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CÔNG TY CỔ PHẦN  

ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 
 

Số: 02/BC-ĐCTNMT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 12  tháng 4 năm 2018 

 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường 

Năm 2017 

 

I. Thông tin chung. 

1. Thông tin khái quát. 

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104581743 ngày 30/12/2010 do Sở 
Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp và thay đổi lần 02 ngày 26/04/2016  

- Vốn điều lệ: 13.350.000.000 VNĐ 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 13.350.000.000 VNĐ 

- Địa chỉ: Số 143, ngõ 85, phố Hạ Đình, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà 
Nội. 

- Số điện thoại: 0243 5572 491 

- Số fax: 0243 5572 492 

- Website: www.datdaivietnam.vn  www.datdaivietnam.com.vn 

- Mã cổ phiếu: CER 

Quá trình hình thành và phát triển: 

- Ngày 27/02/2010 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 
468/QĐ-BTNMT về việc thành lập Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai 
trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật thuộc Công ty Đo đạc ảnh địa 
hình trước đây và Trung tâm Địa chính đô thị phía Bắc thuộc Công ty Đo đạc Địa 
chính và Công trình trước đây. 

- Ngày 28/9/2010 Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam có Quyết 
định số 276/QĐ-HĐTV về việc chuyển Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất 
đai thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 

- Ngày 12/11/2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 2915/QĐ-
BTNMT về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai thành Công ty Cổ 
phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường. 
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- Ngày 14/4/2016 Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập, thông qua Điều 
lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 

- Công ty chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần hóa từ ngày 26/4/2016. 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

- Ngành nghề kinh doanh:  

 Bay chụp và xử lý ảnh hàng không;  

 Tư vấn lập luận chứng kinh tế-kỹ thuật và giám sát các hoạt động về đo đạc bản 
đồ, đất đai, địa chất, khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường, biển và hải đảo; 

 Xây dựng lưới khống chế tọa độ, độ cao nhà nước, lưới trọng lực, lưới địa chính 
các cấp hạng; 

 Đo vẽ bản đồ địa chính các tỷ lệ và lập hồ sơ địa chính; 

 Đo vẽ, thành lập và hiện chỉnh bản đồ địa hình; Đo vẽ bản đồ địa hình đát sông, 
hồ, biển, đảo. 

 Thành lập bản đồ và hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ hành chính các cấp, các 
loại bản đồ chuyên ngành, chuyên đề;  

 Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường, hệ thống 
thông tin đất đai, thông tin địa lý, các hệ thống thông tin đất đai, thông tin địa 
lý, các hệ thống thông tin chuyên ngành. 

Các hoạt động kinh doanh khác: 

 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 
hoặc đi thuê; 

 Thoát nước và sử lý nước thải; 

 Thu gom rác thải độc hại; Thu gom rác thải không độc hại; 

 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác; Xử lý và tiêu hủy rác thải 
không độc hại và độc hại; 

 Phá dỡ; lắp đặt hệ thống xây dựng khác; 

 Xây dựng nhà các loại, các công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng 
khác; 

 Chuẩn bị mặt bằng; hoàn thiện công trình xây dựng; hoạt động xây dựng 
chuyên dùng khác; hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; 

 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy tính; hoạt động dịch vụ công nghệ 
thông tin và các dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính; 

 Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ khác chưa phân vào đâu; 

 Khai khoáng khác chưa phân vào đâu; khai thác, xử lý và cung cấp nước;  

 Kinh doanh vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng; 
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 Hoạt động dịch vụ trồng trọt, dịch vụ lâm nghiệp; 

 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; 

 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật; 

 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; 
điều hành tua du lịch; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du 
lịch; 

 Vận tải hành khách đường bộ khác; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 

 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; giáo dục 
chưa phân vào đâu; 

 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác chưa được phân vào đâu; 

 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh; tái chế phế liệu; 

 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; 

 Lắp đặt hệ thống điện; 

 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; 

- Địa bàn kinh doanh: Trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam. 

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý. 

- Mô hình quản trị: 

 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

VĂN 
PHÒNG 

PHÒNG 
KHKD 

PHÒNG 
QLKTCN  

PHÒNG 
QLCLSP 

PHÒNG 
TCKT 

CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT TRỰC THUỘC 

 

CÁC ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN NỘI BỘ 
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- Cơ cấu bộ máy quản lý: 

 

 

- Các công ty con, công ty liên kết: Không có. 

4. Định hướng phát triển. 

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 

+ Huy động vốn của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài để nâng cao 
năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng 
cao hiệu quả và sức cạnh tranh của Công ty. 

+ Phát triển mở rộng quy mô, tăng năng lực và khả năng cạnh tranh của 
Công ty, đảm bảo sản phẩm đáp ứng kịp thời theo yêu cầu của thị trường và sự 
phát triển của đất nước. 

