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I.

THÔNG TIN CHUNG

1.

Thông tin khái quát
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG
Tên giao dịch viết tắt: Tien Trung JSC
Nhãn hiệu thương mại:

Trụ sở chính của Công ty:
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình,
Việt Nam.
Điện thoại

: 036-382 3162

Website

: www.tientrung.vn

Mã số thuế

: 1000332857

Fax: 036-368 3162

Nơi mở tài khoản: 47110000396669 mở tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt
Nam - Chi nhánh tỉnh Thái Bình
Vốn điều lệ:
2.

70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng chẵn.)

Ngành nghề kinh doanh chính

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000332857 do Sở Kế hoạch Đầu
tư tỉnh Thái Bình cấp ngày 10/04/2003; số 1000332857 thay đổi lần 07 ngày 26/04/2015,
ngành nghề kinh doanh theo đăng ký của Công ty như sau:
-

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

-

Đại lý, môi giới, đấu giá. Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa;

Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa. Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường sông bằng
tàu, thuyền;
-

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;

-

Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;

-

Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác;

-

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;
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-

Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá;

-

Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao;

Xây dựng các công trình: dân dụng, giao thông, thủy lợi; san lấp mặt bằng, đào đắp
bằng máy xúc và máy ủi; bán buôn, bán lẻ vật liệu xây dựng; bán buôn, bán lẻ chất đốt
(than, củi); nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống…
3.

Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung tiền thân là Công ty
TNHH Tiến Trung được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 04 năm 2003, hoạt động
chính là khai thác cát, đá, sỏi để cung cấp cho các công trình xây dựng như giao thông
đường bộ, xây dựng thủy lợi, các công trình xây dựng trong địa bàn tỉnh Thái Bình. Qua
quá trình phát triển, Công ty ngày một mở rộng kinh doanh thêm các loại nguyên vật liệu
xây dựng khác như xi măng, gạch, thép… và đầu tư thêm lĩnh vực vận tải, chuyên vận
chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy. Song song với quá trình đa dạng loại hình
kinh doanh, Công ty từng bước mở rộng mạng lưới hoạt động sản xuất kinh doanh, từ cung
cấp vật liệu trong tỉnh đến ngoài tỉnh.
Công ty chuyển sang mô hình Công ty Cổ phần theo Giấy phép đăng ký kinh doanh
thay đổi lần 03 ngày 17/12/2010, vốn điều lệ ban đầu thành lập của Công ty Cổ phần là 15
tỷ đồng. Để đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đã quyết
định tăng vốn điều lệ lên 35 tỷ đồng trong năm 2011.
Ngày 02/07/2011, Công ty đã trở thành Công ty đại chúng theo Quyết định số
232/UBCK - QLPH của UBCKNN và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch Chứng
khoán Hà Nội vào ngày 29/01/2013.
Ngày 26/04/2014, Công ty đã phát hành cổ phiếu riêng lẻ thành công, tăng vốn điều
lệ Công ty lên 52,5 tỷ đồng, đánh dấu sự phát triển lớn mạnh quy mô, tiềm lực tài chính
của Công ty.
Để nâng cao năng lực tài chính, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, ngày
29/12/2016, Công ty hoàn thành phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng
Hiện nay, Công ty là một trong những nhà cung cấp nguyên vật liệu xây dựng, cung
ứng dịch vụ kho cảng, vận tải hàng hóa, san lấp mặt bằng, thi công các công trình dân
dụng, thủy lợi hàng đầu tại khu vực tỉnh Thái Bình. Với lợi thế vị trí kho bãi, cảng bốc dỡ
hàng hóa và sự đầu tư mạnh mẽ về máy móc thiết bị chuyên chở Công ty đã khẳng định
được thương hiệu của mình. Trải qua hơn 14 năm phấn đấu trưởng thành, Công ty Cổ phần
Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung không ngừng phát triển, cung cấp vật liệu cho
các công trình xây dựng, các dịch vụ, sản phẩm chất lượng cao, xây dựng được thương
hiệu mạnh với hơn 100 cán bộ lao động giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết
cùng với một đội ngũ công nhân lành nghề.
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Trên cơ sở mô hình tổ chức hiện tại, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công
nghệ Tiến Trung không ngừng củng cố và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Tăng
cường công tác quản trị điều hành theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, ứng dụng công
nghệ thông tin và điều khiển, xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp, duy trì hệ thống
quản lý chất lượng để nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển Công ty lên một tầm cao mới.
Sau hơn năm năm hoạt động dưới mô hình Công ty Cổ phần, Công ty Cổ phần Đầu
tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Với
sức trẻ và lòng nhiệt huyết trên sở phát huy thế mạnh của Công ty, tập thể cán bộ công
nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung đang nỗ lực phấn
đấu xây dựng Công ty ngày một phát triển lớn mạnh và bền vững.
Trong suốt quá trình hoạt động, Công ty Tiến Trung cũng đã khẳng định được thế
mạnh trong lĩnh vực kinh doanh, cung cấp vật liệu xây dựng, thi công san lấp mặt bằng
thông qua việc đã và đang thực hiện cung cấp vật liệu cho nhiều công trình dự án
Các mốc thời gian và sự kiện tiêu biểu của Công ty
Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

• Chuyển đổi
Công ty Cổ
phần
• Vốn điều lệ
15 tỷ
• Cung cấp
Vật liệu cho
một số dự án
lớn
như:
Đường 39B,
Nhà
máy
gạch
mem
Mikado, Nhà
máy
Nhiệt
điện Mỹ Lộc

• Tăng vốn
Điều lệ công
ty lên 30 tỷ
đổng
• UBCKNN
chấp thuận là
công ty đại
chúng
• Đầu
tư
thêm nhiều
phương tiện
chuyên chở
như tàu thủy,
xe oto tải,
máy xúc, máy

• Niêm yết
trên sàn HNX
• Khởi công
xây
dựng
Xưởng sản
xuất đá tại
Thái Bình
• Hoàn thành
giai đoạn đầu
tư, Đưa cảng
TTZ Port đi
vào khai thác

Năm 2014

• Tăng vốn
điều lệ Công
ty lên 52,5 tỷ
đồng
• Đưa
nhà
máy
gạch
Tuynel Phong
phú tại Hòa
Bình vào hoạt
động
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• Tăng
vốn
điều lệ Công ty
lên 70 tỷ đồng
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Mốc thời gian tăng vốn điều lệ của Công ty
70 tỷ

52,5 tỷ

30 tỷ
15 tỷ

4.

Cơ cấu tổ chức Công ty

Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty
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CTY
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4.1. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty
Đại hội đồng cổ đông
Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của
Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt
các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài
chính cho năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm
soát của Công ty.
Hội đồng quản trị
HĐQT là tổ chức quản lý của Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 01 (một) Chủ tịch
HĐQT, 04 (bốn) ủy viên HĐQT với nhiệm kỳ là 5 (năm) năm. HĐQT nhân danh Công ty
quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề
thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT có trách nhiệm giám sát hoạt động của Giám đốc
và những cán bộ quản lý khác trong Công ty. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Pháp luật
và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.
Ban kiểm soát
Số lượng thành viên BKS là 03 (ba) thành viên. Trong BKS phải có ít nhất 01 thành
viên là người có chuyên môn về tài chính – kế toán. BKS là tổ chức giám sát, kiểm tra tính
hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế
toán và tài chính của Công ty nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Nhiệm
kỳ là 5 năm do ĐHĐCĐ bầu.
Ban Giám đốc
Ban Giám đốc của công ty gồm có 01 (một) Giám đốc và 02 (hai) Phó Giám đốc.
Giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước
Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Các Phó Giám đốc
là người giúp việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được
phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Giám đốc uỷ quyền và phân
công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.
- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và
kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông
qua;
- Quản lý và điều hành các hoạt động, các công việc hàng ngày của Công ty thuộc
thẩm quyền của Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ;
-

Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;

