác thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Có thể nói tại địa bàn hoạt động trong phạm 
vi thành phố Vĩnh Yên, Công ty không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Trong thời gian hoạt động, Công ty đã phấn đấu không ngừng để tồn tại, ổn định 
và phát triển. Qua mỗi giai đoạn Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để 
từng bước khẳng định vị thế của mình trong ngành cũng như sự tín nhiệm khách hàng. 
Công ty đã nhận được nhiều phần thưởng của Nhà nước, Chính phủ và ƯBND Tỉnh. 
So với các doanh nghiệp trong ngành môi trường cùng khu vực thì Công ty là một 
trong những doanh nghiệp có quy mô khá, có kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh 
của mình.

8.2 Triển vọng phát triển của ngành
Trong những năm tới, để đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế, nhu cầu vệ sinh 

môi trường nên công tác quản lý và cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường và đô thị là 
một ngành nhiều tiềm năng phát triển.

Đối với tầm nhìn đến năm 2025, ngành Công nghiệp môi trường sẽ phát triển 
thành một ngành kinh tế có đóng góp quan trọng trong cơ cấu phát triển ngành công 
nghiệp Việt Nam; phát triển các doanh nghiệp môi trường, các tổ chức nghiên cứu, 
chuyển giao công nghệ và ứng dụng công nghệ cao về môi trường có khả năng giải 
quyết có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên.

Như vậy, sự phát triển ngành môi trường cần được thực hiện từng bước chắc 
chắn để ngành này trở thành một ngành kinh tế quan trọng với các sản phẩm và dịch 
vụ đặc thù.

8.3 Đánh giá về định hướng phát triển của Công ty so vói định hưóng ngành
Đe đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường của tỉnh Vĩnh 

Phúc nói chuns và thành phố Vĩnh yên nói riêng, Công ty sẽ xây dựng kế hoạch đầu tư 
mờ rộng, cải tạo máy móc thiết bị, hệ thống kỳ thuật, mở rộng quy mô để đáp ứng đủ 
yêu cầu về môi trường trong địa bàn thành phố và các huyện lân cận. Công ty sẽ có 
những bước thay đổi để phát huy được nguồn lực, năng động và sáng tạo.
9. Chính sách đối vói ngưòi lao động

- Tổng số lao động của Công ty tại thời điểm 30/11/2016 là 506 người.
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Bảng 7: Cơ cấu lao động công ty tại ngày 30/11/2016
STT Nội dung Đơn vị tính Số lượng Tỷ lệ (%)
1 Lao đông phân loại theo HĐLĐ Người 506 100

- Chu tỉch HĐQT Người 1 0,20
Phó chủ tịch HĐQT Ngưòi 1
Ban Tổng Giám đốc Người 2 0,40
Kế toán trường Người 1 0,20
Số lao động thực hiện HĐ không xác định 
thời hạn

Người 454 89,72

Số lao động xác định thời hạn 1 2 - 3 6  
tháng

Ngưò'i 29 5,73

Số lao động xác định thời hạn dưới 12 
tháng

Người 19 3,75

2 Lao động phân loại theo trình độ Người 506 100
Trình độ đại học và trên đại học Người 70 13,83
Trình độ cao đẳng Người 8 1,58
Trình độ trung cấp Người 7 1,38
Công nhân kỹ thuật có chứng chỉ nghề Người 98 19,37
Công nhân kỹ thuật không có chứng chỉ 
nghề

Người 7 1,38

Lao động phổ thông Người 316 62,45

(Nguồn: Công tỵ cổ phần Môi tiicờng và Dịch vụ đô thị Vinh Yên)
- Chính sách đối với người lao động:

+ Chế độ làm việc:
- Mức lưong bình quân toàn Công ty năm 2014 là: 4.566.732 đồng/người/tháng. 

năm 2015: 4.644.770 đồng/người/tháng và 09 tháng đầu năm 2016 đạt: 4.262.688 
đồng/người/tháng.

- Thời gian làm việc từ thứ hai đến thứ bảy theo giờ hành chính (08giờ/ngày).

- Chính sách lương, thưởng của Công ty theo các quy định hiện hành.

+ Tuyển dụng lao động
Ưu tiên tuyển dụng công nhân có tay nghề bậc cao. công nhân đã đào tạo vào 

làm việc được ngay, trường họp không có mới tuyên dụng lao động phổ thông (có 
bằng tốt nghiệp phổ thông trung học).

+ Chính sách đối với người lao động
- Căn cứ vào bảng lương do Nhà nước quy định.
- Thực hiện trả lương, trả thưởng theo mức độ hoàn thành, mức độ phức tạp của

công việc và theo khoán sản phẩm.
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- Thực hiện đóng BHXH, mua BHYT, BHTN cho người lao động theo chế độ. 
chính sách Nhà nước

- Thực hiện vệ sinh, an toàn lao động, trang bị bảo hộ lao động cho người lao
động

- Thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ khác với người lao động theo quy định 
của Nhà nước.

10. Chính sách cổ tức
Công ty thực hiện chi trả cổ tức theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, các 

quy định về chi trả cổ tức trong Điều lệ của Công ty và các văn bản pháp lý liên quan. 
Kết thúc niên độ tài chính, Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng phưong án phân 
phối lợi nhuận và trích lập các quỹ để trình Đại hội đồng cổ đông. Phương án này 
được xây dựng trên cơ sở:

Lợi nhuận sau thuế mà Công ty thu được từ hoạt động kinh doanh trong năm tài 
chính vừa qua sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế, các nghĩa vụ tài chính khác; 
trích lập các quỳ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty cũng xét tới kể hoạch và định hướng kinh doanh, chiến 
lược đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm tới để đưa ra mức cổ tức dự kiến 
hợp lý.

