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• Thông tin khái quát

• Quá trình hình thành và phát triển

• Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA

Tên tiếng nước ngoài: BA RIA URBAN SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: BRUSCO

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3500100167 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 12/08/2013 và đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 26/09/2019

Vốn điều lệ: 45.419.500.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 45.419.500.000 đồng

Địa chỉ: Số 11 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Số điện thoại: (0254) 3825422

Số fax: (0254) 3829801

Email: dothibaria@gmail.com

Website: dothibaria.com

Mã cổ phiếu: BRS
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Tiền thân là Công ty công trình đô thị 

Thành phố Bà Rịa và được thành lập 

theo quyết định số 5328/QD-UB ngày 

02/08/2004 cùa Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu;

Công ty chuyển đổi từ 100% vốn nhà nước sang 

công ty cổ phần theo Quyết định số 2875/QĐ-UB-

ND ngày 28/12/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt phương án 

và chuyển Công ty Công trình Đô thị Thành phố Bà 

Rịa thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa;

2012

Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà 

Rịa chính thức được Sở kế hoạch và 

Đầu tư Tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu cấp 

giấy chứng nhận doanh nghiệp số 

3500100167 ngày 12/08/2013 với 

vốn điều lệ là 45.419.500.000 đồng;

2013

Ngày 19/09/2014 Công ty 

chính thức trở thành công ty 

đại chúng theo văn bản số 

5212/UBCK-QLPH của Uỷ 

ban Chứng khoán Nhà nước;

Ngày 06/01/2015 Công ty được 

Trung tâm lưu ký chứng khoán 

Việt Nam (VSD) cấp Giấy chứng 

nhận đăng kí chứng khoán số 

01/2015/GCNCP-VSD;

Ngày 10/01/2017, Công ty được chấp 

nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu 

BRS trên Sở giao dịch chứng khoán 

Hà Nội với tổng số lượng cổ phiếu 

giao dịch là 4.541.950 cổ phiếu;

Tổ chức và hoạt động của Công ty 

luôn tuân thủ theo những quy định 

của Pháp luật cũng như theo Điều lệ 

của Công ty.

2014 2017

2015 2018 - Nay

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

2004
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NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH 
VÀ CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝNGÀNH NGHỀ KINH DOANH
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

ĐỊA BÀN KINH DOANH

• Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ; Sửa chữa thiết bị điện;

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

• Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình công ích; Xây dựng công 

trình kỹ thuật dân dụng khác; Phá dỡ; Chuẩn bị mặt bằng;

• Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí;

• Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; Bán buôn nông, lâm sản 

nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác; Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; Bán buôn kim loại và quặng 

kim loại; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;

• Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt); Vận tải 

hàng hóa bằng đường bộ; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; Bốc xếp hàng hóa; Kinh doanh bất động 

sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Cho thuê xe có động cơ; 

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh; Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp;

• Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác; Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp; Sản xuất 

thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản;

• Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác; Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan.

Kinh doanh trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu, chủ yếu tập trung trên địa bàn 

Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thành phố Bà Rịa

Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường 

niên được tổ chức mỗi năm một lần.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa hoạt động với mô hình quản trị tổ chức 
theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, bao gồm các bộ phận:

Hội đồng quản trị
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 cổ đông.

Ban kiểm soát
Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 03 thành viên, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát 

không quá 05 năm. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về 

những công việc thực hiện theo quyền hạn và trách nhiệm.

Ban Tổng Giám đốc
Ban Tổng Giám đốc gồm có 01 Tổng Giám đốc điều hành, 02 Phó Tổng Giám đốc điều hành và 01 

Kế toán trưởng. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc điều hành là 05 năm và có thể được tái bổ nhiệm. 

Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ các quy định tại hợp đồng lao động.
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH 
VÀ CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ

Phòng Tổ chức - Hành chính

Đội cây xanh
Đội vệ sinh 
môi trường

Đội kỹ thuật
 - cây giống

Đội quản lý 
điện công cộng

Trung tâm 
Quản trang 
- Hỏa táng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phòng Kế toán - Tài vụPhòng Kế hoạch Phòng Xây dựng - Kỹ thuật



ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Với hơn 15 năm kinh nghiệm, Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa hướng tới mục tiêu trở thành 

một đơn vị cung cấp dịch vụ công ích uy tín và chất lượng trong ngành nói chung và trên địa bàn 

thành phố Bà Rịa nói riêng. Theo đó, Công ty đã thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

• Xây dựng và quảng bá hình ảnh, thưomg hiệu Công ty; nghiên cứu khai thác hiệu quả các dịch 

vụ hiện hữu, tiếp tục tìm kiếm đối tác, khách hàng và phát triển các dịch vụ kinh doanh mới tiềm 

năng;

• Chú trọng đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại song song với kiểm soát chặt chẽ chi phí sản 

xuất nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng và tối đa hóa hiệu quả kinh doanh;

• Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có trình độ 

chuyên môn, tâm huyết với công việc nhằm nâng cao hiệu quả, chủ động trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh;

• Thực hiện đầu tư nâng cấp phương tiện kỹ thuật, tư liệu sản xuất; sửa chữa các trang thiết bị, 

văn phòng và nhà xưởng nhằm tăng giá trị sử dụng của các tài sản này.

• Tập trung phát triển lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh 

quan; 

• Luôn luôn cập nhật thông tin để nắm bắt cơ hội tham gia đấu thầu các dự án thi công công trình 

công viên, hoa viên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

• Thực hiện các dự án hiện tại một cách chuyên nghiệp để gây dựng uy tín, duy trì mối quan hệ 

với khách hàng và chủ đầu tư kéo theo là hệ thống khách hàng ngày một phát triển;

• Đảm bảo quyền lợi và lợi ích của 3 bên cổ đông – người lao động – khách hàng.

Mục tiêu đối với môi trường
Công ty là đơn vị thực hiện nhiệm vụ công ích nên các hoạt động của Công ty đều chú trọng đảm 

bảo các tiêu chuẩn, tiêu chí về môi trường, góp phần làm cho cảnh quan môi trường thành phố Bà 

Rịa ngày càng xanh – sạch – đẹp. Đồng thời, Công ty luôn tuân thủ luật Bảo vệ Môi trường và các 

quy định chung của Nhà nước.

Mục tiêu đối với xã hội và cộng đồng
• Cung ứng các dịch vụ an toàn và chất lượng; xây dựng uy tín, niềm tin cho người dân đối với 

các hoạt động kinh doanh của Brusco nhằm đảm bảo môi trường, cảnh quan thành phố Bà Rịa 

luôn thân thiện, thoáng mát và sạch sẽ;

• Hoàn thiện và không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động trong Công ty; 

khuyến khích tham gia các hoạt động tình nguyện của Công ty tổ chức và thúc đẩy tư duy hướng 

tới phát triển bền vững, nâng cao giá trị sống cho cá nhân và cộng đồng;

• Cùng chung tay góp sức đối với các vấn đề cộng đồng và xã hội như đóng góp cho kinh phí hoạt 

động của các tổ chức thiện nguyện nơi đơn vị đặt trụ sở, quyên góp, ủng hộ những hoàn cảnh 

khó khăn,…
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CÁC RỦI RO
RỦI RO KINH TẾ

RỦI RO CẠNH TRANH

RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH

RỦI RO PHÁP LÝ

RỦI RO KHÁC

Trong những tháng đầu năm 2020 cho đến hiện 

tại, Đại dịch Covid-19 bùng phát đã gây áp lực 

nặng nề lên nền kinh tế thế giới. Theo Quỹ Tiền 

tệ Quốc tế (IMF) tăng trưởng kinh tế toàn cầu 

đã giảm -4,4% trong năm 2020, không loại trừ 

các nước ASEAN vốn có tốc độ tăng trưởng 

nhanh nhất thế giới hàng năm. Cũng theo IMF 

thì Việt Nam là một trong số ít những quốc gia 

có mức tăng trưởng dương trong năm với tăng 

trưởng GDP đạt 2,92%, cao hơn so với mức 

trung bình của thế giới. Tuy nhiên, các hoạt 

động của Công ty luôn gắn liền với tình hình 

phát triển của nền kinh tế nói chung và ngành 

dịch vụ nói riêng. Các biện pháp y tế nhằm 

phòng, chống dịch bệnh đã gây ra nhiều tác 

động mạnh mẽ khi lượng khách du lịch quốc 

tế đến Việt Nam giảm đến 80%, lượng khách 

trong nước cũng giảm 50%, làm giảm các nhu 

cầu về trang trí cảnh quan đô thị, thu gom xử 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần và đăng ký giao 

dịch tại Sàn giao dịch UPCOM, do đó, Công ty sẽ chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, Luật 