Công ty CP Đầu tư, Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
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- Tuyển dụng và bố trí sử dụng người lao động theo quy định của Hội đồng quản trị,
đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Quyết định mức lương, phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong Công ty, kể
cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc;
-

Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

Các phòng ban chức năng và Công ty con, liên danh - liên kết
Phòng Hành chính Tổng hợp.
a. Công tác đào tạo, tuyển dụng, kỷ luật lao động:
- Lập kế hoạch đào tạo, tuyển dụng và kỷ luật lao động theo kế hoạch sản xuất hàng
năm và theo định hướng phát triển của Công ty.
-

Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ

- Tuyển dụng lao động theo yêu cầu sản xuất kinh doanh trong từng giai đoạn phát
triển của Công ty.
b. Công tác tổ chức, công tác cán bộ:
- Tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý, điều hành của bộ máy từ Công ty và các đơn vị
trực thuộc theo thẩm quyền, chuẩn bị việc thành lập các hội đồng, ban, đoàn và tổ chức
công tác.
- Nghiên cứu xây dựng, đề xuất, phương án tổ chức sản xuất từ Công ty đến các đơn
vị trực thuộc.
- Theo dõi, báo cáo thống kê và phân loại lao động và hướng dẫn các đơn vị trực
thuộc thực hiện phân loại lao động.
-

Lập kế hoạch sử dụng nhân lực hàng năm.

c. Công tác Lao động tiền lương và chính sách đối với người lao động:
- Đề xuất, nghiên cứu chế độ tiền lương, chế độ tiền thưởng áp dụng trong Công ty
phù hợp với chế độ chính sách của Công ty và của Nhà nước.
- Thực hiện chế độ BHXH, Bảo hiểm y tế các chế độ khác về Bảo hiểm đối với người
lao động.
Phòng Tài chính Kế toán:
-

Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn.

- Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán chi phí quản lý doanh
nghiệp.
-

Thực hiện việc chi trả lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho CB CNV
toàn Công ty.
Công ty CP Đầu tư, Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
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- Phối hợp với các phòng ban chức năng liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu
quả nguồn lực tài chính, tài sản của Công ty.
- Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo đúng chế độ kế
toán. Bảo quản, lưu trữ, các chứng từ kế toán theo quy định.
Phòng Dự án:
a. Công tác Đầu tư dự án:
- Xây dựng và trình duyệt định hướng chiến lược phát triển đầu tư, kế hoạch đầu tư
ngắn hạn, dài hạn và kế hoạch đầu tư hàng tháng/quý/năm của Công ty.
- Kiểm tra, trình Lãnh đạo Công ty phê duyệt/thông qua định hướng chiến lược phát
triển đầu tư, kế hoạch đầu tư ngắn hạn, dài hạn và kế hoạch đầu tư hàng tháng/quý/năm
của các đơn vị trực thuộc Công ty.
- Chủ trì tổng hợp báo cáo, phân tích đánh giá về công tác đầu tư, tình hình thực hiện
kế hoạch đầu tư và triển khai các dự án của Công ty, định kỳ hàng tháng/quý/năm theo
quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty.
- Quản lý, kiểm tra, theo dõi hoạt động đầu tư của Công ty, đảm bảo thực hiện đúng
các quy định hiện hành của Nhà nước về lĩnh vực đầu tư.
- Thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án của Công ty theo quy định
hiện hành của Nhà nước.
b. Công tác Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị:
- Trên cơ sở kế hoạch đầu tư mua sắm thiết bị của Công ty được duyệt, chủ trì tổ
chức lập, thẩm tra, thẩm định và trình phê duyệt các Dự án đầu tư mua sắm thiết bị của
Công ty.
- Phối hợp với các phòng chức năng của Công ty tổ chức thực hiện các dự án đầu tư
mua sắm thiết bị sau khi được phê duyệt.
- Thẩm định, trình Lãnh đạo Công ty phê duyệt/thông qua các Dự án đầu tư mua sắm
thiết bị của Công ty.
-

Phối hợp với các phòng chức năng quản lý việc thực hiện các gói thầu thiết bị.

-

Tham gia quá trình tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản…

Phòng Kinh doanh vật liệu xây dựng:
- Giúp Giám đốc Công ty trong việc quản lý, điều hành công tác kinh doanh các sản
phẩm vật liệu xây dựng của Công ty.
-

Thực hiện các hoạt động kinh doanh nhằm đạt được các chỉ tiêu doanh số đề ra.

Công ty CP Đầu tư, Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
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- Xây dựng và phát triển hệ thống phân phối, khai thác, tìm kiếm khách hàng, đàm
phán và ký kết hợp đồng về thiết kế và thi công xây dựng.
- Đề xuất và triển khai các chương trình kinh doanh theo định hướng chiến lược của
Công ty.
-

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh.

-

Đề xuất các giải pháp nhằm duy trì và thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

- Phối hợp với phòng nhân sự trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân viên phòng
kinh doanh vật liệu xây dựng.
Bộ phận Kho cảng:
-

Lên kế hoạch và làm các thủ tục điều động kho cảng.

- Chịu trách nhiệm làm đầu mối liên hệ với các đơn vị hữu quan: Chủ tàu, chủ hàng,
đại lý, hải quan… trong hoạt động kinh doanh khai thác kho cảng.
-

Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Công ty giao.

Đội thi công:
- Thực hiện trực tiếp thi công tại các công trường. Theo dõi, bám sát tiến độ thi công
của các công trình đang thực hiện.
- Nghiên cứu, đề xuất Giám đốc công ty về ứng dụng các tiến bộ khoa học, công
nghệ áp dụng vào việc thi công các công trình.
-

Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Công ty giao.

Phòng Dịch vụ Vận tải:
-

Cung cấp dịch vụ và tư vấn về vận tải hàng hóa.

-

Điều phối xe, cân đối nguồn xe đảm bảo yêu cầu của khách hàng.

-

Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Công ty giao.

Xưởng sửa chữa, bảo trì:
- Thực hiện bảo trì, sửa chữa, khắc phục nhanh chóng các sự cố, hỏng hóc các thiết
bị, phương tiện của Công ty.
-

Chịu trách nhiệm công tác bảo trì, bảo dưỡng,

-

Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Công ty giao.

Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Tiến Trung Hòa Bình
-

Địa chỉ: Thôn Trọng, Xã Phong Phú, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

-

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (gạch tuynel,
ngói….); Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Sản xuất bê tông và các sản
Công ty CP Đầu tư, Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
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phẩm từ xi măng, vôi và thạch cao…. Vốn điều lệ 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỉ đồng);
Tỷ lệ sở hữu: 100% vốn của công ty con.
Công ty TNHH Một thành viên Tiến Trung Sơn La
-

Địa chỉ: Bản Pó Màng, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

-

Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh vật liệu xây dựng, đầu tư dự án

- Vốn điều lệ: 25.000.000.000 (hai mươi lăm tỷ) đồng; Tỷ lệ sở hữu: 100% vốn của
công ty con
Công ty Cổ phần Sudev Việt Nam
Nội
con.