Việc chi trả cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu được căn cứ tình hình thực tế về nhu 
cầu vốn cho sản suất kinh doanh của Công ty.

Bảng 8: Tình hình chi trả cổ tức hai năm gần nhất

Năm Tỷ lệ cổ tức dự kiến Hình thức thanh toán

Năm 2014 - -

Năm 2015 3,5% Bằng tiền

(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 06/10/2016 của CTCP Môi trường và Dịch vụ đô
thị Vĩnh Yên)

11. Tình hình tài chính
11.1 Trích khấu hao TSCĐ

Khấu hao của tài sản cố định được trích theo phương pháp khấu hao đường thẳng 
trong suốt thời gian hữu dụng ước tính của tài sản phù họp với Thông tư 
45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Thời gian hữu dụng 
ước tính của tài sản như sau:

Tài sản Khung hao mòn

N hà cửa, vật kiên tróc 06 — 25 năm
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Máy móc, thiết bị 05-10 năm

Phưcmg tiện vận tải, truyền dân 06 - 10 năm

Thiết bị dụng cụ quản lý 03 -  05 năm

(Nguồn: BCTC kiếm toán năm 2015)

11.2 Thanh toán các khoản n<ỵ đến hạn
Công ty luôn thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ đến hạn. 

Hiện tại công ty không để phát sinh khoản nợ quá hạn nào.

11.3 Các khoản phải nộp theo pháp luật
Công ty luôn tuân thu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật, nghĩa vụ tài 

chính với Nhà nước.

Bảng 9: Chi tiết các khoản Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
Đơn vị tỉnh: Đồng

TT Chỉ tiêu 31/12/2014 31/12/2015 30/09/2016

1 Thuế giá trị gia tăng 808.548.457 409.609.690 524.245.537

2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 307.139.155 564.343.541 300.009.106

3 Thuế thu nhập cá nhân - 18.946.216 -

Tổng cộng 1.115.687.612 992.899.447 824.254.643

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, BCTC Tự lập 09 thảng đầu năm 2016)

11.4 Trích lập các quỹ
Công ty luôn tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc trích 

lập các quỹ theo và Điều lệ Công ty.
Bảng 10: Chi tiết các khoản trích lập Quỹ

Đơn vị tính: Đồng

Kết quả kinh doanh sau thuế 31/12/2014 31/12/2015 30/09/2016

Quỹ khen thưởng phúc lợi 24.783.021 659.448.109 (236.893.489)

Quỳ đầu tư phát triển 10.975.808 10.975.808 10.975.808

Tổng cộng 35.758.829 670.423.917 (225.917.681)

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, BCTC Tự lập 09 tháng đầu năm 2016)

11.5 Tổng dư nợ vay
Công ty không có bất cứ khoản vay nợ ngắn hạn hay dài hạn nào trong năm 2014, 
2015 và 09 tháng đầu năm 2016.

11.6 Tình hình công nợ hiện nay
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•  Các khoản phải thu

Bảng 11: Chi tiết các khoản phải thu ngắn hạn
Đơn vị tính: Đồng

STT Chỉ tiêu 31/12/2014 31/12/2015 30/09/2016

I Phải thu ngắn hạn 41.763.263.988 48.366.029.837 35.524.060.618

1 Phải thu khách hàng 33.822.970.868 39.725.331.543 27.947.377.138

2 Trả trước cho người bán 3.663.334.735 3.772.334.735 4.690.151.899

3 Phải thu nội bộ ngắn hạn 364.559.990 204.390.033 246.569.652

4 Phải thu ngắn hạn khác 3.912.398.395 4.663.973.526 2.639.961.929

II Phải thu dài hạn 600.000.000 600.000.000 -

1 Phải thu dài hạn khác 600.000.000 600.000.000 -

Tổng phải thu 42.363.263.988 48.966.029.837 35.524.060.618

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, BCTC Tự lập 09 thảng đầu năm 2016) 

•  Các khoản phải trả

Bảng 12: Chi tiết các khoản phải trả
Don vị tỉnh: Đồng

STT Chỉ tiêu 31/12/2014 31/12/2015 30/09/2016

I Nợ ngắn hạn 22.683.137.264 30.195.846.023 42.891.698.930

1 Phải trả cho người bán 7.684.958.414 5.994.062.253 6.303.217.721

2 Người mua trả tiền trước 172.103.434 12.344 10.840.003

3 Các khoản thuế phải nộp 1.115.687.612 992.899.447 770.864.107

4 Phải trả người lao động 5.250.984.519 5.162.679.114 2.132.331.498

5 Chi phí phải trả 6.424.550.464 7.684.747.107 4.866.814.776

6 Phải trả khác 2.010.069.800 4.386.484.816 29.044.523.923

7 Quỹ khen thưởng phúc lợi 24.783.021 659.448.109 (236.893.498)

8 Dự phòng phâi trả ngắn hạn 0 5.315.512.833 0

II Nọ' dài hạn 0 0 0

Tông nọ’ phải trả 22.683.137.264 30.195.846.023 42.891.698.930

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, BCTC Tự lập 09 tháng đầu năm 2016)
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11.7 Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn 
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn

Lần 2,12 1,90

Hệ sổ thanh toán nhanh
(Tài sản ngắn hạn -  Hàng tồn kho)/Nợ ngắn 
hạn

Lần 2,00 1,88

> r  r

Chỉ tiêu vê cơ câu vôn
Hệ số nợ/tổng tài sản % 13,83 21,44
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu % 55,78 71,19
Chi tiêu về năng lực hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho
Giá vốn hàng bán/hàng tồn kho bình quân

Lần 122,46 132,34

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 0,62 0,62
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần % 0,92 2,85
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA) % 0,57 1,78
Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) % 1,07 6,52
Hệ số lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh/doanh thu thuần

% 1,31 3,66

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015)

12. Tình hình tài sản của Công ty
Tình hình tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2015

Bảng 13: Tình hình tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2015

Tài sản
Nguyên giá 

(Đồng)
Giá trị còn lại 

(Đồng)
% GTCL/NG

1. Tài sản cố định hữu hình 133.401.429.167 73.845.719.920 55.36

Nhà cửa và vật kiến trúc 16.080.729.674 8.157.963.703 50.73

Máy móc thiết bị 143.900.000 (24.152.776) (16.78)

Phuơng tiện vận tải 25.944.826.276 4.501.303.998 17.35

Thiết bị. dụng cụ quản lý 91.231.973.217 61.210.604.995 67.09

2. Tài sản cố định vô hình - - -

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015)
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Tại báo cáo tài chính kiểm toán ngày 31/12/2015, giá trị còn lại của khoản mục máy 
móc thiết bị được công ty ghi nhận âm là do phân loại tài sản chưa phù họp với tiêu 
chuẩn kế toán. Công ty cam kết sẽ phân loại lại cho phù họp trong báo cáo tài chính 
được kiểm toán năm 2016.

13. Ke hoạch lợi nhuận và cổ tửc năm tiếp theo
13.1 Kế hoạch doanh thu. lợi nhuận năm 2016, 2017

Bảng 14: Ke hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2016, 2017

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017

Kế hoạch
o//0

tăng/giảm
Kế hoạch

0//0
tăng/giảm

Vốn điều lệ 39.699.460.000 - 39.699.460.000 -

Doanh thu thuần 100.030.000.000 5,27% 125.000.000.000 24,96%

Lợi nhuận trước thuế 4.510.000.000 29,93% 5.100.000.000 13,08%

Lợi nhuận sau thuế 3.608.000.000 33,29% 3.978.000.000 10,25%

ROE 8,33% - 8.56% -

Cổ tức 3,5% - 5,0% -

(Nguồn: Công ty cô phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên)
Kế hoạch năm 2016: theo Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 01 ngày 
06/10/2016.
Kế hoạch kinh doanh năm 2017: đã được Ban giám đốc Công ty đặt ra và chưa được 
Đại hội đồng cổ đông thông qua do chưa tiến hành họp kỳ đại hội năm 2017.

13.2 Căn cứ để đạt đưọc kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trên
Công ty tiếp tục giữ nguyên phần vốn điều lệ nhằm ổn định hoạt động sản xuất 

kinh doanh trước khi cân nhắc tới việc huy động vốn thông qua thị trường chứng 
khoán để phát triển sản xuất kinh doanh.

Công ty vẫn nhắm tới việc hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải phát triển hon 
trước và Công ty làm ăn có lãi, lưong trung bình người lao động được cải thiện, tăng 
nộp ngân sách.

Do đó, căn cứ vào các họp đồng lớn mà Công ty đang triển khai cùng với tình 
hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và thành phố Vĩnh 
Yên nói riêng, Công ty đề ra kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2016 như bảng nêu 
trên.

Nhận thấy trong 09 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần Công ty ghi nhận 59.54 
tỷ đồng chỉ bằng 59,5% kế hoạch Công ty đặt ra cho năm 2016. Doanh thu chính của
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Công ty đến từ hoạt động bán hàng hóa, từ việc triển khai xây dựng các công trình và 
cung cấp dịch vụ công ích chủ yếu được ghi nhận vào cuối năm nên doanh thu của 
Công ty cũng sẽ tăng tương ứng. Uớc tính doanh thu năm 2016 là 89,03 tỷ đồng đạt 
89% so với kế hoạch năm 2016. về  lợi nhuận, so với năm 2015 thì kế hoạch đặt ra cho 
năm 2016 tăng trưởng đến 33,29%, là một con số khả thi khi mà Công ty có sự đổi 
mới con người về con người, bộ máy ban lãnh đạo và quản trị Công ty.
14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của công ty đại chúng

Không có.

15. Chiến lưọc. định hưóng phát triển sản xuất kinh doanh
- Giải pháp sản xuất kinh doanh và đầu tư
- Thực hiện sự chỉ đạo của ủy  ban nhân dân Tỉnh và cơ quan quản lý nhà nước 

chuyên ngành trong công tác xử lý rác thải an toàn, giữ vững ổn định trong hoạt động 
của Công ty.

- Đảm bảo việc xử lý rác thải đạt theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và đáp 
ứng nhu cầu dùng nước của nhân dân thuộc các địa bàn Công ty được giao quản lý 
mạng lưới xử lý rác thải môi trường.