+ Thay đổi căn bản về phương thức quản lý, từng bước đầu tư đổi mới công 
nghệ, phát triển quy mô, tăng cường năng lực tài chính, năng lực sản xuất kinh 
doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty hiện nay và trong tương lai. 

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

+ Thực hiện công khai, minh bạch theo nguyên tắc thị trường. 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

VĂN 
PHÒNG 

PHÒNG 
KHKD 

PHÒNG 
QLKTCN  

PHÒNG 
QLCLSP 

PHÒNG 
TCKT 

CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT TRỰC THUỘC 

1.Trung tâm Địa chính đô thị phía Bắc 

2.Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Môi trường 

3. Trung tâm Quy hoạch và Dịch vụ Tài nguyên Môi 
trường 

4. Xí nghiệp Địa chính và Tài nguyên Môi trường 1 

5. Xí nghiệp Địa chính và Tài nguyên Môi trường 2 

6. Xí nghiệp Địa chính và Tài nguyên Môi trường 3 

CÁC ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN NỘI BỘ: 

 

1. Đoàn Địa chính - Tư vấn đất đai 3. 
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+ Mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản, biển và hải đảo. 

+ Thiết lập lại bộ máy quản lý một cách chỉn chu và cơ cấu gọn nhẹ hơn, 
giúp tiết kiệm tối đa chi phí và nâng cao lợi nhuận cho Công ty. 

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương 
trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty: 

+ Bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, Công ty, nhà đầu tư và người lao 
động trong Công ty. 

+ Huy động vốn nhàn rỗi của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp, 
của cá nhân và các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước để đầu tư và phát triển 
doanh nghiệp. 

+ Nâng cao vai trò là chủ thực sự gắn chặt trách nhiệm, công việc và quyền 
lợi của cổ đông, tạo động lực thúc đẩy các công tác điều hành, quản lý sản xuất 
kinh doanh có hiệu quả, nâng cao thu nhập của người lao động, của cổ  đông và 
góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước. 

5. Các rủi ro:  

- Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng cũng như các doanh 
nghiệp khác trong cả nước nói chung đều phụ thuộc vào sự phát triển chung của 
nền kinh tế trong nước và trên thế giới. 

- Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đo đạc bản đồ, quản lý đất đai vì vậy 
chịu ảnh hưởng rất lớn từ sự suy thoái kinh tế. Bởi vì nguồn ngân sách sử dụng cho 
công tác đo đạc bản đồ, quản lý đất đai là lấy từ 10% nguồn thu từ đất của các địa 
phương và một phần ngân sách của Trung ương hỗ trợ các tỉnh nghèo. 

- Là Công ty nhà nước nên Công ty cũng chịu sự điều chỉnh chung của hệ thống 
văn bản pháp luật của Việt Nam. Đặc biệt, Luật Đất đai là ảnh hưởng đến Công ty 
nhiều nhất vì lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là liên quan đến đất đai. 

- Hệ thống luật và các văn bản dưới luật của Việt Nam vẫn đang trong quá trình 
hoàn thiện, sự thay đổi về chính sách có thể xảy ra và khi xảy ra sẽ ít nhiều ảnh 
hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. 

- Trong lĩnh vực khảo sát, đo đạc bản đồ chủ yếu tập trung ở khu vực có điều kiện 
không thuận lợi về giao thông, địa hình, khí hậu… nên  công tác đảm bảo an toàn 
cho người lao động và thiết bị khó khăn, chi phí cho công tác sửa chữa, bảo trì bảo 
dưỡng máy móc thiết bị lớn. 

- Theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường công tác đo đạc bản đồ địa 
chính luôn gắn với công tác đo đăng ký kê khai cấp GCNQSD đất. Tuy nhiên công 
tác cấp GCNQSD đất phụ thuộc vào chủ sử dụng đất, sự vào cuộc của chính quyền 
địa phương, nên các công trình cấp GCNQSD đất thường chậm tiến độ, kéo dài, 
chi phí cao dẫn đến tình trạng lỗ. 

II. Tình hình hoạt động trong năm. 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. 
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- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: 

+ Những nhiệm vụ chủ yếu thực hiện trong năm: 

Năm 2017 nhiệm vụ chủ yếu của Công ty là thành lập bản đồ địa chính, cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các tỉnh: Điện Biên, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên 

Bái, Hòa Bình, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, 

Kon Tum, Phú Yên… ; Xác định ranh giới, cắm mốc và đo đạc bản đồ địa chính 

các nông, lâm trường trên địa bàn các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ 

An, Kon Tum, Đăk Lăk,…. 

Ngoài ra còn thực hiện đo đạc, lập hồ sơ giải phóng mặt bằng một số công trình 

giao thông; đánh giá tác động môi trường; định giá đất ở một số địa phương. Tuy 

nhiên giá trị thực hiện các công trình này không lớn, năng suất lao động chưa cao. 

+ Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đạt được: 

Tổng giá trị đã thực hiện quyết toán đạt: 86.964 triệu đồng. Trong đó: 

- Giá trị trước thuế: 79.058 triệu đồng. 

- Thuế VAT: 7.906 triệu đồng.  

- Nộp BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí CĐ: 3.407 triệu đồng.  

- Lợi nhuận trước thuế: 1.714 triệu đồng.  

- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ đạt: 10,3%.  

- Nộp ngân sách nhà nước: 7.331 triệu đồng.  

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch: 

 

Nội dung 
Kế hoạch năm 

2017 (triệu đồng) 

Giá trị  thực 
hiện năm 2017 

(triệu đồng) 

Tỷ lệ thực 
hiện so với kế 

hoạch (%) 

Tổng giá trị thực hiện được Q toán:  

Trong đó: 

- Giá trị trước thuế: 

- Thuế VAT: 

85.800 

 

78.000 

7.800 

86.964 

 

79.058 

7.906 

101,4% 

 

101,4% 

101,4% 

Nộp BHXH, BHYT, BHTN, Kinh 
phí công đoàn. 

3.150 3.407 108,2% 

Lợi nhuận trước thuế 1.690 1.714 101,4% 

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ  10.1% 10.3% 101,2% 

Nộp ngân sách nhà nước 7.465 7.331 98,2% 
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2. Tổ chức và nhân sự. 

- Danh sách Ban điều hành: 

Danh sách Hội đồng quản trị 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

1. Đinh Thi Hào Chủ tịch HĐQT 

2. Võ Dương Nguyên Thành viên HĐQT 

3. Nguyễn Đức Việt Thành viên HĐQT 

 

+ Ông Đinh Thi Hào – Chủ tịch HĐQT 

Số CP nắm giữ hiện tại 587.350 cổ phần - tương đương 44,00% 

 Đại diện sở hữu: 578.250 cổ phần - tương đương 43,31% 

 Cá nhân sở hữu:    9.100 cổ phần - tương đương 0,69% 

 

Danh sách Ban điều hành 

+ Ông Võ Dương Nguyên – Tổng giám đốc: 

Số CP nắm giữ hiện tại 3.500 cổ phần - tương đương 0,26% 

 Đại diện sở hữu: 0 cổ phần - tương đương 0,00% 

 Cá nhân sở hữu:    3.500 cổ phần - tương đương 0,26% 

 

+ Ông Nguyễn Đức Việt – Phó tổng giám đốc: 

Số CP nắm giữ hiện tại 407.500 cổ phần - tương đương 30,52% 

 Đại diện sở hữu: 404.000 cổ phần - tương đương 30,26% 

 Cá nhân sở hữu:    3.500 cổ phần - tương đương 0,26% 
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+ Bà Lưu Thị Huyền – Kế toán trưởng: 

Số CP nắm giữ hiện tại 4.000 cổ phần - tương đương 0,30% 

 Đại diện sở hữu: 0 cổ phần - tương đương 0,00% 

 Cá nhân sở hữu:    4.000 cổ phần - tương đương 0,30% 

 

- Những thay đổi trong ban điều hành: 

+ Tổng giám đốc Võ Dương Nguyên nghỉ hưu từ 01/11/2017. 

+ Phó tổng giám đốc Nguyễn Đức Việt được bổ nhiệm Tổng giám đốc từ 
ngày 01/01/2018. 

+ Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Nguyễn Quang Hải từ ngày 01/01/2018. 

- Số lượng cán bộ, nhân viên: 

Số lao động cuối năm toàn Công ty có 226 lao động:  

+ Lao động có trình độ trên đại học và đại học là: 77 người, chiếm 34,1%. 

+ Lao động có trình độ cao đẳng và trung cấp là: 81 người, chiếm 35,8%. 

+ Lao động có trình độ công nhân và lái xe là: 68 người, chiếm 30,1%. 

Công ty có môi trường làm việc ổn định. Người lao động luôn đủ việc làm. 
Tuy nhiên hầu hết các hợp đồng kinh tế là các hợp đồng dịch vụ công ích ký với 
các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh sử dụng vốn Ngân sách của Nhà nước 
do đó phải công tác lưu động thường xuyên; thu nhập không cao và không ổn định. 

Bộ máy quản lý của Công ty còn chiếm tỷ lệ lớn nhưng sự chỉ đạo từ trên 
xuống đơn vị sản xuất chặt chẽ và thống nhất. 

Công ty trang bị đầy đủ máy móc thiết bị, công cụ, phương tiện làm việc và 
bảo hộ lao động cho toàn thể người lao động. 