Địa chỉ: Nhà B1/X7 ngõ 17 Hoàng Ngọc Phách, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà
Ngành nghề kinh doanh chính: Tư vấn - thiết kế, giám sát thi công xây dựng
Vốn điều lệ: 10.000.000.000 (Mười tỷ) đồng; Tỷ lệ sở hữu: 100% vốn của công ty

4.2. Định hướng phát triển của Công ty
Xây dựng Công ty Tiến Trung phát triển một cách toàn diện, bền vững trở thành
Công ty mạnh đặc biệt trong các lĩnh vực khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng, vận tải,
trở thành đơn vị hàng đầu trong địa bàn tỉnh Thái Bình.
Lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh làm thước đo cho sự tăng trưởng bền vững. Không
ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo lợi nhuận tăng dần hàng năm,
cải thiện đời sống người lao động và mức thu nhập ổn định của người lao động.
Mục tiêu tổng quát
Xây dựng và từng bước phát triển Công ty Tiến Trung trở thành một doanh nghiệp ổn
định, bền vững, một trong những công ty có năng lực cạnh tranh cao trên thị trường trong
và ngoài tỉnh Thái Bình.
Xây dựng Công ty Tiến Trung là Công ty sản xuất kinh doanh có uy tín cao trên thị
trường sẽ cung ứng cho thị trường những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng, độ tin cậy
cao và đạt tiêu chuẩn.
Mục tiêu cụ thể
- Duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng; dịch vụ vận tải; kho
cảng; thi công các công trình tại thị trường truyền thống và từng bước mở rộng ra thị
thường mới.
- Thực hiện xác lập chuỗi cung ứng khép kín thông qua việc lựa chọn đối tác chiến
lược để hợp tác toàn diện từ quá trình sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ. Hiện nay TTZ đã ký
kết hợp đồng hợp tác toàn diện với Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Hòa
Công ty CP Đầu tư, Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
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Bình (HBDH). Theo đó, HBDH sẽ bao tiêu và giới thiệu toàn bộ sản phẩm gạch tuyenl
của Nhà máy Phong Phú tại Tân Lạc, Hòa Bình cho TTZ; Cùng với TTZ lập thành liên
danh nhà thầu để thi công các công trình có giá trị lớn, kỹ thật cao. Ngược lại, TTZ sẽ đầu
tư vào mảng khai thác đá làm VLXD, góp vốn thành lập Trung tâm siêu thị VLXD & Chất
đốt tại Sơn La.
- Nghiên cứu, đầu tư dự án mới cho giai đoạn 2017 - 2020: Hoạt động sang lĩnh vực
Nông nghiệp – Du lịch; Bất động sản và một số ngành nghề phù hợp với chính sách chuyển
dịch cơ cấu kinh tế của Nhà nước, xu hướng hội nhập khu vực Asian nhưng phải dựa trên
thế mạnh sẵn có (nhân lực, vật lực, quan hệ đối tác....) của TTZ.
4.3. Sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng phát triển của
ngành
Với mong muốn phát triển Công ty một cách bền vững, xác lập vị thế của Công ty
trong ngành, Công ty Tiến Trung luôn xây dựng định hướng phát triển Công ty phù hợp
với xu thế phát triển chung của ngành dựa trên cơ sở nghiên cứu xu hướng phát triển của
ngành và chính sách của Nhà nước.
Để thu hút được khách hàng, giữ vững và mở rộng thị phần trong ngành, Công
Công ty xác định cần luôn luôn nâng cao năng lực cạnh tranh của mình thông qua:
-

Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ;

- Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ trên cơ sở nghiên cứu kỹ nhu cầu thị trường và thế
mạnh của doanh nghiệp.
phí;

Đưa ra các mức giá sản phẩm, dịch vụ cạnh tranh bằng cách tăng cường quản lý chi

-

Chú trọng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị;

-

Chú trọng trong công tác đấu thầu các dự án trong và ngoài tỉnh;

-

Không ngừng hoàn thiện bộ máy quản lý;

-

Không ngừng đào tạo nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ công nhân viên;

-

Không ngừng xây dựng và củng cố văn hóa doanh nghiệp…

Là Công ty có cổ phiếu đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,
Công ty sẽ tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan đến chứng khoán và thị trường
chứng khoán. Tình hình thi ̣ trường chứng khoán hiện nay tuy có những biến động phức
tạp, nhưng đây sẽ là những tiền đề để thị trường sẽ ngày càng phát triể n theo chiề u hướng
bề n vững, ta ̣o điề u kiê ̣n, cơ sở thuận lợi cho công ty thực hiện quảng bá tên tuổi và hình
ảnh trên cả thị trường chứng khoán.

Công ty CP Đầu tư, Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
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5.

Các rủi ro

Hiện nay, Công tác quản trị rủi ro được Ban lãnh Tiến Trung luôn đặt lên hàng đâu,
thông qua việc nhận định, đánh giá những nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất
kinh doanh của Tiến Trung. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tiến Trung chủ yếu chịu
sự tác động của các rủi ro sau:

Kinh tế

Rủi ro

Hoạt động

Chính
sách và
pháp luật

5.1. Rủi ro chính sách và pháp luật
Hoạt động kinh doanh của Công ty Tiến Trung chịu ảnh hưởng của Luật doanh
nghiệp, Luật chứng khoán, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng…Sự
thay đổi của Luật, các văn bản dưới luật và biến động của thị trường chứng khoán ít nhiều
ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Để hạn chế rủi ro này, Công ty luôn theo dõi, cập nhật thường xuyên các văn bản
Luật và dưới luật, phổ biến rộng rãi những quy định, văn bản liên quan tới Cán bộ công
nhân viên toàn công ty.
5.2. Rủi ro hoạt động
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung hoạt động trong các
lĩnh vực chính là: Vận tải hàng hóa đường bộ bằng xe tải, khai thác cát, đá, sỏi, đất sét,
bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng chi tiết, bán buôn xi măng, gạch
xây, ngói đá…, cho thuê kho bãi tại cảng của Công ty. Vì vậy, trong hoạt động của Công
ty sẽ xuất hiện một số rủi ro đặc thù, bao gồm:

Công ty CP Đầu tư, Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
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-

Rủi ro về cạnh tranh

Cùng với tốc độ phát triển cao của ngành vận tải cũng như hoạt động kinh doanh
vật liệu xây dựng, trong thời gian qua, sự cạnh tranh giữa các công ty trong lĩnh vực này
đang diễn ra ngày càng gay gắt, quyết liệt. Để thu hút được khách hàng, mở rộng thị trường,
ngoài việc tích cực đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, Công ty cần phải tập
trung nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ. Với tình hình kinh tế suy
giảm thì tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sẽ ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Cạnh
tranh tất yếu dẫn đến sự giảm giá dịch vụ nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng để giữ vững
uy tín với khách hàng. Trong khi đó, các chi phí liên quan tới nguyên vật liệu đầu vào,
nhân công.... luôn biến động khiến cho việc quản lý các chi phí để đảm bảo chỉ tiêu đề ra
sẽ gặp nhiều khó khăn.
-

Rủi ro về biến động giá cả nguyên vật liệu

Hiệu quả hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ cũng phụ thuộc rất
nhiều bởi yếu tố nguyên liệu đầu vào như xăng dầu, hàng hóa… Trong khi phần lớn các
mặt hàng mà Công ty kinh doanh đều có nguồn gốc từ khai thác khoáng sản (cát, đá, xi
măng, đất sét, cao lanh, thạch cao...) nên dự báo trong thời gian tới sẽ gặp rất nhiều khó
khăn do chính sách quản lý hạn chế khai thác và tận thu thuế đối với hoạt động khai thác
khoáng sản, ngoài ra biến động về giá xăng dầu cả trong và ngoài nước do bất ổn chính trị
sẽ làm ảnh hướng rất lớn tới khả năng quản trị chi phí giá vốn của Công ty.
-

Rủi ro biến động giá cổ phiếu niêm yết

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung đã có sự chuẩn bị kỹ
lưỡng trước khi đưa cổ phiếu lên niêm yết tập trung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà
Nội. Trên cơ sở đánh giá của Ban Giám đốc Công ty, việc niêm yết cổ phiếu sẽ đem lại
cho Công ty những cơ hội để quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, nâng cao uy tín đối
với khách hàng, tạo lập một kênh huy động vốn mới hiệu quả hơn ...
Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong giai đoạn diễn biến theo
chiều hướng không thuận lợi, nhiều mã cổ phiếu giao dịch trên sàn thấp hơn giá trị sổ sách,
giá cổ phiếu có thể thay đổi do tác động của các yếu tố như cung cầu, thông tin về hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp hoặc sự thay đổi về môi trường pháp luật ... Để hạn
chế những rủi ro nêu trên Công ty chủ động trong việc duy trì cơ cấu tài chính vững mạnh,
hoạt động kinh doanh có hiệu quả và cam kết điều hành mọi hoạt động của Công ty theo
hướng minh bạch, công bố thông tin về các hoạt động của Công ty kịp thời và chính xác
theo đúng những quy định của pháp luật.