- Mở rộng ngành nghề hoạt động kinh doanh, tiến tới mở rộng thị trường nhằm 
nâng cao doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

- Tiếp tục đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ xử lý rác thải 
và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Không để độc quyền trở thành cửa quyền, luôn tôn trọng khách hàng và chăm lo 
đời sống cho CBCN-LĐ.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên thống nhất, đoàn kết nhằm hoàn thành 
xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch được giao; phát động phong trào “ Cán bộ, công nhân lao 
động coi Công ty là nhà, coi dòng nước như dòng máu của mình”.

- Giải pháp về nguồn vốn
Huy động von:
- Chỉ thi công các công trình, dự án kinh doanh bán hàng có nguồn vốn rõ ràng;

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, lắp đặt để nghiệm thu. thanh toán các 
công trình, dự án, kinh doanh bán hàng trong và ngoài vốn SNKT;

- Tập trung thu hồi công nợ. nợ đọng.

Quản lý vốn:
- Bố trí cơ cấu vốn hợp lý. nhằm tận dụng tối đa tiền vốn hiện có;
- Đầu tư vốn có trọng điểm, dùng các biện pháp nghiệp vụ để tăng nhanh vòng 

quay của đồng vốn;
- Tăne cường công tác thu hồi các khoản tiên vốn đang bị chiếm dụng đê giảm
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bớt các nguồn vốn vay. cần thiết sẽ thành lập một tổ thu hồi công nợ do 01 Phó Tổng 
giám đốc trực tiếp chỉ đạo và các nhân viên liên quan. Bộ phận này phải lập kế hoạch, 
đưa ra các giải pháp cụ thể cho việc thu hồi từng khoản nợ của các đối tượng. Đảm 
bảo thu hồi nhanh nhất các khoản nợ, nhất là các khoản nợ dây dưa kéo dài. Có chế tài 
thích hợp để bộ phận thu hồi công nợ hoạt động có hiệu quả.

* Giải pháp về nguyên vật liệu
- Lựa chọn nguồn cung ứng nguyên vật liệu có chất lượng tốt, giá cả hợp lý;

- Lập kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu họp lý để đảm bảo đầy đủ nguyên vật liệu 
cho sản xuất nhưng không làm ứ đọng vốn.

* Giải pháp về nâng cao năng lực về thiết bị, công nghệ, cơ sở nhà đất
- Tập trung khắc phục sửa chữa những thiết bị hiện có, rà soát lại các thiết bị 

không sử dụng tiến hành thanh lý để thu hồi vốn; đầu tư công nghệ tiên tiến, tiết kiệm 
nhiên liệu, bảo vệ môi trường để đảm nhận thi công được các dự án công trình, sản 
phẩm dịch vụ trúng thầu hoặc được giao;

Rà soát nguồn lực hiện có, xây dựng phương án quản lý, sử dụng, khai thác hiệu 
quả. phát huy được tối đa tất cả các nguồn lực hiện có;

Tích cực triển khai nghiên cứu ứng dụng, đầu tư cho đổi mới quản trị, công nghệ, 
đổi mới sản phẩm dịch vụ, từng bước nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, đáp ứng 
tiêu chuẩn môi trường; thay thế dần các thiết bị, công nghệ tiêu tốn nhiều năng lượng, 
nguyên liệu để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm; tiếp cận nhanh với công 
nghệ và kỹ thuật xây dựng, tạo sản phẩm tiên tiến, tăng cường hiệu quả kinh doanh, 
phát triển bền vững;

Có phương án sử dụng họp lý, hiệu quả các cơ sở nhà đất Công ty quản lý.

■ Giải pháp về tổ chức, quản lý, điều hành
Xây dựng mô hình tổ chức sản xuất của Công ty đảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả; tính 

toán phương án thi công tối ưu nhất để vừa tiết kiệm vừa mang lại hiệu quả kinh tế
cao;

Phân công nhiệm vụ phù họp với trình độ năng lực, chuyên môn hoá cao nhằm 
phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo của các bộ phận, cá nhân;

Thực hiện quyết liệt công tác khoán và quyết toán khoán trên các công trình và 
hạng mục công trình trên cơ sở gắn trách nhiệm của cán bộ phụ trách, giữa tiền thu 
nhập của người lao động và giá trị sản lượng làm ra.

■ Giải pháp về lao động tiền lương
về chỉnh sách lao động:
Đảm bảo đủ số lượng và chất lượng lao động phù họp với quy mô tổ chức sản 

xuất của Công ty trong từng giai đoạn cụ thể;
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Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý 
bằng các biện pháp cụ thể: Gửi đi học các lóp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ ở trong và ngoài nước;

Xây dựng tiêu chuẩn viên chức chuyên môn nghiệp vụ gắn liền với các chức 
danh để tuyển dụng và bố trí cán bộ;

Đưa ra các chính sách đãi ngộ thoả đáng nhằm thu hút những cán bộ kỳ thuật, 
quản lý có trình độ chuyên môn cao; Công nhân kỹ thuật có trình độ lành nghề; nhân 
viên bán hàng giỏi... vv;

về chính sách tiền lưcmg

Xây dựng đơn giả tiền lương trên cơ sở định mức lao động họp lý;

Đối với lao động trực tiếp: Khoán tiền lương theo từng đơn vị sản phẩm, hạng 
mục công việc đến từng tổ sản xuất và người lao động;