Công ty thường xuyên mở lớp đào tạo cho người lao động khi có sự thay đổi 
về công nghệ, thiết bị, phần mềm để phục vụ cho sản xuất; Thường xuyên đào tạo 
trình độ lý luận chính trị và trình độ quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo.  

Đối với chế độ tiền lương, Công ty tuân thủ theo Bộ luật Lao động và Quy 
chế nâng bậc lương của Công ty đã ban hành;  

Hàng năm Công ty luôn có chính sách khen thưởng và đãi ngộ những đối 
tượng có thành tích xuất sắc trong sản xuất. 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án: 

a) Các khoản đầu tư lớn: 

Một số hợp đồng tiêu biểu mà Công ty đã hoàn thành 
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TT Tên hợp đồng Tên đối tác 
Sản 

phẩm/dị
ch vụ 

Giá trị 
Thời gian 
thực hiện (triệu 

đồng) 

1 

Đo đạc bản đồ địa chính và cấp 
giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất 08 xã huyện Mường 
Ảng, Điện Biên 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 
tỉnh Điện Biên 

Quản lý 
đất đai 

21.426 2012-2015 

2 

Đo đạc bản đồ địa chính và cấp 
giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất 07 xã huyện Mường 
Nhé, Điện Biên 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 
tỉnh Điện Biên 

Quản lý 
đất đai 

20.752 2012-2016 

3 

Đo đạc bản đồ địa chính và cấp 
giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất 09 xã huyện Điện 
Biên Đông, Điện Biên 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 
tỉnh Điện Biên 

Quản lý 
đất đai 

24.108 2012-2016 

4 

Đo đạc bản đồ địa chính và cấp 
giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất 12 xã huyện Tủa 
Chùa, Điện Biên 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 
tỉnh Điện Biên 

Quản lý 
đất đai 

36.362 2012-2016 

5 

Đo đạc bản đồ địa chính, cấp 
Giấy chứng nhận QSD đất các 
xã Nậm Tăm, Nậm Cha, Nậm 
Mạ, Pa Khóa huyện Sìn Hồ, 
tỉnh Lai Châu 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 
tỉnh Lai Châu 

Quản lý 
đất đai 

9.460 2011-2015 

6 

Đo đạc bản đồ địa chính, cấp 
Giấy chứng nhận QSD đất các 
xã Tả Phìn, Phăng Sô Lin và 
thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, 
tỉnh Lai Châu 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 
tỉnh Lai Châu 

Quản lý 
đất đai 

4.547 2012-2016 

7 

Đo đạc bản đồ địa chính, cấp 
Giấy chứng nhận QSD đất các 
xã Mù Sang, Ma Ly Pho, 
huyện Phong Thổ, tỉnh Lai 
Châu 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 
tỉnh Lai Châu 

Quản lý 
đất đai 

5.475 2013-2015 

8 

Đo đạc thành lập bản đồ địa 
chính, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất 03 xã 
Mường  Lai, Yên Thắng, Liễu 
Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên 
Bái 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 
tỉnh Yên Bái 

Quản lý 
đất đai 

8.572 2013-2016 

9 Đo đạc bản đồ địa chính, lập 
hồ sơ địa chính, cấp Giấy 

Tổng công ty 
Tài nguyên và 

Quản lý 11.338 2012-2015 
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TT Tên hợp đồng Tên đối tác 
Sản 

phẩm/dị
ch vụ 

Giá trị 
Thời gian 
thực hiện (triệu 

đồng) 

chứng nhận 10 xã,  huyện 
Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 
(Gói thầu TB-T-008, Dự án 
VLAP) 

Môi trường 
Việt Nam 

đất đai 

10 

Đo đạc bản đồ địa chính, lập 
hồ sơ địa chính, cấp Giấy 
chứng nhận 09 xã,  huyện 
Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 
(Gói thầu TB-T-009, Dự án 
VLAP) 

Tổng công ty 
Tài nguyên và 
Môi trường 
Việt Nam 

Quản lý 
đất đai 

11.534 2012-2015 

11 

Đo đạc bản đồ địa chính, lập 
hồ sơ địa chính, cấp Giấy 
chứng nhận 08 xã, phường TP 
Thái Bình, tỉnh Thái Bình (Gói 
thầu TB-T-015, Dự án VLAP) 

Tổng công ty 
Tài nguyên và 
Môi trường 
Việt Nam 

Quản lý 
đất đai 

10.402 2012-2015 

12 

Xác định địa giới hành chính 
khép kín đường địa giới với 
đường biên giới quốc gia, giải 
quyết mâu thuẫn đường địa 
giới hành chính giữa thực tế 
quản lý và các loại tài liệu  khu 
vực tỉnh Kon Tum 