Công ty CP Đầu tư, Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
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II.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2016, Công ty tiếp tục duy trì mà mở rộng hoạt động kinh doanh truyền
thông của Công ty, bao gồm kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải, thi công công
trình, cho thuê thiết bị và dịch vụ kho cảng.
Kết quả hoạt động tài chính của TTZ trong niên khóa 2016.
Đợn vị: đồng
Chỉ tiêu

TT

Kế hoạch

Tỷ lệ so với Kế
hoạch (%)

Thực hiện

1

Tổng doanh thu

75.000.000.000

89.976.777.465

119,97%

2

Vốn điều lệ

70.000.000.000

70.000.000.000

100,00%

3

Lợi nhuận trước thuế

6.000.000.000

4.587.373.137

76,46%

4

Lợi nhuận sau thuế

4.500.000.000

3.509.820.384

78,00%

5

Cổ tức

5%

-

-

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán)
-

Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Các hoạt động kinh doanh truyền thống của Công ty đều ổn định và tăng trưởng mạnh
sản lượng và hàng hóa bán ra, bao gồm kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải, thi
công công trình, cho thuê thiết bị và dịch vụ kho cảng. Trong năm, Công ty đã ký kết được
nhiều hợp đồng giá trị lớn là những khách hàng truyền thống, và mở rộng tìm kiếm khách
hàng mới nên mang lại doanh thu lớn cho Công ty. Góp phần tăng doanh thu ấn tượng của
Công ty là từ hai công ty con Công ty TNHH MTV Tiến Trung Hòa Bình và Công ty Cổ
phần Sudev Việt Nam.
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty con - Công ty TNHH MTV Tiến Trung
Hòa Bình đóng góp doanh thu đáng kể cho Công ty do nhà máy gạch Tuynel đã đi vào
hoạt động ổn định mang về mức lợi nhuận tương đối cho Công ty khoảng 1,9 tỷ đồng trước
thuế.
Doanh thu thực hiện đạt 119,97% so với kế hoạch và tăng 121% so với năm 2015.
Doanh thu Công ty tăng trưởng mạnh do Công ty triển khai công tác bán hàng tốt, lượng
hàng hóa bán ra trong năm tăng cao.
Mặc dù lợi nhuận không đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
đặt ra, tuy nhiên kết quả này phản ánh chưa chính xác thực tế kết quả lợi nhuận của Công
ty vì nếu loại trừ giá trị thiệt hại từ thiên tai (bão, lũ) khoảng 4 tỷ đồng ra khỏi
chi khoản mục Chi phí khác thì tổng lợi nhuận trước thuế của công ty sẽ là
Công ty CP Đầu tư, Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
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khoảng 8,5 tỷ đồng và sẽ đạt 140% kế hoạch đề ra tương ứng với EPS bình quân khoảng
1.500 đồng.
Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện chào bán thành công cho các nhà đầu tư chiến
lược 17,5 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ Công ty lên 70 tỷ đồng.
2.

Tổ chức và nhân sự
Danh sách ban điều hành
TT
I
1
2
3
4
5
II
1
2
3
III
1
2
IV
1

Họ và tên
Hội đồng quản trị
Hoàng Văn Ty
Hoàng Anh Quyết
Nguyễn Xuân Vĩnh
Lê Ngọc Anh
Đặng Ngọc Thông
Ban Kiểm soát
Vũ Tuấn Doanh
Nguyễn Thị Loan
Nguyễn Hải Văn
Ban Giám đốc
Hoàng Văn Ty
Nguyễn Xuân Vĩnh
Kế toán trưởng
Vũ Thị Hằng

Chức vụ
Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT
Trưởng BKS
Thành viên BKS
Thành viên BKS
Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
Phó Giám đốc
Kế toán trưởng

2.1. Hội đồng quản trị
2.1.1. Hoàng Văn Ty - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
-

Giới tính:
Nam
Ngày sinh:
15/08/1951
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Quê quán:
Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình
Địa chỉ thường trú:
Xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Số CMND:
151328854 do Công an Thái Bình cấp ngày 20/08/2012
Trình độ văn hoá:
12/12
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
 Sở hữu cá nhân:
655.400 Cổ phần
 Sở hữu đại diện:
0 Cổ phần

Công ty CP Đầu tư, Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
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Những người có liên quan:
+ Vợ Nguyễn Thị Mến:
+ Con Hoàng Thị Kim:
+ Con Hoàng Anh Quyết:
Các khoản nợ đối với Công ty: Không


-

0 Cổ phần
157.500 Cổ phần
0 Cổ phần

2.1.2. Ông Hoàng Anh Quyết – Thành viên HĐQT
-

-

Giới tính:
Nam
Ngày sinh:
1982
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Quê quán:
Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình
Số CMND:
151267228 do Công an Thái Bình cấp ngày 30/06/2014
Trình độ văn hoá:
12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
 Sở hữu cá nhân:
0
Cổ phần
 Sở hữu đại diện:
0
Cổ phần
 Những người có liên quan:
+ Bố Hoàng Văn Ty:
655.400
Cổ phần
+ Chị Hoàng Thị Kim:
157.500
Cổ phần
+ Mẹ Nguyễn Thị Mến
0
Cổ phần
+ Vợ Nguyễn Thị Tuyết Nhung
0
Cổ phần
Các khoản nợ đối với Công ty: Không

2.1.3. Ông Nguyễn Xuân Vĩnh – Thành viên HĐQT
-

Giới tính:
Nam
Ngày sinh:
08/05/1981
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Quê quán:
Lập Thạch, Vĩnh Phúc
Địa chỉ thường trú:
Nhà B1/72B ngõ Thông Phong, phường Quốc Tử Giám, Đống
Đa, Hà Nội
Số CMND:
013357542 cấp ngày 19/10/2010 tại CA Hà Nội
Trình độ văn hoá:
Đại Học
Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ xây dựng dân dụng & công nghiệp
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
 Sở hữu cá nhân:
0 cổ phần
 Sở hữu đại diện:
0 cổ phần
Công ty CP Đầu tư, Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
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Những người có liên quan:
+ Vợ Vũ Thị Hằng:
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

0 cổ phần

2.1.4. Ông Lê Ngọc Anh – Thành viên HĐQT
-

Giới tính:
Nam;
Ngày sinh:
1982
Quốc tịch:
Việt Nam;
Dân tộc:
Kinh;
Quê quán:
Thông Xuân Lâm, xã Tự Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Địa chỉ thường trú:
Thông Xuân Lâm, xã Tự Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Số CMND:
121483805, ngày cấp 18/01/2016, nơi cấp Bắc Giang
Trình độ văn hoá:
12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
 Sở hữu cá nhân:
0 Cổ phần
 Sở hữu đại diện:
0 Cổ phần
 Những người có liên quan:
+ Bố Lê Hồng Thắm
0 Cổ phần
+ Mẹ Lê Thị Thắm
0 Cổ phần
+ Em Lê Quốc khánh
0 Cổ phần
Các khoản nợ đối với Công ty: Không

2.1.5. Ông Đặng Ngọc Thông – Thành viên HĐQT
-

Giới tính:
Nam
Ngày sinh:
05/07/1973
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Quê quán:
Hưng Yên
Địa chỉ thường trú:
Số 54 Đường Nguyễn Đình Nghị, P. Quang Trung, TP. Hưng
Yên
Số CMND
:
145069035 do Công an Hưng Yên cấp ngày 01/08/1999
Trình độ văn hoá:
12/12
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
 Sở hữu cá nhân:
157.500
Cổ phần
 Sở hữu đại diện:
0
Cổ phần
 Những người có liên quan:
+ Vợ Hoàng Thị Kim:
157.500
Cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Công ty CP Đầu tư, Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
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2.2. Ban Kiểm soát
2.2.1. Ông Vũ Tuấn Doanh -