Chứng khoán, Luật Thuế và các văn bản pháp lý có liên quan khác. Ngoài ra, vì hoạt động trong 

ngành xây dựng công trình công cộng và dịch vụ công ích nên các hoạt động của Công ty cũng 

chịu sự ảnh hưởng của Luật Bảo vệ Môi trường cùng với các văn bản pháp luật có liên quan khác. 

Tuy nhiên, do hệ thống pháp lý Việt Nam vẫn còn chưa hoàn thiện và có nhiều thay đổi nên Công 

ty phải luôn chủ động tìm hiểu, cập nhật các điều chỉnh, sửa đổi của hệ thống Pháp luật để hạn chế 

những rủi ro có thể ảnh hưởng đến Công ty và đưa ra các kế hoạch, chính sách hoạt động phù hợp 

với tình hình hiện tại.

Bên cạnh những rủi ro kể trên, Công ty còn phải chịu tác động từ những rủi ro mang tính khách 

quan khác do thiên tai, hỏa hoạn, khí hậu, vấn đề chính trị,…Để hạn chế những tác động có thể ảnh 

hưởng đến quá trình hoạt động, Công ty luôn chủ động đưa ra các biện pháp phòng ngừa và khắc 

phục hậu quả nếu các rủi ro trên xảy ra.

Trên địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu hiện nay cũng 

đang có một số doanh nghiệp hoạt động trong 

cùng lĩnh vực với Công ty, do đó bên cạnh 

những rủi ro khác, Brusco còn phải đối mặt với 

rủi ro cạnh tranh gay gắt. Nhận thức được rủi ro 

này, Công ty luôn chủ động nghiên cứu, đưa ra 

những sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu 

thị trường, đồng thời cải thiện và nâng cao chất 

lượng của các dịch vụ hiện có, tăng khả năng 

cạnh tranh với các doanh nghiệp trong cùng 

ngành.

Rủi ro giá cả
Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích, Công 

ty phải chịu sự kiểm soát giá cả sản phẩm đầu 

ra theo quy định pháp luật Nhà nước và Chính 

quyền địa phương, Công ty không thể chủ động 

điều chỉnh dù có bất kỳ sự biến động nào trong 

chi phí. Bên cạnh đó, các yếu tố đầu vào phục 

vụ cho hoạt động của Công ty hầu hết đều tăng 

giá như vật tư nguyên liệu, nhân công làm ảnh 

hưởng đến lợi nhuận của Công ty cũng như lợi 

ích của Cổ đông. Do đó, để hạn chế rủi ro tác 

động đến lợi nhuận và đảm bảo thực hiện được 

các mục tiêu đã đề ra, Công ty phải xây dựng 

các chiến lược hoạt động hợp lý, kiểm soát chi 

phí đầu vào nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng nhu 

cầu của thị trường.

Rủi ro môi trường
Tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang 

đe dọa đến chất lượng môi trường tự nhiên, 

chất thải sinh hoạt cũng gia tăng theo sự phát 

triển kinh tế và mức sống của người dân. Theo 

đó, nhu cầu về xử lý chất thải và bảo vệ môi 

trường cũng dần được quan tâm nhiều hơn. Để 

đáp ứng nhu cầu thị trường và thực hiện nhiệm 

vụ của mình trong việc phát triển và duy trì môi 

trường đô thị xanh, sạch, đẹp, Công ty luôn chú 

trọng thực hiện tốt công tác phân loại rác tại 

nguồn, phục vụ tốt hơn cho khâu xử lý rác, phối 

hợp thực hiện các kế hoạch đào tạo nhân sự 

nâng cao trình độ và áp dụng các công nghệ, 

phương tiện hiện đại, phục vụ cho hoạt động 

của Công ty.