Tổng công ty 
Tài nguyên và 
Môi trường 
Việt Nam 

Địa giới 
hành 
chính 

2.873 2014-2016 

13 
Xây dựng Cơ sở dữ liệu đất 
trồng lúa tỉnh Điện Biên 

Văn phòng 
Tổng cục Quản 
lý đất đai 

Quản lý 
đất đai 

4.140 2014-2015 

14 

Đo đạc bản đồ địa chính, cấp 
Giấy chứng nhận xã Nghĩa 
Mai, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 
Nghệ An 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 
tỉnh Nghệ An 

Quản lý 
đất đai 

4.251 2011-2016 

15 
Đo đạc bản đồ địa chính xã 
Mậu Đức, xã Yên Khê, huyện 
Con Cuông, tỉnh Nghệ An 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 
tỉnh Nghệ An 

Quản lý 
đất đai 

4.362 2013-2015 

16 

Đo đạc, lập bản đồ địa chính, 
đăng ký đất đai, lập HSĐC cấp 
Giấy CNQSD đất 4 xã A Đớt, 
A Roàng, Hồng Thái, Hương 
Nguyên, huyện A Lưới, tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 
tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Quản lý 
đất đai 

4.740 2011-2016 
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TT Tên hợp đồng Tên đối tác 
Sản 

phẩm/dị
ch vụ 

Giá trị 
Thời gian 
thực hiện (triệu 

đồng) 

17 

Đo đạc, lập bản đồ địa chính, 
đăng ký đất đai, lập HSĐC cấp 
Giấy CNQSD đất huyện Phong 
Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 
tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Quản lý 
đất đai 

27.504 2012-2016 

18 

Xây dựng lưới địa chính; Đo 
đạc bản đồ địa chính, cấp Giấy 
chứng nhận 12 xã, huyện Tuy 
An, Phú Yên 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 
tỉnh Phú Yên 

Quản lý 
đất đai 

27.293 2012-2015 

19 

Xây dựng lưới địa chính; Đo 
đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, 
cấp GCNQSD đất thị trấn Hai 
Riêng, xã Ea Trol , xã Ea Ly, 
huyện Sông Hinh, tỉnh Phú 
Yên. 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 
tỉnh Phú Yên 

Quản lý 
đất đai 

29.667 2013-2015 

20 

Xây dựng lưới địa chính; Đo 
đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, 
cấp GCNQSD đất huyện Tây 
Hòa, tỉnh Phú Yên 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 
tỉnh Phú Yên 

Quản lý 
đất đai 

26.145 2014-2016 

 

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có 

4. Tình hình tài chính. 

a) Tình hình tài chính: 

 

Chỉ tiêu 
Năm 2016 

(đồng) 

Năm 2017 

(đồng) 

% tăng 
giảm 

Tổng giá trị tài sản 141.916.912.335 135.797.493.761 -04,31% 

Doanh thu thuần 74.550.310.641 79.058.583.801 06,05% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 
doanh  

1.356.504.647 1.991.997.813 46,85% 

Lợi nhuận khác -191.253.409 -277.636.080 45,17% 

Lợi nhuận trước thuế 1.165.251.238 1.714.361.733 14,41% 

Lợi nhuận sau thuế 872.437.783 1.368.088.549 56,81% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 5.60% 8.70% 55,36% 
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b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

  

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh: 

Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

 

1.05 

 

0.73 

 

1.06 

 

0.76 

 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản  

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu  

 

0.90 

8.98 

 

0.90 

9.08 

 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

+ Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho 
bình quân  

Doanh thu thuần/Tổng tài sản 

 

1.37 

 

 

0.53 

 

1.54 

 

 

0.58 

 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh 
thu thuần  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn 
chủ sở hữu  

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng 
tài sản  

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động 
kinh doanh/Doanh thu thuần  

 

0.01 

 

0.07 

 

0.01 

 

0.02 

 

0.02 

 

0.10 

 

0.01 

 

0.03 

 

 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu. 

a) Cổ phần:  

- Tổng số cổ phần: 1.335.000 cổ phần. 

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông. 

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 1.257.800 cổ phần 

- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 77.200 cổ phần 
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b) Cơ cấu cổ đông:  

- Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 05% vốn cổ phần của Công ty: 

 

TT Cổ đông 
Số CP sở 

hữu 
Giá trị sở hữu 

(VNĐ) 
Tỷ lệ 

sở hữu 

1 
Tổng công ty Tài nguyên và Môi 
trường Việt Nam 

978.750 9.787.500.000 73,31% 

2 Võ Bảo Long 175.750 1.757.500.000 13,16% 

 Tổng cộng 1.154.500 11.545.000.000 86,47% 

 

- Tỷ lệ sở hữu của các cổ đông là tổ chức, cá nhân, bên trong và bên ngoài Công 
ty: 

 

STT Tên cổ đông 
Số cổ 
phần 

Giá trị cổ phần 
(VND) 

Tỷ lệ SH 
(%) 