-

Trưởng Ban Kiểm Soát

Giới tính:
Nam
Ngày sinh:
1986
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Quê quán:
Xã Tây Lương, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ thường trú:
Xã Tây Lương, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Số CMND:
151594276 do Công an Hà Nam cấp ngày 26/07/2010
Trình độ văn hoá:
12/12.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
 Sở hữu cá nhân:
0 Cổ phần
 Sở hữu đại diện:
0 Cổ phần
 Những người có liên quan:
+ Bố Vũ Thế Bình
0 Cổ phần
+ Mẹ Đoàn Thị Di
0 Cổ phần
+ Anh Vũ Xuân Dương
0 Cổ phần
Các khoản nợ đối với Công ty: Không

2.2.2. Bà Nguyễn Thị Loan – Thành viên Ban Kiểm soát
-

Giới tính:
Nữ
Ngày sinh:
09/07/1986
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Quê quán:
Ứng Hoà, Hà Nội
Địa chỉ thường trú:
Nhà 136A , Ngõ 9 đường Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
Số CMND:
112072832 cấp ngày 15/10/2003 tại CA tỉnh Hà Tây
Trình độ văn hoá:
Đại Học
Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Kinh Tế - Khoa Kế Toán
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
Sở hữu cá nhân:
0 Cổ phần
Sở hữu đại diện:
0 Cổ phần
Những người có liên quan:
+ Bố Nguyễn Đình Lũy:
0 Cổ phần
+ Mẹ Nguyễn Thị Vẽ:
0 Cổ phần
+ Em Nguyễn Đình Mỹ:
0 Cổ phần
+ Em Nguyễn Thị Mỹ Linh:
0 Cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: không.
Công ty CP Đầu tư, Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
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2.2.3. Ông Nguyễn Hải Văn - Thành viên BKS
-

-

Giới tính:
Nam
Ngày sinh:
08/11/1982
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Quê quán:
Tiền Hải, Thái Bình
Địa chỉ thường trú:
Xóm 12, Thôn Trung Tiến, Xã Tây Lương, Huyện Tiền Hải,
Tỉnh Thái Bình
Số CMND:
151354343 cấp ngày 18/07/2011 tại CA Thái Bình
Trình độ văn hoá:
Đại Học
Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Kinh Tế
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
 Sở hữu cá nhân:
0 Cổ phần
 Những người có liên quan: Không
Các khoản nợ đối với Công ty: Không

2.3. Ban Giám đốc
2.3.1. Ông Hoàng Văn Ty - Giám đốc (đã nêu tại mục HĐQT - 2.1.1)
2.3.2. Ông Nguyễn Xuân Vĩnh - Phó Giám đốc (đã nêu tại mục HĐQT - 2.1.3)
2.4. Bà Vũ Thị Hằng - Kế toán trưởng
- Họ và tên:
Vũ Thị Hằng
- Giới tính:
Nữ
- Ngày sinh:
14/02/1986
- Quốc tịch:
Việt Nam
- Dân tộc:
Kinh
- Quê quán:
Yên Mô, Ninh Bình
- Địa chỉ thường trú:
Nhà B1/72B ngõ Thông Phong, phường Quốc Tử Giám, Đống
Đa, Hà Nội
- Số CMND:
013357541 cấp ngày 19/10/2010 tại CA Hà Nội
- Trình độ văn hoá:
Đại Học
- Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Kinh Tế
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
 Sở hữu cá nhân
: 0 cổ phần
 Sở hữu đại diện
: 0 cổ phần
 Những người có liên quan
: 0 cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không.

Công ty CP Đầu tư, Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
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Những thay đổi trong ban điều hành
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã thông qua kết quả bầu bầu cử thành viên
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2016-2021 như sau:
Nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
STT

Chức danh

1

Hoàng Văn Ty

Chủ tịch Hội đồng quản trị

2

Hoàng Anh Quyết

Thành viên Hội đồng quản trị

3

Nguyễn Xuân Vĩnh

Thành viên Hội đồng quản trị

4

Lê Ngọc Anh

Thành viên Hội đồng quản trị

5

Đặng Ngọc Thông

Thành viên Hội đồng quản trị

Nhân sự BKS nhiệm kỳ 2016-2021

STT

-

Họ và tên

Họ và tên

Số phiếu bầu

1

Vũ Tuấn Doanh

Trưởng ban Kiểm soát Công ty

2

Nguyễn Thị Loan

Thành viên Ban Kiểm soát

3

Nguyễn Hải Văn

Thành viên Ban Kiểm soát

Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:
Chính sách tuyển dụng và đào tạo:

Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao động có trình
độ, ưu tiên người lao động có kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu công việc và có năng
lực. Trong thời gian tới sẽ ưu tiên tuyển dụng và có chính sách đãi ngộ thoả đáng đối với
những cán bộ có kinh nghiệm quản lý dự án phục vụ cho mục tiêu đầu tư và phát triển
Công ty.
Đào tạo: Công ty chú trọng đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; kỹ năng về
quản lý đối với cán bộ quản lý, kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cán bộ.
- Đào tạo nhân viên mới: Sau khi được tuyển dụng, nhân viên mới sẽ được Công ty
tổ chức đào tạo để nắm rõ về nội quy lao động, trách nhiệm quyền hạn được giao, phương
pháp và kỹ năng thực hiện công việc.
- Đào tạo tại nơi làm việc: Tuỳ thuộc vào kinh nghiệm, trình độ, năng lực của người
nhân viên Công ty sẽ phân công công việc phù hợp từ đơn giản đến phức tạp, từ cấp thấp
đến cấp cao hơn. Những nhân viên thuộc bộ phận nào sẽ được phụ trách bộ phận đó trực
tiếp hướng dẫn, đào tạo và phân công.
Công ty CP Đầu tư, Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
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- Đào tạo không thường xuyên: Công ty khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi về
thời gian và kinh phí cho người lao động nâng cao trình độ, kiến thức để làm việc cho
Công ty hiệu quả hơn.
- Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD
của Công ty.
Chính sách tiền lương:
Chính sách tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp của Công ty được xây dựng trên cơ sở tính
chất công việc thực tế.
Nguyên tắc phân phối quỹ tiền lương năng suất: Phân phối theo lao động, gắn tiền lương
với trách nhiệm công tác, năng suất lao động, hiệu quả lao động của từng người, khuyến khích
người có chuyên môn, kỹ thuật cao.
Chế độ khen thưởng cho nhân viên của Công ty gắ n liề n với kế t quả hoạt động kinh
doanh và chấ t lượng công việc. Về quy định chung, Công ty có các chế độ cơ bản như sau:
-

Khen thưởng định kỳ theo quý, năm hoặc theo phong trào phát động;

- Ngoài ra nhân viên còn được hưởng thêm lương theo năng suất và hoàn thành công
việc;
-

Thưởng cho các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong năm, thưởng sáng kiến;

-

Thưởng trong các dịp lễ tết của quốc gia và kỷ niệm.

Công ty luôn thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động về tiền lương,
tiền thưởng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chế độ hưu trí, các công tác xã hội, từ thiện và
thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước.
3.

Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a)

Các dự án Công ty thực hiện trong năm 2016

-

Dự án nhà máy gạch Tuynel Hòa Bình

Nhà máy được khởi công xây dựng từ năm 2012, Tháng 9/2015 nhà máy đi vào hoạt
động, mang lại doanh thu đều hằng năm cho Công ty
Năm 2016, Công ty đã phát hành tăng vốn, bổ sung 10 tỷ đồng vốn vào Công ty
TNHH Tiến Trung Hòa Bình để khai thác mỏ đất sét làm nguyên liệu cho cho nhà máy
gạch Tuynel Hòa Bình. Hiện tại, Công ty đã đươc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chấp
thuận thay đổi Giấy phép đầu tư điều chỉnh bổ sung hạng mục quy hoạch khai thác vùng
nguyên liệu. Công ty đang hoàn tất thủ tục xin cấp phép thăm dò và khai thác mỏ đất sét
để làm vùng nguyên liệu cho nhà máy và bán đất sét thương phẩm.
-

Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp và Nhà khách tại huyện Vân
Hồ, tỉnh Sơn La.
Công ty CP Đầu tư, Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
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Công ty đã lập quy hoạch đầu tư trên diện tích 1,1 ha và dự toán đầu tư là 43 tỷ đồng.
Công ty đã lập tờ trình cơ quan chức năng để xin cấp phép đầu tư.
Các công ty con, công ty liên kết:

b)

Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Tiến Trung Hòa Bình
-

Địa chỉ: Thôn Trọng, Xã Phong Phú, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

-

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (gạch tuynel,
ngói….); Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi
măng, vôi và thạch cao…. Vốn điều lệ 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỉ đồng); Tỷ
lệ sở hữu: 100% vốn của công ty con.