Đối với lao động gián tiếp: Trả lương phù họp với năng suất làm việc cụ thể của 
từng người; Khoán mức lương cụ thể cho từng phòng ban, cơ quan các CN theo nhiệm 
vụ được giao; (

Có chế độ khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có sáng kiến cải tiến kỹ T
thuật trong sản xuất, trong kinh doanh bán hàng mang lại hiệu quả kinh tế cho Công
ty;
■ Giải pháp về mỏ’ rộng thị trưcmg:

Công tác mở rộng thị trường được xem là một trong những nhiệm vụ trọng 
tâm trong công tác tổ chức sản xuất và đề ra các giải pháp cụ thể như:

Tập trung tìm kiếm các công trình, dự án có nguồn vốn đầu tư rõ ràng;
Nâng cao năng lực đấu thầu và năng lực cho bộ phận, cán bộ làm công tác đấu 

thầu, cán bộ nhân viên kinh doanh bán hàng;
Tiếp tục củng cố và giữ vững các thị trường, địa bàn đã có và mở rộng các địa 

bàn trong cả nước, nước ngoài;
Tăng cường họp tác bằng các hình thức liên danh liên kết với các công ty bạn. 

xây dựng mối quan hệ tốt với các đối tác tránh rủi ro trong tìm kiếm việc làm;
Đột phá tạo sự khác biệt trong chất lượng thi công và thực hiện khối lượng, nâng 

cao công tác quản lý, rút ngắn thời gian thi công;
Tích cực, chủ động đề xuất thành lập và phát huy hiệu quả mô hình công ty mẹ, 

công ty con.
■ Giải pháp về công tác chính trị, tư tưỏng, đoàn thể:

Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị,
Giám đốc điều hành;

Đảng bộ Cônẹ ty thường xuyên phối hợp với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều
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hành đưa ra các đường lối, chủ trương, các biện pháp, giải pháp cụ thể để thực hiện 
các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

Quan tâm đến đời sống tinh thần của người lao động bằng cách thường xuyên tổ 
chức các hoạt động phong trào: Thể dục thể thao, văn hoá, văn nghệ ...
■ Giải pháp tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí:

Tiết kiệm phòng chống tham nhũng, lãng phí là một trong những giải pháp quan 
trọng để thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế xã hội Công ty đã đề ra:

Tuyên truyền, giáo dục, học tập luật phòng chống tham nhũng, lãng phí cho cán 
bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Công ty;

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

16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan 
Không có.

II/ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Danh sách )|

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chủ
I Hội đồng quản trị
1 Ngô Văn Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị Không điều hành
2 Hoàng Quang Hùng Phó Chủ tịch HĐQT Không điều hành
3 Nguyễn Thanh Tùng Thành viên HĐQT/Tổng 

Giám đốc
Điều hành

4 Nguyễn Văn Trường Thành viên HĐQT Không điều hành
5 Ngô Văn Thức Thành viên HĐQT/Kế 

toán trưởng
Điều hành

II Ban Kiểm soát
1 Nguyễn Thị Phương Thơm Trường ban Kiểm soát
2 Đào Phương Liễu Thành viên ban Kiếm soát
3 Nguyễn Văn Thông Thành viên ban Kiểm soát

III Ban Giám đốc
1 Nguyễn Thanh Tùng Tổng giám đốc
2 Nguyễn Văn Trường Phó Tổng Giám đốc

IV Kế toán trưởng
1 Ngô Văn Thức Kế toán trưởng

2. Sơ yếu lý lịch
2.1 Hội đồng quản trị
a. Ông Ngô Vãn Hùng — Chủ tịch HĐQT

Họ và tên Ngô Văn Hùng
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Giới tính Nam
Ngày tháng năm sinh 15/07/1981
Nơi sinh Thanh Hóa
Quốc tịch Việt Nam
Địa chỉ thường trú Khu phố chiến Thẳng, phường Vạn Phúc, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội
CMND 038081001268 ngày cấp 29/06/2016 nơi cấp: Cục 

Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Điện thoại liên hệ
Trình độ chuyên môn Tiến sỹ kinh tế
Chức vụ hiện nay tại Công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức 
khác

Chủ tịch kiểm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Le 
Delta
Thành viên HĐQT -  Giám đốc tài chính Công ty
cổ phần Nông nghiệp xanh 3 Lợi
Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư MNB Việt Nam

Quá trình công tác

Trước năm 2012 Học tập và công tác tại Pháp

Từ tháng 12/2012 đến tháng 
01/2013

Giám đốc Công ty TNHH Le Delta

Từ tháng 01/2013 đến nay Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần 
Le Delta

Từ tháng 04/2014 đến nay Thành viên HĐQT -  Giám đốc tài chính Công ty 
cổ phần Nông nghiệp xanh 3 Lợi

Từ tháng 12/2014 đến nay Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư MNB Việt Nam

Từ tháng 10/2016 đến nay Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi 
trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ 2.203.265 cổ phần (55,50% vốn điều lệ)
Trong đó
- Sở hữu cá nhân 2.203.265 cổ phần
- Đại diện ủy quyền 0 cổ phần
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ 
của những người liên quan

Không có

Các khoản nợ đối với Công ty Không có
Thù lao và lợi ích khác nhận được 
từ Công ty

Không có

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không có
b. Ông Hoàng Quang Hùng -  Phó Chủ tịch HĐQT
Họ và tên Hoàng Quang Hùng
Giới tính Nam
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Ngày tháng năm sinh 02/08/1981
Nơi sinh Vĩnh Phúc
Quốc tịch Việt Nam
Địa chỉ thường trú Khai Quang -  Vĩnh Yên -  Vĩnh Phúc
CMND Số 135108774 ngày cấp: 07/3/2007 nơi cấp: CA 