I 
Tổng Công ty Tài nguyên và Môi 
trường Việt Nam 

978.750 9.787.500.000 73,31% 

1 
Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự 
do 

978.750 9.787.500.000 73,31% 

2 
Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển 
nhượng 

0 0 0 

II 
Công đoàn Công ty Cổ phần Địa 
chính và Tài nguyên Môi trường 

26.700 267.000.000 2,00% 

1 
Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự 
do 

0 0 0 

2 
Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển 
nhượng 

26.700 267.000.000 2,00% 

III Cổ đông trong Công ty 306.150 3.061.500.000 22,93% 

1 
Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự 
do 

262.150 2.621.500.000 19,63% 

2 
Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển 
nhượng 

44.000 440.000.000 3,30% 

IV Cổ đông bên ngoài 23.400 234.000.000 1,75% 

1 
Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự 
do 

16.900 169.000.000 1,27% 

2 
Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển 
nhượng 

6.500 65.000.000 0,48% 
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  Tổng cộng 1.335.000 13.350.000.000 100,00% 

 
Số lượng cổ phần chuyển nhượng 
tự do 

1.257.800 12.578.000.000 94,22% 

 
Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển 
nhượng 

77.200 772.000.000 5,78% 

 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 

Năm 2017 Công ty không tăng vốn chủ sở hữu. 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có. 

e) Các chứng khoán khác: Không có. 

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty. 

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu: 

Công ty chủ yếu thực hiện công tác tư vấn, điều tra cơ bản về đất đai và đo đạc bản 
đồ, lập hồ sơ địa chính nên không sử dụng nhiều nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu 
chủ yếu Công ty sử dụng là văn phòng phẩm như giấy, mực… Do đó cũng không 
có nguyên vật liệu được tái chế. 

6.2. Tiêu thụ năng lượng: 

Do Công ty thực hiện công việc tư vấn là chủ yếu nên năng lượng tiêu thụ chủ yếu 
là điện năng. Thiết bị tiêu tốn điện năng phục vụ sản xuất chủ yếu là điện dùng cho 
máy tính, máy in, điện thắp sáng và máy điều hòa tại trụ sở cũng như tại nơi sản 
xuất. 

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: 

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi 
trường: Không. 

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định 
về môi trường: Không. 

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động. 

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động: 

Năm 2017 Công ty có trung bình 226 lao động. Mức lương trung bình khoảng 
9,374 triệu đồng/người/tháng. 

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao 
động: 

Công ty đảm bảo đầy đủ các chế độ do Nhà nước quy định đối với người lao động 
như: an toàn vệ sinh, phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc; có chế độ riêng đối với 
lao động nữ; hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tổ 
chức tập huấn về an toàn lao động… 

c) Hoạt động đào tạo người lao động: 



15 

Công ty thường xuyên đào tạo lại người lao động bằng các đợt tập huấn nghiệp vụ 
tại Công ty, cử tham dự các khóa bồi dưỡng do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ 
chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cũng như trình độ quản lý cho người lao 
động. 

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương. 

Công ty có đầu tư tài chính phục vụ cộng đồng thông qua quỹ phúc lợi để hỗ trợ 
đồng bào các địa phương bị thiên tai, thông qua hoạt động của tổ chức công đoàn 
để hộ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nơi đơn vị trú đóng và nơi công tác. 

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc. 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

 

Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch  Thực hiện  
Tỷ lệ hoàn 
thành kế 

hoạch 

1. Tổng giá trị SXKD Tr.đ 83.250 86.964 104.46% 

2. Tổng doanh thu Tr.đ 78.000 79.058 101.36% 

3. Tổng số lao động Người 350 226 64.57% 

4. Tổng thu nhập bình quân Tr.đ 8,2 9,3 113.41% 

5. Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 1.690 1.714 101.42% 

6. Nộp ngân sách nhà nước Tr.đ 7.465 7.413 99.30% 

7. Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 1.352 1.368 101.18% 

8. Trích lập các quỹ Tr.đ 230 107 46.52% 

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi Tr.đ 110 107 97.27% 

- Quỹ đầu tư phát triển Tr.đ 120 0 0.00% 

9. Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức Tr.đ 1.122 1.161 103.48% 

10. Tỷ lệ cổ tức  % 8,40% 8,70% 103.57% 

 

2. Tình hình tài chính: 

a) Tình hình tài sản: 

Việc trang bị vật tư cũng tương đối đầy đủ. Tuy nhiên một số thiết bị phục 
vụ sản xuất có lúc chưa thể đáp ứng kịp thời do nguồn kinh phí eo hẹp. 