Công ty TNHH Một thành viên Tiến Trung Sơn La
-

Địa chỉ: Bản Pó Màng, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

-

Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh vật liệu xây dựng, đầu tư dự án

-

Vốn điều lệ: 25.000.000.000 (hai mươi lăm tỷ) đồng; Tỷ lệ sở hữu: 100% vốn của
công ty con

Công ty Cổ phần Sudev Việt Nam
-

Địa chỉ: Nhà B1/X7 ngõ 17 Hoàng Ngọc Phách, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà
Nội;

-

Ngành nghề kinh doanh chính: Tư vấn - thiết kế, giám sát thi công xây dựng;

-

Vốn điều lệ: 10.000.000.000 (Mười tỷ) đồng; Tỷ lệ sở hữu: 90% vốn của công ty
con.

4.

Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính
TT

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

% tăng
giảm

1

Tổng giá trị tài sản

67.068.194.049

109.086154.191

62,65%

2

Doanh thu thuần

74.470.822.510

89.976.777.465

20,82%

3

Lợi nhuận thuần từ HĐKD

3.079.236.634

4.995.945.482

62,25%

4

Lợi nhuận khác

256.879.785

-408.572.345

-259,05%

5

Lợi nhuận trước thuế

2.824.356.849

4.587.373.137

62,42%

Công ty CP Đầu tư, Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
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6

Lợi nhuận sau thuế

7

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)

2.184.537.986

3.509.820.384

60,67%

416

667

60,34%

(Nguồn: Báo cáo hợp nhất đã được kiểm toán)

4.2. Các chỉ tiêu khác:
Một số chỉ tiêu tài chính tổng hợp
ĐVT

Năm 2015

Năm 2016

Lần

5,39

2,73

Lần

2,55

1,69

%
%

13,76
15,95

27,72
38,34

Lần

2,68

2,73

%

1,11

0,72

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:
- LN sau thuế / Doanh thu thuần

%

2,91

3,90

- LN sau thuế /Vốn đầu tư chủ sở hữu
- LN sau thuế/ Tổng tài sản
- LN hoạt động kinh doanh/DTT

%
%
%

4,13
3,23
4,13

5,01
3,21
5,55

CHỈ TIÊU
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:
- Hệ số thanh toán hiện hành: (TSLĐ/Nợ ngắn
hạn)
- Hệ số thanh toán nhanh: [(TSLĐ – Hàng tồn
kho)/Nợ ngắn hạn]
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:
- Nợ phải trả/Tổng tài sản
- Nợ phải trả/vốn CSH
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:
- Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/Hàng tồn
kho BQ)
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
STT
Nội dung
1
Số lượng cổ phần đang lưu hành
2
Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng
3
Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng đến ngày
29/12/2017, Sau thời gian này toàn bộ số cổ phần tự
do chuyển nhượng
Tổng số

Công ty CP Đầu tư, Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
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Cơ cấu cổ đông công ty (tại ngày 3/4/2017 theo danh sách cổ đông VSD cung cấp)
Cổ phần
tương ứng

239

6.986.000

69.860.000.000

Cổ đông là tổ chức

0

0

0

Cổ đông là cá nhân

239

6.986.000

69.860.000.000

99,80%

2

14.000

140.000.000

0,20%

2

14.000

140.000.000

0,20%

241

7.000.000

70.000.000.000

100%

Cơ cấu cổ đông
1

2

Tỷ
lệ/VĐL
thực góp

Giá trị
(VND)

Số lượng
cổ đông

Cổ đông trong nước

Cổ đông nước ngoài

99,80%

Cổ đông là tổ chức
Cổ đông là cá nhân
Tổng Cộng

Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% Vốn điều lệ (tại ngày 3/4/2017 theo danh sách
cổ đông VSD cung cấp)

TT

Tên cổ đông

Địa chỉ

Số cổ phần
nắm giữ
(CP)

Tỷ trọng

1

Hoàng Văn Ty

Xã Tây Lương, huyện Tiền
Hải, tỉnh Thái Bình

655.400

9,36%

2

Trần Thị Lương

Xã Đông Phong, Huyện
Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

560.200

8,00%

1.215.600

17,37%

Tổ ng cô ̣ng
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC
1.

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung toàn công ty
a. Kinh doanh vật liệu xây dựng:

Công ty đã có bề dày hơn 15 năm kinh doanh vật liệu xây dựng, là đơn vị cung cấp
nguyên vật liệu xây dựng có uy tín trong địa bàn tỉnh Thái Bình và các vùng lân cận phục
vụ thi công các công trình xây dựng. Trong năm 2016 Công ty đã ký kết được nhiều hợp
đồng có giá trị lớn cung ứng nguyên vật liệu cho khách hàng, mang lại doanh thu và lợi
nhuận tốt cho Công ty.
b. Lĩnh vực vận tải
Công ty thực hiện hai mảng kinh doanh vận tải đường thủy và vận tải đường bộ.
Sau khi hoàn thành đầu tư cảng TTZ Port trong năm 2013, năm 2016 Banh lãnh đạo Công
Công ty CP Đầu tư, Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
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ty đã khai thác tối đa công suất hoạt động của cảng. Công ty đã ký kết nhiều hợp đồng vận
chuyển dài hạn nên rất ổ định về doanh số hàng năm.
c. Triển khai các dự án
Dự án Xây dựng xưởng sản xuất đá xây dựng: Do đánh giá không có tính khả thi
cao, nên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã quyết định không tiếp tục đầu tư
dự án để chuyển hạ tầng sang mục đích sử dụng kho bãi kinh doanh vật liệu xây dựng,
xưởng bảo trì-sửa chữa và nợ tập kết bảo quản máy móc thiết bị.
Dự án Nhà máy gạch Tuynel tại Hòa Bình: Tháng 9 năm 2015, Nhà máy đã chính
thức hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại, đây là dự án công ty khởi công từ năm
2012. sản phẩm của nhà máy được khách hàng đánh giá tốt, nhiều đơn đặt hàng đã được
ký kết với các đơn vị trong và ngoài tỉnh. Với công suất hiện tại, nguồn cung gạch của nhà
máy chưa đủ đáp ứng cầu xây dựng các công trình hạ tầng và dân dụng trong địa bàn hoạt
động. Nhà máy gạch đã mang lại doanh thu đáng kể cho Công ty trong năm 2016 khoảng
10 tỷ đồng.
Cuối năm 2016, Công ty đã bổ sung vốn thêm 10 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV
Tiến Trung Hòa Bình để đầu tư khai thác mỏ đất sét làm nguyên vật liệu cho nhà máy gạch
Tuynel Hòa Bình, như vậy bắt đầu từ năm 2017 Công ty hoàn toàn chủ động về nguồn
nguyên vật liệu cung cấp cho nhà máy.
2.