lý rác thải sinh hoạt,…; tác động đến tình hình 

hoạt động của Công ty. Để hạn chế những tác 

động do rủi ro kinh tế mang lại, Công ty luôn chủ 

động nghiên cứu, cập nhật tình hình thị trường 

và xây dựng, thực hiện các kế hoạch, chiến 

lược hoạt động phù hợp với tình hình hiện tại.
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CHƯƠNG

02

TÌNH HÌNH
 HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

• Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

• Tổ chức và nhân sự

• Tình hình hoạt động đầu tư

• Tình hình tài chính

• Cơ cấu cổ đông và thay đổi vốn chủ sở hữu

• Trách nhiệm với môi trường và cộng đồng
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16%

82,86%

1.11% 0,13%

Cơ cấu doanh thu năm 2019

Doanh thu hợp đồng xây dựng

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu tài chính

Doanh thu khác

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM CƠ CẤU DOANH THU

Chỉ tiêu ĐVT TH 2019 KH 2020 TH 2020 TH 2020/ 
KH 2020

TH 2020/ 
TH 2019

Tổng doanh thu Triệu đồng  108.127    106.500    115.592   108,54% 106,90%

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng  13.478  12.400    14.825   119,56% 110,00%

Tỷ lệ chi trả cổ tức %  14   ≥ 14  - 

Năm 2020 được đánh giá là một năm thành công của Công ty với các chỉ tiêu về hoạt động kinh 

doanh đều tăng trưởng so với năm 2019. Cụ thể, tổng doanh thu năm 2020 đạt hơn 115 tỷ đồng, 

tăng 8,54% so với kế hoạch và tăng 6,90% so với năm 2019. Nguyên nhân do trong năm 2020 công 

ty phát sinh các hợp đồng trang trí Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 1,913 tỷ; trang 

trí đường hoa Phạm Văn Đồng 5,22 tỷ; trang trí đèn Tết trên địa bàn thành phố Bà Rịa 5,08 tỷ. Công 

trình di dời cây xanh thuộc dự án nâng cấp mở rộng TL52 Thành phố Bà Rịa 0,907 tỷ đồng; Tăng 

khối lượng và giá trị các hợp đồng dịch vụ công ích (chăm sóc cây xanh và vệ sinh môi trường) lên 

4,247 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác quản lý hiệu quả các chi phí đã giúp Lợi nhuận sau thuế của 

Công ty đạt hơn 14 tỷ, tăng 10% so với năm 2019.
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Kết quả hoạt động kinh doanh

Thực hiện 2019 Thực hiện 2020

Khoản mục
2019 2020

Giá trị 
(triệu đồng)

Tỷ trọng 
(%)

Giá trị 
(triệu đồng)

Tỷ trọng
 (%)

Doanh thu hợp đồng xây dựng  17.192    15,90%  21.022   18,19%

Doanh thu cung cấp dịch vụ  89.599   82,86%  93.703   81,06%

Doanh thu tài chính  1.195   1,11%  708   0,61%

Doanh thu khác  142   0,13%  158   0,14%

Tổng cộng  108.127   100,00%  115.592   100,00%
 

18,19%

81,06%

0,61% 0,14%

Doanh thu hợp đồng xây dựng

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu tài chính

Doanh thu khác

2019

2020
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
DANH SÁCH THÀNH VIÊN

SƠ YẾU LÝ LỊCH

STT  Họ và tên Chức vụ
Số cổ phiếu sở hữu 

tại BRS
Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu 

tại BRS

Cá nhân Đại diện Cá nhân Đại diện

Hội đồng quản trị

1  Trương Quang Đại Chủ tịch  27.700   0,61%

2  Võ Ngọc Thạch Thành viên  7.600    1.135.487   0,17% 25%

3  Đào Mạnh Hùng Thành viên  728.000   16,03%

4  Nguyễn Thị Kim Xuyến Thành viên  8.000    2.358.263   0,18% 51,92%

Ban Tổng Giám đốc
1  Nguyễn Thị Kim Xuyến Tổng Giám đốc  8.000   0,18%

2  Võ Ngọc Thạch Phó 
Tổng Giám đốc  7.600    1.135.487   0,17% 25%

3  Trương Thị Tâm Kế toán trưởng  1.100  -  0,02%  - 

Ban kiểm soát

1  Nguyễn Quang Quốc Trưởng ban  700  - 0,02%  - 

2  Thang Mỹ Hạnh Thành viên  -  -  -  - 

3  Phan Thị Minh Nguyệt Thành viên  500  - 0,01%  - 

Ông Trương Văn Đại - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày sinh 11/07/1959