Cũng do thiếu vốn phục vụ sản xuất nên trang thiết bị trước đây chủ yếu 
mua của các hãng Trung Quốc nên máy nhanh hỏng, hay bị trục trặc dẫn đến ảnh 
hưởng đến năng xuất lao động. Năm 2017 Công ty đã trang bị thêm 04 bộ máy 
toàn đạc điện tử của Nhật đồng thời thuê thêm máy GPS của các hãng Nhật, Mỹ 
sản xuất đảm bảo đủ thiết bị theo nhu cầu của các đơn vị. 
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b) Tình hình nợ phải trả: 

- Tình hình nợ hiện tại của Công ty chủ yếu là nợ ngắn hạn. Tổng số nợ đến 
31/12/2017 là 122,329 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là vay và nợ thuê tài chính ngắn 
hạn khoảng 74,750 tỷ đồng; phải trả người lao động khoảng 16,082 tỷ đồng. 

- Các khoản nợ phải trả được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại 
thời điểm báo cáo, đối tượng phải trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của 
Công ty. Việc phân loại các khoản phải trả là phải trả người bán, phải trả khác 
được thực hiện theo nguyên tắc: 

+ Phải trả người bán gồm các khoản phải trả mang tính thương mại phát sinh từ 
giao dịch có tính chất mua-bán; 

+ Phải trả khác gồm các khoản phải trả không có tính thương mại, không liên quan 
đến giao dịch mua, bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ, bao gồm: phải trả về các 
khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, 
phải trả về cổ phần hóa và các khoản phải trả khác. 

- Công ty căn cứ kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo của các khoản nợ phải trả để 
phân loại là dài hạn hoặc ngắn hạn. 

- Các khoản nợ phải trả được ghi nhận không thấp hơn nghĩa vụ phải thanh toán. 
Khi có các bằng chứng cho thấy một khoản tổn thất có khả năng xảy ra, Công ty 
ghi nhận ngay một khoản phải trả theo nguyên tắc thận trọng. 

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

Năm 2017 Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện việc tái cấu trúc theo hướng phù 
hợp với mô hình mới bao gồm:  

- Sáp nhập một số đoàn vào các đơn vị sản xuất trực thuộc. 

- Làm thủ tục bổ nhiệm và bổ nhiệm một số chức danh lãnh đạo quản lý của Công 
ty cũng như các đơn vị trực thuộc. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 cụ thể như sau: 

 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 

1. Tổng giá trị SXKD Tr.đ 65.000 

2. Tổng doanh thu Tr.đ 60.000 

3. Tổng số lao động Người 200 

4. Tổng thu nhập bình quân Tr.đ 8,5 

5. Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 1.651 

6. Nộp ngân sách nhà nước Tr.đ 7.465 



17 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 

7. Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 1.321 

8. Trích lập các quỹ Tr.đ 200 

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi Tr.đ 100 

- Quỹ đầu tư phát triển Tr.đ 100 

9. Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức Tr.đ 1.121 

10. Tỷ lệ cổ tức  % 8,40% 

 

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 

Trong năm 2017 vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá: 

- Ban Lãnh đạo Công ty và tập thể người lao động trong Công ty đã hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017. 

- Ban Lãnh đạo Công ty, Ban lãnh đạo các đơn vị sản xuất trực thuộc đã có 
nhiều cố gắng, đoàn kết, năng động, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, 
Điều lệ Công ty; thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị 
quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Do đó, đã điều hành Công ty vượt qua 
nhiều khó khăn thách thức để hoàn thành nhiệm vụ. 

- Hoạt động của các phòng chức năng đã có nhiều cố gắng trong việc thực 
hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đảm bảo cho hoạt động của Công ty được 
thông suốt. Tuy nhiên, còn một số bất cập chưa thể kịp thời xử lý cần khắc phục 
trong thời gian tới. 

V. Quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: 

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

1. Đinh Thi Hào Chủ tịch HĐQT 

2. Võ Dương Nguyên Thành viên HĐQT 

3. Nguyễn Đức Việt Thành viên HĐQT 

 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 
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+ Ông Đinh Thi Hào – Chủ tịch HĐQT: 

Số CP nắm giữ hiện tại 587.350 cổ phần - tương đương 43,99% 

 Đại diện sở hữu: 578.250 cổ phần - tương đương 43,31% 

 Cá nhân sở hữu:    9.100 cổ phần - tương đương 0,68% 

 

+ Ông Võ Dương Nguyên – Thành viên HĐQT: 

Số CP nắm giữ hiện tại 3.500 cổ phần - tương đương 0,26% 

 Đại diện sở hữu: 0 cổ phần - tương đương 0,00% 

 Cá nhân sở hữu:    3.500 cổ phần - tương đương 0,26% 

 

+ Ông Nguyễn Đức Việt – Thành viên Hội đồng quản trị: 

Số CP nắm giữ hiện tại 407.500 cổ phần - tương đương 30,52% 

 Đại diện sở hữu: 404.000 cổ phần - tương đương 30,26% 

 Cá nhân sở hữu:    3.500 cổ phần - tương đương 0,26% 

 

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị. 