Tình hình tài chính

a)

Tình hình tài sản
Biến động tài sản của Công ty
Năm 2014

Năm 2015

%
Tăng/giảm

Năm
2016

%
Tăng/giảm

Tài sản ngắn hạn

47.802

49.757

4,08%

79.162

59,10%

Tài sản dài hạn

15.560

17.310

11,25%

29.924

72,87%

Tổng tài sản

63.363

67.068

5,85%

109.086

62,65%

TÀI SẢN

b)

Tình hình biến động nguồn vốn
Đơn vị: Triệu đồng
NGUỒN VỐN

Nợ phải trả

Năm
2014
7.707

Năm 2015

%
Tăng/giảm

9.227

19,72%

Công ty CP Đầu tư, Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

Năm
2016
30.235

%
Tăng/giả
m
227,68%

24

Báo cáo thường niên năm 2016

Vốn Chủ sở hữu

55.655

57.840

38,76%

78.850

36,32%

Vốn đầu tư của
CSH

52.500

52.500

-

70.000

33,33%

Tổng cộng nguồn vốn

63.363

67.068

5,84%

109.086

62,65%

-

Tổng quy mô tài sản của Công ty tăng 62,65% so với năm 2015, nguyên nhân chủ
yếu do việc mở rộng quy mô kinh doanh, dẫn đến gia tăng tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn
trong đó góp phần đáng kể vào biến động này là sự gia tăng mạnh của các khoản phải thu
ngắn hạn, và tài sản cố định. Hàng tồn kho cũng góp phần vào sự gia tăng này do công ty
thực hiện ký kết hợp đồng mua lớn, dài hạn để giảm thiểu rủi ro về giá, và dự phòng nguồn
hàng đáp ứng tiến độ thi công.
Tổng nguồn vốn gia tăng mạnh so với năm 2016, do Công ty hoàn thành phát hành
tăng vốn điều lệ thêm 17,5 tỷ đồng, ngoài ra nợ phải trả Công ty tăng 227,68% so với năm
2015.
Tình hình nợ phải trả

c)

Đơn vị: đồng
Nội dung

STT

31/12/2015

31/12/2016

I

Các khoản nợ phải trả

9.227.854.022

30.235.993.780

1

Nợ ngắn hạn

9.227.854.022

29.068.493.780

-Vay và nợ ngắn hạn
- Phải trả người bán
- Người mua trả tiền trước
- Thuế và các khoản phải nộp NN
- Phải trả người lao động

7.304.061.102

17.274.053.794

162.000.000

5.875.176.410

1.432.408.080

1.688.024.326

192.000.000

- Chi phí phải trả
- Phải trả, phải nộp khác

137.384.840

250.730.000

Qũy Khen thưởng phúc lợi
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2

3.980.509.250

Nợ dài hạn
Vay và nợ dài hạn

-

Dự phòng trợ cấp mất việc làm

-

Công ty CP Đầu tư, Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
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3.

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm qua Công ty đã thực hiện kiện toàn được tổ chức bộ máy điều hành, xây
dựng và hoàn thiện quy trình, quy chế làm việc. Đặc biệt là Công ty đã xây dựng và hệ
thống lại một cách khoa học về sổ sách và chế độ hạch toán, kế toán qua đó phản ánh kịp
thời và chính xác tình hình tài chính của Công ty giúp Ban lãnh đạo đưa ra những quyết
sách kịp thời, chính xác.
Mã chứng khoán TTZ của Công ty giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
(HNX). Do đó, Công ty đã phải thực hiện áp dụng chế độ báo cáo theo quy định và làm
tăng tính minh bạch, công bằng trong hoạt động của Công ty.
4.

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Kinh doanh VLXD: Đây sẽ là một mảng hoạt động dự báo sẽ gắp nhiều khó khăn
trong năm 2017 do phầm lớn các mặt hàng công ty kinh doanh đều liên quan tới hoạt động
khoáng sản, trong khi các hoạt động khai thác này đang bị Nhà nước siết chặt quản lý và
hạn chế khai thác. Do đó, công ty vẫn tiếp tục duy trì chính sách thận trọng chỉ thực hiện
cung ứng cho các đối tác có khả năng về tài chính tốt, hoặc các dự án có nguồn vốn rõ ràng
và khả năng thanh toán cao; Giảm thiểu dữ trữ hàng tồn kho; hạn chế thực hiện các chính
sách bán hàng chậm trả...
Dịch vụ vận tải & cung ứng nguyên liệu công nghiệp: Trong giai đoạn này nhu cầu
về vận tải và nguyên vật liệu sản xuất công nghiệp (đất sét, cát chuyên dụng, cao lanh,
than đá...) ngày tăng cao do sự phát triển về hạ tầng và mở rộng KCN trong địa bàn hoạt
động của Công ty. Do đó, Chủ trương của Công ty là đầu tư mở rộng thị phần ở lĩnh vực
hoạt động này, nên sẽ chú trọng đầu tư thêm phương tiện chuyển chở (tàu thủy, xe ô tô tải,
máy xúc, máy ủi...), đầu tư mở rộng các hoạt động liên quan tới lĩnh vực này.
Dịch vụ kho cảng: Tiếp tục khai thác tối đa công suất của cảng TTZ Port. Công ty
sẽ tiếp tục nâng cấp (đầu tư thêm thiết bị, xây dựng thêm cầu cảng) và khai thác tối đa
công suất của lĩnh vực hoạt động này để phục vụ cho hoạt động cung ứng dịch vụ vận tải
và kinh doanh nguyên vật liệu công nghiệp của Công ty.
Dự án Nhà máy gạch Tuynel tại Hòa Bình: Đẩy mạnh công tác marketing để đưa
sản phẩm gạch của Công ty trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và các tỉnh lân cận, khai thác hiệu
quả mỏ đất sét để làm nguyên liệu cho nhà máy gạch
Hoạt động khác của công ty:
+ Phát triển nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự thành công
của công ty trong suốt thời gian qua. Do đó, để duy trì và phát huy hơn nữa giá trị quý báu
này, Công ty Tiến Trung sẽ phải tiếp tục kiện toàn tổ chức, điều chỉnh bộ máy cho phù
hợp với mục tiêu hoạt động trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài.
+ Tích cực quan hệ cổ đông: Công ty dự kiến sẽ đầu tư phần mềm quản lý thông tin
cổ đông và phản hổi mọi thắc mắc, nhu cầu tìm hiểu thông tin cho cổ đông, để cổ đông có
thể cấp nhật thông tin kịp thời về doanh nghiệp…
Công ty CP Đầu tư, Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
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IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
1.

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Hoạt động của Công ty trong năm 2016 đã thực hiện đúng định hướng, đúng kế hoạch,
phù hợp với quan điểm của HĐQT và của Đại hội đồng cổ đông đề ra trong kỳ đại hội
trước đó. Các hoạt động được điều hành một cách linh hoạt theo chiều hướng tích cực và
ứng phó kịp thời với những rủi ro do yếu tố khách quan mang lại.
2.

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Nhìn chung trong năm tài khóa 2016, Ban điều hành Công ty đã thực hiện được cơ
bản các nghị quyết của Đại hội cổ đông. Vẫn duy trì sự ổn định và điều hành hoạt động
của Công ty kinh doanh có lãi mặc dù trong năm Công ty đã bị thiệt hại nặng nề bởi thiên
tai, đưa ra được những quyết định hợp lý để bảo toàn vốn của cổ đông. Thực hiện đúng
quyền hạn và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành Công ty theo điều lệ Quy định.
Quản lý tài chính chặt chẽ, nộp ngân sách Nhà nước về thuế, HBXH, BHYT và các chế độ
đãi ngộ cho người lao động đúng quy định của công ty và pháp luật.
3.

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2016, HĐQT công ty
quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn
chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2017 bằng các biện pháp chủ yếu sau:
Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng
nguồn vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.
Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tuần giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên
HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, tưởng
của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị hàng tháng nhằm đề ra các chủ trương,
chính sách kịp thời linh họat, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành
SXKD.
Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.
Với những biến động không ổn định của nền kinh tế trong nước cũng như thế giới,
HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ
tiêu đề ra cho năm 2017.

Công ty CP Đầu tư, Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

27

Báo cáo thường niên năm 2016

V.