Vĩnh Phúc
Điện thoại liên hệ 0983415263
Trình độ chuyên môn Kỳ sư quản lý đất đai
Chức vụ hiện nay tại Công ty Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức 
khác

Không có

Quá trình công tác

Từ tháng 8/2004 đến tháng 
10/2005

Phó phòng Tổ chức -  Hành chính tổng hợp Công 
ty Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên

Từ tháng 11/2005 đến tháng 
10/2009

Trưởng phòng Tố chức -  Hành chính tổng họp 
Công ty Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên

Từ tháng 10/2009 đến tháng 
11/2014

Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và 
Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên

Từ tháng 10/2010 đến tháng 
11/2014

Chủ tịch công đoàn Công ty cô phân Môi trường 
và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên

Từ tháng 12/2014 đến Tháng 
10/2016

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi 
trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên

Từ tháng 10/2016 đến nay Phó Chủ tịch Hội đông quản trị Công ty cô phân 
Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ 705.241 cô phần (17,76% vốn điều lệ)
Trong đó
- Sở hữu cá nhân 10.500 cổ phần, chiếm 0,26% vốn điều lệ
- Đại diện ủy quyền cho UBND 
tỉnh Vĩnh Phúc

694.741 cổ phần, chiếm 17,50% vốn điều lệ

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ 
của những người liên quan

Không có

Các khoản nợ đối với Công ty Không có
Thù lao và lợi ích khác nhận được 
từ Công ty

Không có

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không có
c. Ông Nguyễn Thanh Tùng -  Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
H ọ  v à  tên N g u y ễn  T h an h  T ùng
G iớ i tín h N am
N g ày  th án g  năm  sinh 02/9/1970
N ơi sinh H ư n g  Tiên -  H ư n g  N g u y ên  -  N g h ệ  A n
Q u ố c tịch V iệt N am
Đ ịa  ch ỉ th ư ờ n g  trú Đ ố n g  Đ a  -  V ĩn h  Y ên  -  V ĩn h  P húc
C M N D Số 135510826 n g ày  cấp: 13 /7/2007 nơi 

cấp : C A  V ĩn h  P húc

26



CÔNG TY CÓ PHẢN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH v u  ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

Điện thoại liên hệ 0912310572
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ quản trị kinh doanh
Chức vụ hiện nay tại Công ty Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức 
khác

Không có

Quá trình công tác

Từ tháng 3/1990 đến tháng 6/1990 Chiến sỹ tại C7.D8.E66.F304 -  Quần đoàn 2
Từ tháng 7/1990 đến tháng 
11/1991

Binh nhì C29 -  Phòng Hậu cần F304 -  Quân đoàn 
2

Từ tháng 12/1991 đến tháng 
9/1994

Chuẩn úy chuyên nghiệp -  Nhân viên ban quân 
lưong -  phòng Hâu cần F304 -  Quân đoàn 2

Từ tháng 10/1994 đến tháng 
7/1995

Thiếu úy chuyên nghiệp -  Quản lý D6.E24.F304 -  
Quân đoàn 2

Từ tháng 8/1995 đến tháng 4/2003 Thiếu úy chuyên nghiệp -  Nhân viên quân nhu ban 
hậu cần E24.F304 -  Quân đoàn 2

Từ tháng 4/2003 đến tháng 6/2003 Kế toán Công ty Môi trường và Dịch vụ đô thị 
Vĩnh Yên

Từ tháng 6/2003 đến tháng 
12/2011

Ke toán trưởng -  Trưởng Phòng Kế toán tài vụ -  
Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị 
Vĩnh Yên

Từ tháng 01/2012 đến tháng 
11/2014

Phó Tổng giám đốc -  Công ty cổ phần Môi trường 
và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên

Từ tháng 11/2014 -  đến nay Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc -  Công ty cổ 
phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ 706.640 cổ phần (17,80% vốn điều lệ)
Trong đó
- Sở hữu cá nhân 11.900 cổ phần, chiếm 0.30% vốn điều lệ
- Đại diện ủy quyền cho UBND 
tỉnh Vĩnh Phúc

694.740 cô phần, chiếm 17,40% vốn điều lệ

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ 
của những người liên quan

Không có

Các khoản nợ đổi với Công ty Không có
Thù lao và lợi ích khác nhận được 
từ Công ty

Không có

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không có

d. Ông Nguyễn Văn Trường -  Thành viên HĐQT
Họ và tên Nguyễn Văn Trường
Giới tính Nam
Ngày tháng năm sinh 10/03/1975
Nơi sinh Hà Nam
Quốc tịch Việt Nam
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Địa chỉ thường trú Số 33OA -  Tổ 24-Cụm 3- Phường Xuân La — 
Quận Tây Hồ - TP Hà Nội

CMND Số 035075000117 ngày cấp: 14/7/2015 nơi 
cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Điện thoại liên hệ 0989 143 199
Trình độ chuyên môn Quản lý kinh tế - Đại học kinh tế quốc dân
Chức vụ hiện nay tại Công ty Thành viên Hội đồng quản trị
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức 
khác

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu 
tư và Xây Lắp Trường Sơn

Quá trình công tác

Tháng 08/2002 đến nay Chủ tịch hội đồng thành viên -  Giám đốc Công ty 
TNHH Đầu tư và xây Lắp Trường Sơn.