Nơi sinh Xã Hòa Long, Thành phố Bà Rịa

Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật

Số lượng cổ phần Cá nhân: 27.700 cổ phiếu tương đương 0,61% vốn điều lệ

Chức vụ tại các tổ chức khác Không có

Quá trình công tác
Thời gian Đơn vị công tác và chức vụ

03/1975-1978 Công an Giao thông Huyện Châu Thành

1978- 1983 Cảnh sát Hình sự Huyện Châu Thành

1983-1985 Trường An ninh thôn Phước Trung, Thị trấn Bà Rịa
1985 -1987 Cán bộ công tác tại UBND Thị trấn Bà Rịa

1987- 1989 Trưởng Ban quản lý chợ Bà Rịa

1994-1999 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị xã Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu

1999 - 02/2007 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Phước Trung, Thị xã Bà Rịa, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

02/2007 –08/2008 Công tác Tại Ủy ban Nhân dân Thị xã Bà Rịa

08/2008 -08/2013 Phó Giám đốc Công ty Công trình Đô thị Bà Rịa

08/2013 – 04/2016 Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 
Dịch vụ Đô thị Bà Rịa

04/2016 – nay Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa

Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Ngày sinh 13/01/1979

Nơi sinh Hòa Long, Thành phố Bà Rịa

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế - chuyên ngành Kế toán

Số lượng cổ phần
Cá nhân: 8.000 cổ phiếu tương đương 0,18% vốn điều lệ

Đại diện: 2.358.263 cổ phiếu tương đương 51,92% vốn điều lệ

Chức vụ tại các tổ chức khác Không có

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị công tác và chức vụ

08/2002- 15/06/2013 Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố Bà Rịa 

15/06/2013 - 24/07/2013 Công tác tại Công ty Công trình đô thị thành phố Bà Rịa 

25/07/2013 – 18/9/2019 Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ 
phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa

19/9/2019 – Nay Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ 
phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa

Ông Võ Ngọc Thạch – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc

Ngày sinh 28/12/1972

Nơi sinh Long An

Trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng

Số lượng cổ phần
Cá nhân: 7.600 cổ phiếu tương đương 0,17% vốn điều lệ

Đại diện: 1.135.487 cổ phiếu tương đương 25% vốn điều lệ

Chức vụ tại các tổ chức khác Không có
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Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị công tác

01/08/1997 - 31/05/2008 Phụ trách công tác xây dựng cơ bản tại Công ty Công trình đô thị 
Thị xã Bà Rịa

01/6/2008- 14/06/2013 Chuyên viên tổng hợp tại văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy 
ban Nhân dân Thành phố Bà Rịa 

15/06/2013 - 24/07/2013 Công tác tại Công ty Công trình Đô thị thành phố Bà Rịa 

25/07/2013 – Nay Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ 
phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa

Ông Đào Mạnh Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh 10/11/1955

Nơi sinh Hà Nội

Trình độ chuyên môn Kỹ sư kinh tế

Số lượng cổ phần Đại diện: 728.000 cổ phiếu tương đương 16,03% vốn điều lệ

Chức vụ tại các tổ chức khác Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Thiết 
bị Môi trường Hiệp Hòa

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị công tác

1973 - 1981 Tham gia phục vụ trong quân đội

1982 - 1991 Công tác tại Sở Công thương thành phố Hà Nội

1991 - 1995 Công tác tại Bộ Tài chính Trung ương 

1996 - 1999 Công tác tại Bộ Giao thông vận tải

1999 - Nay Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc 
Công ty TNHH Thương Mại và Thiết bị Môi trường Hiệp Hòa