QUẢN TRỊ CÔNG TY

1.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Stt

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Số buổi
họp

Tỷ lệ

1

Ông Hoàng Văn Ty

Chủ tịch HĐQT

5/5

100%

2

Bà Nguyễn Tuyết Nhung

Thành viên HĐQT

2/2

100%

3

Ông Đặng Ngọc Thông

Thành viên HĐQT

5/5

100%

4

Bà Hoàng Thị Kim

Thành viên HĐQT

2/2

100%

5

Hoàng Anh Quyết
Nguyễn Xuân Vĩnh

Thành viên HĐQT

5/5

100%

Chủ tịch HĐQT

3/3

100%

Thành viên HĐQT

3/3

100%

6
7

2.

Lê Ngọc Anh

Lý do không
tham dự
Miễn nhiệm từ
ngày 27/4/2016
Miễn nhiệm từ
ngày 27/4/2016
Bổ nhiệm từ
ngày 27/4/2016
Bổ nhiệm từ
ngày 27/4/2016

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc
 Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh:

Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thực hiện triển khai đầy
đủ nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra, bao gồm: triển khai kế hoạch sản xuất
kinh doanh tổng thể đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
và tập trung, tăng cường chỉ đạo rà soát, triển khai và hoàn thiện các hoạt động trọng điểm
của Công ty, Khai thác hiện quả Dự án Nhà máy sản xuất gạch Tuynel của công ty con
TNHH một thành viên Tiến Trung Hòa Bình.
Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám
sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
Tích cực hoạt động tạo ra nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác quan trọng để mở
rộng thị trường, chuyển đổi những hoạt động (kinh doanh, dự án cũ) mất khả năng sinh lời
hoặc thiếu tính bền vừng sang những mảng hoạt động mới có tính bền vững và có tỷ suất
lợi nhuận cao hơn .
 Đối với hoạt động quản trị nhân lực:
HĐQT giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban giám đốc; xây dựng
kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu của công ty; Giám sát việc thực hiện
các chính sách đối với người lao động sao cho thỏa đáng trên cơ sở quy định của pháp luật.
Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc; Quản trị; Thông tin liên lạc một cách
khoa hoạc để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho
phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.
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3.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4.

Các nghị quyết/Biên bản họp HĐQT
Số Nghị quyết/ Biên
bản

Stt

Ngày

01/2016/NQ - HĐQT

1

02/2016/NQ - HĐQT

2

02A/2016/NQ - HĐQT

3

Nội dung

15/2/2016

Nghị quyết phê duyệt kế hoạch họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

25/2/2016

Nghị quyết HĐQT về phương hướng
nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh
doanh 6 tháng đầu năm 2016

2/7/2016

Nghị quyết HĐQT về phương hướng
nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh
doanh 6 tháng cuối năm 2016

4

03/2016/ NQ - HĐQT

4/7/2016

Nghị quyết HĐQT Về việc lựa chọn và
ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực
hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm
và BCTC năm 2016

5

04/2016/ NQ - HĐQT

30/8/2016

Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển
khai phương án phát hành riêng lẻ

Hoạt động Ban kiểm soát

5.
5.1.

Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát
Họ và tên

Chức vụ

Số lượng
CP sở hữu

1

Vũ Tuấn Doanh

Trưởng ban

0

0%

2

Nguyễn Văn Hải

Thành viên

0

0%

3

Nguyễn Thị Loan

Thành viên

0

0%

STT

5.2.

Tỷ lệ % sở
hữu

Ghi chú

Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2016, BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp
Hội đồng quản trị của Công ty.
BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và
Điều lệ Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản
trị (HĐQT), Ban giám đốc (BGĐ) trong năm 2016 cụ thể:
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Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của
HĐQT, BGĐ trong năm 2016;
Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BGĐ về các vấn đề liên quan
tới hoạt động của công ty trong nãm 2016;
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 đối với HĐQT và
BGĐ;
Thẩm tra báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá trung thực và hợp lý các số liệu tài
chính;
Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị và Ban kiểm

5.3.
soát

Thù lao và quyết toán Hội đồng quản trị, ban kiểm soát công ty năm 2016 được
thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
Thay đổi về Danh sách người có liên quan của Công ty

6.

STT

Tên tổ chức/
cá nhân

Chức vụ tại
công ty (nếu
có)

Thời điểm
bắt đầu là
người có
liên quan

Tuyết Thành viên
HĐQT

Thời điểm
không còn
là người có
liên quan

Lý do

27/4/2016

Thay đổi thành
viên HĐQT

I

Nguyễn
Nhung

1

Nguyễn Công Tới

NCLQ

27/4/2016

Thay đổi NCLQ

2

Võ Thị Tuyết

NCLQ

27/4/2016

Thay đổi NCLQ

3

Hoàng Anh Quyết

NCLQ

27/4/2016

Thay đổi NCLQ

4

Hoàng Châu Anh

NCLQ

27/4/2016

Thay đổi NCLQ

5

Nguyễn Minh Ngọc

NCLQ

27/4/2016

II

Hoàng Thị Kim

Thành viên
HĐQT

27/4/2016

Thay đổi thành
viên HĐQT

1

Hoàng Văn Ty

NCLQ

27/4/2016

Thay đổi NCLQ

2

Nguyễn Thị Mến

NCLQ

27/4/2016

Thay đổi NCLQ

3

Đặng Ngọc Thông

NCLQ

27/4/2016

Thay đổi NCLQ

4

NCLQ
Hoàng Anh Quyết
Đặng Hoàng Kim
NCLQ
Anh
Nguyễn
Xuân Thành viên 27/4/2016
Vĩnh
HĐQT

27/4/2016

Thay đổi NCLQ

27/4/2016

Thay đổi NCLQ

5
III
1

Nguyễn
Nhung

Huy

NCLQ

27/4/2016
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2

Nguyễn Thị Kim

NCLQ

27/4/2016

Thay đổi NCLQ

3

Nguyễn Chí Thành

NCLQ

27/4/2016

Thay đổi NCLQ

4

Vũ Thị Hằng

NCLQ

27/4/2016

Thay đổi NCLQ

IV

Lê Ngọc Anh

Thành viên 27/4/2016
HĐQT

Thay đổi thành
viên HĐQT

1

Lê Hồng Thắm

NCLQ

27/4/2016

Thay đổi NCLQ

2

Lê Thị Thắm

NCLQ

27/4/2016

Thay đổi NCLQ

3

Lê Quốc Khánh

NCLQ

27/4/2016

Thay đổi NCLQ

7.

Giao dịch của Cổ đông nội bộ và Người có liên quan

a)

Danh sách cổ đông nội bộ
STT

b)

Tên tổ chức
/cá nhân

Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ

Tỉ lệ sở hữu
cổ phiếu cuối
kỳ

1

Hoàng Văn Ty

655.400

9,36%

2
3
4
5
6
7
8
9

Hoàng Anh Quyết
Lê Ngọc Anh
Đặng Ngọc Thông
Nguyễn Xuân Vĩnh
Nguyễn Thị Loan
Vũ Tuấn Doanh
Nguyễn Hải Văn
Vũ Thị Hằng

0
0
157.500
0
0
0
0
0

0%
0%
3%
0%
0%
0%
0%
0%

Ghi chú

Danh sách người có liên quan (Phụ lục đính kèm trong báo cáo quản trị năm
2016).
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Giao dịch cổ phiếu:

c)

Người thực hiện
Stt
giao dịch

Quan hệ
với cổ đông
nội bộ

Nguyễn Tuyết
1
Nhung

Vợ
thành
viên HĐQT,
Người được
UQ CBTT

2

Vợ
thành
viên HĐQT

Hoàng Thị Kim

Số cổ phiếu sở
hữu đầu kỳ

Số cổ phiếu sở
hữu cuối kỳ

Số CP

Tỷ lệ

Số CP

500.000

7,14%

157.500

3%

Lý do GD

Tỷ lệ

0

Bán để đáp ứng
0 nhu cầu cá
nhân

0

Bán đáp ứng
0 nhu cầu cá
nhân

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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Xin Trân thành cảm ơn!

Thái Bình, 14 tháng 04 năm 2017.
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG
VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG
GIÁM ĐỐC

HOÀNG VĂN TY
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