Từ tháng 10/2016 đến nay Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Môi trường và 
Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ 0 cổ phần
Trong đó
- Sở hữu cá nhân 0 cồ phần
- Đại diện ủy quyền 0 cổ phần
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ 
của những người liên quan

Không có

Các khoản nợ đổi với Công ty Không có
Thù lao và lợi ích khác nhận được 
từ Công ty

Không có

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không có
e. Ông Ngô Văn Thức -  Thành viên HĐQT
Họ và tên Ngô Văn Thức
Giới tính Nam
Ngày tháng năm sinh 27/08/1981
Nơi sinh Quảng Tiến -  sầm Sơn -  Thanh Hóa
Quốc tịch Việt Nam
Địa chỉ thường trú P709 nhà N5B Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh 

Xuân, Hà Nội
CMND Số 013515794 ngày cấp 10/04/2012 nơi cấp: CA 

Hà Nội
Điện thoại liên hệ
Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế
Chức vụ hiện nay tại Công ty Thành viên HĐQT kiêm Ke toán trưởng
Chức vụ đang nắm giữ tại tô chức 
khác

Giám đốc tài chính — Công ty cồ phần Le Delta 
Thường trực triển khai chiến lược kiêm Phó phòng 
nghiên cứu phát triển Công ty cổ phần Xây lắp 
điện 1
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Quá trình công tác

Từ năm 2004 đến năm 2005 Chuyên viên kế hoạch và đấu thầu -  Tổng Công ty 
cổ phần xây lắp viễn thông Hà Nội

Từ năm 2005 đến năm 2006 Chuyên viên Ban đầu tư thưong mại -  Công ty tài 
chính Handico

Từ năm 2007 đến năm 2012 Giám đốc tài chính -  Công ty cổ phần Mai Linh 
Miền Bắc

Từ năm 2013 đến nay Giám đốc tài chính -  Công ty cổ phần Le Delta
Từ tháng 12/2014 đến 2015 Trợ lý Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Đầu tư 

thưong mại Delys
Từ tháng 01/2016 đến nay Thường trực triển khai chiến lược kiêm Phó phòng 

nghiên cứu phát triển Công ty cổ phần Xây lắp 
điện 1

Từ tháng 10/2016 đến nay Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty 
cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ 0 cổ phần
Trong đó
- Sở hữu cá nhân 0 cổ phần
- Được ủy quyền đại diện 0 cổ phần
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ 
của những người liên quan

Không có

Các khoản nợ đối với Công ty Không có
Thù lao và lợi ích khác nhận được 
từ Công ty

Không có

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không có

2.2 Ban kiểm soát
a -  Bà Nguyễn Thị Phương Thom - Trưởng Ban kiểm soát
Họ và tên Bà Nguyễn Thị Phương Thơm
Giới tính Nữ
Ngày tháng năm sinh 25/12/1982
Nơi sinh Xã Đồng Xuaanm huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
Quốc tịch Việt Nam
Địa chỉ thường trú Xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai, thành phố Hà 

Nội
CMND 0172521187 ngày cấp 18/12/2010 nơi cấp Hà Nội
Điện thoại liên hệ 0904306442
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ kinh tế
Chức vụ hiện nay tại Công ty Trưởng ban kiểm soát
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Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức 
khác

Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Le Delta

Quá trình công tác

Từ tháng 08/2014 đến tháng 
02/2010

Kế toán trưởng Công ty Heeny Transportation Việt 
Nam

Từ tháng 03/2010 đến tháng 
10/2015

Phó phòng kế toán -  Công ty cổ phần Mai Linh 
Miền Bắc

Từ tháng 11/2015 đến nay Kế toán trưởng Công ty cổ phần Le Delta

Từ tháng 10/2016 đến nay Trưởng ban kiếm soát Công ty cổ phần Môi trường 
và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ 0 cổ phần
Trong đó:
- Sở hữu cá nhân 0 cổ phần
- Đại diện ủy quyền 0 cổ phần
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ 
của những người liên quan

Không có

Các khoản nợ đối với Công ty Không có
Thù lao và lợi ích khác nhận được 
từ Công ty

Không có

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không có
b Bà Đào Phưong Liễu -Thành viên Ban kiểm soát
Họ và tên Đào Phương Liễu
Giới tính Nư
Ngày tháng năm sinh 05/10/1982
Nơi sinh Thành phố Việt Trì -  Phú Thọ
Quốc tịch Việt Nam
Địa chỉ thường trú Phường Đống Đa -  Thành phố Vĩnh Yên -  tỉnh 

Vĩnh Phúc
CMND 135760536 ngày cấp 15/07/2011 nơi cấp: CA tỉnh 

Vĩnh Phúc
Điện thoại liên hệ 0914599544
Trình độ chuyên môn Cử nhân kế toán
Chức vụ hiện nay tại Công ty Thành viên Ban kiểm soát kiêm Nhân viên phòng 

Kế toán-Tài vụ
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức 
khác

Không có

Quá trình công tác

Từ tháng 01/2004 đến nay Nhân viên phòng kế toán -  tài vụ Công ty cổ phần 
Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên

Từ tháng 10/2016 đến nay Thành viên Ban kiếm soát Công ty cố phần Môi 
trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên
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Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ 500 cổ phần (0,01% vốn điều lệ)