2013 - Nay Thành viên Hội đồng quản trị 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa

Bà Thang Mỹ Hạnh – Thành viên Ban kiểm soát

Ngày sinh 19/04/1984

Nơi sinh Bà Rịa

Trình độ chuyên môn Trung cấp Kế toán

Số lượng cổ phần 0

Chức vụ tại các tổ chức khác Không có 

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị công tác

2008 - 2013 Nhân viên kế toán Đội Công viên cây xanh Công ty Công trình Đô 
thị thành phố Bà Rịa

2013 – Nay Nhân viên Phòng Tổ chức – Hành chính kiêm thành viên Ban kiểm 
soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa

Ông Nguyễn Quang Quốc – Trưởng Ban kiểm soát

Ngày sinh 05/10/1983

Nơi sinh Huyện Đất Đỏ, TỈnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trình độ chuyên môn Thạc sỹ quản lý Kinh tế

Số lượng cổ phần Cá nhân: 700 cổ phiếu tương đương 0,02% vốn điều lệ

Chức vụ tại các tổ chức khác Không có 

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị công tác

2006 - 2013 Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính kế toán tiền lương Công 
ty Công trình đô thị thành phố Bà Rịa

2013 – Nay Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa

Bà Phan Thị Minh Nguyệt – Thành viên Ban kiểm soát

Ngày sinh 06/09/1985

Nơi sinh Bà Rịa

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế

Số lượng cổ phần Cá nhân: 500 cổ phiếu tương đương 0,01% vốn điều lệ

Chức vụ tại các tổ chức khác Không có 

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị công tác

2008 - 2013 Nhân viên Phòng Kế hoạch Công ty Công trình đô thị thành phố 
Bà Rịa

2013 - 2018 Nhân viên Phòng Kế hoạch kiêm thành viên Ban kiểm soát Công 
ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa

2018 – Nay Nhân viên Phòng Tổ chức – Hành chính kiêm thành viên Ban kiểm 
soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa
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Bà Trương Thị Tâm – Kế toán trưởng

Ngày sinh 25/10/1988

Nơi sinh Bình Thuận

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán

Số lượng cổ phần Cá nhân: 1.100 cổ phiếu tương đương 0,024% vốn điều lệ

Chức vụ tại các tổ chức khác Không có

Quá trình công tác

Thời gian Đơn vị công tác

 05/2014 – 03/2020 Chuyên viên phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Bà Rịa

 04/2020- 06/2020 Phó phòng Kế toán – tài vụ Công ty Cổ phần Dịch Vụ Đô Thị Bà 
Rịa

 07/2020 - Nay Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch Vụ Đô Thị Bà Rịa

THAY ĐỔI NHÂN SỰ QUAN TRỌNG

THU NHẬP BÌNH QUÂN
CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG QUA CÁC NĂM

CƠ CẤU NHÂN SỰ

STT  Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1  Nguyễn Trần Diễm Thúy Kế toán trưởng 01/07/2020

2  Trương Thị Tâm Kế toán trưởng 29/06/2020

Tổng số lao động: 418 (tính đến ngày 31/12/2020), trong đó

STT  Tính chất phân loại Số lượng Tỷ lệ

A  Theo trình độ 418 100%

1  Đại học và trên Đại học 30 7,18%

2  Cao đẳng/Trung cấp 13 3,11%

3  Khác 375 89,71%

B  Theo tính chất hợp đồng lao động 414 100%

1  Hợp đồng có xác định thời hạn 93 22,46%

2  Hợp đồng không xác định thời hạn 250 60,39%

3  Hợp đồng theo thời vụ (công nhật) 71 17,15%

ĐVT: triệu đồng/người/tháng

Năm Thu nhập bình quân 
2015 5,761
2016 6,442
2017 7,060
2018 6,462
2019 7,501
2020 6,093
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CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Chính sách đối với người lao động
• Để nâng cao chất lượng làm việc, cũng như 

tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, Công 

ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh 

thần của người lao động. Công ty chủ động 

xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất đảm 

bảo an toàn trong khu vực làm việc, khám 

sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao 

động và thực hiện tốt các quy định về phòng 

chống dịch bệnh theo quy định pháp luật;

• Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế 

cho ngân sách Nhà nước theo quy định, 

thực hiện nộp đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

cho người lao động theo đúng quy định của 

Công tác đào tạo
Công ty luôn chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn kỹ thuật, chú trọng 

công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chính vì vậy, Công ty định kỳ 

tổ chức đào tạo tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, tạo điều kiện về thời 

gian giúp cho người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Trong năm, Công ty có 06 

quần chúng ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đồng thời, 

Ban lãnh đạo cũng tạo điêu kiện cho 112 nhân viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật 

môi trường, 04 công nhân được đào tạo lớp sơ cấp nghề hàn điện. Ngoài ra, Công ty còn phát 

động Phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, phong trào vệ sinh an toàn lao dộng, Phòng 

cháy chữa cháy; Phong trào vì Đô thị xanh - sạch - đẹp; phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí, ... Qua đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Bà Rịa và Công ty đã tổ chức khen 

thưởng cho những tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công ty không phát sinh các khoản đầu tư tài chính dài hạn, các khoản đầu tư tài chính ngắn 

hạn trong năm là các khoản tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng. Số dư đầu tư ngắn hạn tại thời 

điểm 31/12/2020 là 14,4 tỷ đồng. Việc đầu tư hạ tầng, mua sắm trang thiết bị đạt hiệu quả, 

phù hợp với hoạt động dịch vụ chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường, chiếu sáng công 

cộng, dịch vụ quản trang - hỏa táng. Các trang thiết bị đầu tư đáp ứng được nhu cầu phát 

triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm; cải thiện điều 

kiện làm việc của người lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

pháp luật. Giải quyết kịp thời các quyền lợi 

cho người lao động theo thỏa ước lao động;

• Bên cạnh các quy định của pháp luật về lao 

động, kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình 

hình cụ thể trong quá trình hoạt động kinh 

doanh, mức lương, thưởng của nhân viên 

còn được đánh giá dựa trên chức vụ, năng 

suất và hiệu quả làm việc nhằm đảm bảo sự 

công bằng và khuyến khích tinh thần làm 

việc của nhân viên. Ngoài ra, công ty cũng 

có những chính sách trợ cấp khó khăn, tổ 

chức thăm hỏi khi cán bộ, công nhân viên 

hoặc thân nhân ốm đau, gia đình có ma 

chay, cưới hỏi,…

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
STT  Chỉ tiêu ĐVT 2019 2020

1  Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

 Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,80 1,83

 Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,70 1,72

2  Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

 Hệ số Nợ/ Tổng tài sản % 36,98 36,63

 Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu % 58,68 57,81

3  Chỉ tiêu về năng lực hoạt động  

 Vòng quay hàng tồn kho Vòng 20,72 23,44

 Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân Vòng 1,13 1,16

4  Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 12,62 12,92

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) % 22,22 23,75

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA) % 14,31 15,01

 Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần % 15,74 15,02
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CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN 

CHỈ TIÊU KHẢ NĂNG THANH TOÁN
Trong năm, các chỉ số về khả năng thanh toán 

của Công ty đều tăng nhẹ so với năm trước. 

Cụ thể, hệ số thanh toán ngắn hạn tăng lên 

mức 1,83 so với mức 1,80 của năm 2019. Hệ 

số thanh toán nhanh đạt 1,72, tăng so với mức 

1,70 của cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là 

do tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn đều tăng 

nhẹ lần lượt 3,79% và 1,83%. Hoạt động kinh 

doanh của Công ty năm 2020 phát triển tốt, 

Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn của Công ty đều 

giảm so với năm trước. Trong đó, nợ trên tổng 

tài sản của Công ty năm 2020 là 36,63%, thấp 

hơn so với mức 36,98% năm 2019. Tương tự, 

nợ trên vốn chủ sở hữu của Công ty cũng giảm 

xuống mức 57,81% so với mức 58,68% của năm 

trước. Tuy nợ phải trả tăng 1,83% so với cùng kỳ 

nhưng mức tăng này thấp hơn mức tăng trưởng 
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Hàng tồn kho