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ba trực thuộc. 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị. 

Hội đồng quản trị duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định (03 tháng một lần) và 
họp bất thường khi cần thiết, đảm bảo chương trình cũng như số lượng thành viên 
dự họp và biểu quyết thông qua theo luật định các nội dung vấn đề được nêu ra. 
Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp thống nhất 
chỉ đạo giữa các thành viên trong Hội đồng quản trị để đưa ra các biện pháp giải 
quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu về đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty. 
Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã họp 05 phiên. 

2. Ban Kiểm soát 

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 

- Danh sách thành viên Ban kiểm soát: 
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TT Họ và tên Chức vụ 

1. Nguyễn Hữu Diên Trưởng Ban kiểm soát 

2. Trần Hải Thanh Thành viên Ban kiểm soát 

3. Nguyễn Thị Đỗ Quyên Thành viên Ban kiểm soát 

 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 

+ Ông Nguyễn Hữu Diên – Trưởng Ban Kiểm soát: 

Số CP nắm giữ hiện tại 5.400 cổ phần - tương đương 0,40% 

 Đại diện sở hữu: 0 cổ phần - tương đương 0% 

 Cá nhân sở hữu:    5.400 cổ phần - tương đương 0,40% 

 

+ Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên – Thành viên Ban Kiểm soát: 

Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên không có cổ phần nắm giữ tại Công ty. 

+ Bà Trần Hải Thanh – Thành viên Ban Kiểm soát: 

Số CP nắm giữ hiện tại 500 cổ phần - tương đương 0,04% 

 Đại diện sở hữu: 0 cổ phần - tương đương 0,00% 

 Cá nhân sở hữu:    500 cổ phần - tương đương 0,04% 

 

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: 

- Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, trên cơ sở các quy chế hoạt động của Ban kiểm 
soát, mỗi thành viên chuyên trách những vấn đề phù hợp với kinh nghiệm chuyên 
môn nên đã thực hiện tốt trách nhiệm của Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty.  

- Trong năm 2017 Ban kiểm soát tổ chức họp thường kỳ 3 tháng một lần, nội dung 
các cuộc họp là thực hiện chức năng nhiệm vụ giám sát hoạt động của Công ty cụ 
thể như sau: 

 + Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT để theo dõi và giám sát hoạt 
động HĐQT Công ty và tham gia đóng góp ý kiến; 

 + Kiểm tra Báo cáo tài chính năm của phòng Tài chính – Kế toán trước khi 
trình Hội đồng quản trị; 

 + Kiểm tra, giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua việc giám sát 
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hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc trong công tác quản lý điều hành, việc 
chấp hành luật pháp, chế độ chính sách nhà nước, việc thực hiện Nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh; 

 + Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin; 

 + Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành. 

- Hoạt động của Ban Kiểm soát luôn tuân thủ pháp luật, đảm bảo tính chính xác, 
khách quan, công khai và kịp thời. 

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định 
về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý Công ty và cũng không nhận được kiến 
nghị hoặc khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty.   

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám 
đốc và Ban kiểm soát: 

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:  

 

TT Họ và tên Chức vụ 
Lương  

(Đồng) 

Thù lao 

(Đồng) 

 Cộng 

(Đồng) 

1 Đinh Thi Hào Chủ tịch HĐQT 281.129.063  281.129.063 

2 Võ Dương Nguyên TV HĐQT, TGĐ 223.244.063 4.000.000 227.244.063 

3 Nguyễn Đức Việt TV HĐQT, Phó tổng GĐ 235.687.500  235.687.500 

4 Nguyễn Hữu Diên Trưởng BKS 222.980.625  222.980.625 

5 Trần Hải Thanh Thành viên BKS 49.170.000 12.000.000 61.170.000 

6 Nguyễn Thị Đỗ Quyên Thành viên BKS  12.000.000 12.000.000 

7 Lưu Thị Huyền Kế toán trưởng 214.094.375  214.094.375 

   Tổng cộng        1.226.305.625  28.000.000     1.254.305.625  

 

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: 

Trong năm 2017 các cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 
Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công 
ty, cổ đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng nói trên không có giao 
dịch cổ phiếu. 

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: 

Không có hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong 
năm với công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của 
thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cán 
bộ quản lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trên. 
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d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: 

Công ty tuân thủ đầy đủ các nội dung về quản trị công ty theo quy định của pháp 
luật hiện hành. 

VI. Báo cáo tài chính 

1. Ý kiến kiểm toán: 

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và 
hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Địa 
chính và Tài nguyên môi trường tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động 
kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 
31/12/2017, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh 
nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày 
báo cáo tài chính. 

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: 
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XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 

 
Đinh Thi Hào 