Trong đó:
- Sở hữu cá nhân 500 cổ phần, chiếm 0,01% vốn điều lệ
- Đại diện ủy quyền 0 cổ phần
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ 
của những người liên quan

Không có

Các khoản nợ đối với Công ty Không có

Thù lao và lợi ích khác nhận được 
từ Công ty

Không có

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không có
c. Ông Nguyễn Văn Thông - Thành viên Ban kiểm soát
Họ và tên Nguyễn Văn Thông
Giới tính Nam
Ngày tháng năm sinh 16/12/1982
Nơi sinh Kim Xá -  Vĩnh Tường -  Vĩnh Phúc
Quốc tịch Việt Nam
Địa chỉ thường trú Kim Xá -  Vĩnh Tường -  Vĩnh Phúc
CMND 135102847 ngày cấp 19/12/2011 nơi cấp: Công an 

tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại liên hệ
Trình độ chuyên môn Kỳ sư xây dựng
Chức vụ hiện nay tại Công ty Thành viên ban kiểm soát kiêm chuyên viên phòng 

Kế hoạch -  Vật tư
Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức 
khác

Không có

Quá trình công tác

Tháng tháng 05/2005 đến tháng 
12/2012

Công nhân thuộc xí nghiệp Cây xanh -  Công ty cổ 
phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên

Từ tháng 01/2013 đến nay Chuyên viên phòng Kế hoạch -  Vật tư - Công ty cổ 
phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên

Từ tháng 10/2016 đến nay Thành viên Ban kiểm soát - Công ty cổ phần Môi 
trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ 400 cổ phần (0.01% vốn điều lệ)

Trong đó:
- Sở hữu cá nhân 400 cổ phần, chiếm 0.01% vốn điều lệ

- Đại diện ủy quyền 0 cổ phần
Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ 
của những người liên quan

Không có
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Các khoản nợ đối với Công ty Không có
Thù lao và lợi ích khác nhận được 
từ Công ty

Không có

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không có
2.3 Ban giám đốc
a. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng giám đốc 
(Xem mục Lý lịch Hội đồng quản trị - mục c)
b. Ông Nguyễn Văn Trường - Phó Tổng Giám đốc 
(Xem mục Lý lịch Hội đồng quản trị - mục d).
2.4 Ke toán trưởng

- Ông Ngô Văn Thức -  Ke toán trưởng 
(Xem mục Lỷ lịch Hội đồng quản trị - mục e).
3. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty

Công ty luôn tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của 
Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc của Công ty, bảo đảm thực hiện mức doanh 
thu lợi nhuận và thu nộp ngân sách hàng năm theo mục tiêu đề ra trong các Nghị quyết 
của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.

Bên cạnh đó, công tác quản trị tài chính luôn được củng cố. Việc tuân thủ các 
quy trình tài chính kế toán sẽ được giám sát chặt chẽ để đảm bảo thực hiện đúng các 
quy định của Nhà nước và theo chuẩn thông lệ quốc tế. Giám sát việc luân chuyển vốn, 
quản lý dòng tiền hiệu quả. Báo cáo tài chính, báo cáo thường niên trình cơ quan quản 
lý và cổ đông đảm bảo đúng kế hoạch và quy định về mặt thời gian và chất lượng.

Hiện nay, Ban kiểm soát của Công ty đang có bà Đào Phương Liễu là nhân viên 
phòng Kế toán của Công ty nên chưa đảm bảo tính khách quan, độc lập trong quá trình 
tác nghiệp của Ban kiểm soát và chưa phù hợp với Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 
26/07/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng. Công ty cam 
kết sẽ kiện toàn lại bộ máy ban kiểm soát vào kỳ đại hội đồng cổ đông gần nhất cho 
đúng với Luật doanh nghiệp và sẽ thực hiện công bố thông tin, xây dựng Điều lệ trên 
cơ sở tham chiếu Điều lệ mẫu theo đúng văn bản quy định về quản trị công ty đại 
chúng (thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính quy định về 
quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng) và Luật Doanh nghiệp.

Công tác quản trị nhân sự cũng sẽ được tăng cường để đáp ứng sự phát triển lớn 
mạnh không ngừna của Công ty. Xây dựng chế độ trả lương có sức thu hút cho 
CBCNV và có quy chế phạt nghiêm khắc đối với những người vi phạm quy định của 
Công ty. Mọi hoạt động của các phòng ban, bộ phận của Công ty, phải phục vụ công 
tác sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Điều này phải được quán triệt đến tất cả cán bộ 
công nhân viên trong Công ty.

Xây dựng môi trường làm việc mang sắc thái của Công ty cổ phần Môi trường và
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Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên nhằm tạo một môi trường làm việc lành mạnh, đưa ra cơ hội 
phát triển cho mỗi lao động cũng như sự phát triển bền vừng của Công ty.

Các mục tiêu phát triển công ty và quyền lợi của người lao động phải được cụ thể 
hóa. công khai rõ ràng để người lao động hiểu, giám sát và cùng quản lý.

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trong Bản tóm tắt thông tin là đầy đủ và 
chính xác với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và cam kết chịu trách nhiệm 
trước pháp luật với các thông tin này.

CÔNG TY CỎ p

TRƯỞNG BAN KIẺM SOÁT KÉ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ PHƯONG THOM NGÔ VĂN THỨC

CÔNG TY CỎ PHẦN CHỨNG KHOÁN
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