Nợ ngắn hạn

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Hệ số thanh toán nhanh

dòng tiền thu về ổn định nên khoản mục tiền và 

các khoản tương đương tiền tăng mạnh (134% 

tương đương 11,05 tỷ), góp phần đáng kể trong 

phần trăm tăng của tài sản ngắn hạn. Bên cạnh 

đó, có thể thấy hai chỉ số này không chênh lệch 

nhau nhiều, điều này được lý giải là do đặc 

thù của Công ty là ngành dịch vụ nên hàng tồn 

kho của Công ty hầu như luôn ở mức rất thấp.

của vốn chủ sỡ hữu (3,35%) và tổng tài sản 

(2,79%) nên các chỉ tiêu cơ cấu vốn giảm nhẹ. 

Trong đó, vốn chủ sỡ hữu tăng chủ yếu là do 

trong Công ty hoạt động kinh doanh tốt, đem về 

lợi nhuận tăng. Qua các hệ số đòn bẩy này cho 

thấy Công ty chủ yếu dùng vốn tự có để tài trợ 

cho các hoạt động kinh doanh, tránh được rủi ro 

từ lãi vay và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn.
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CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG
Vòng quay của hàng tồn kho năm 2020 là 23,44 (vòng), tăng mạnh so với năm 2019. Do Công ty 

hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích nên hàng tồn kho luôn ở mức thấp, bên cạnh đó, hoạt động 

kinh doanh của Công ty trong năm tăng trưởng tốt nên giá vốn hàng bán tăng (8,59% tương đương 

6,89 tỷ), dẫn đến việc gia tăng vòng quay hàng tồn kho. Vòng quay tổng tài sản của Công ty trong 

năm đã có sự cải thiện khi tăng lên mức 1,16 so với mức 1,13 của năm trước. Điều này cho thấy 

Công ty ngày càng cải thiện hiệu quả sử dụng tài sản phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. 
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CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI

CỔ PHẦN

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Các chỉ số sinh lời của Công ty duy trì ở mức cao. Cụ thể, biên lợi nhuận ròng (lợi nhuận 

sau thuế/doanh thu thuần) năm 2020 là 12,92%, tăng nhẹ so với mức 12,62% của cùng kỳ 

năm trước nhờ vào các chính sách quản lý chi phí phù hợp. Hệ số ROE (lợi nhuận sau thuế/

vốn chủ sở hữu) và ROA (lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản) tiếp tục tăng trưởng, lần lượt đạt 

23,75% và 15,01%. Sự tăng trưởng trong các chỉ số sinh lời nhờ vào lợi nhuận từ hoạt động 

kinh doanh của Công ty trong năm qua tăng (2,51% tương đương 0,42 tỷ) so với năm trước.

Vốn điều lệ: 45.419.500.000 đồng 

Số lượng cổ phần đã phát hành: 4.541.950 cổ phần

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 4.541.950 cổ phần
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 
VÀ THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU

 Loại cổ đông Số cổ phần Giá trị 
(triệu đồng) Tỷ lệ sở hữu

 Cổ đông Nhà nước  3.493.750  34.937.500.000 76,92%

 Cổ đông nội bộ  44.400 444.000.000 0,98%

 Cổ đông trong nước 1.003.800 10.038.000.000 22,1%

  Cá nhân 275.800 2.758.000.000 6,07%

  Tổ chức 728.000 7.280.000.000 16,03%

 Cổ đông nước ngoài

  Cá nhân

  Tổ chức

Tổng cộng 4.541.950 45.419.500.000 100%



34       CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020       35

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI 
TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

TRÁCH NHIỆM LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM
ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Quản lý nguồn nguyên vật liệu
Các trang thiết bị, nguyên vật liệu được Công ty 

sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh 

phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo 

đúng chỉ tiêu từng hạng mục công trình về số 

lượng và chất lượng. Bên cạnh đó, Công ty cũng 

đề ra các quy trình sử dụng và bảo quản công 

cụ, dụng cụ; khuyến khích người lao động đóng 

góp sáng kiến tái sử dụng các thiết bị hư hỏng 

giúp giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường và 

tiết kiệm chi phí cho Công ty. 

Tiêu thụ nước
Nguồn nước tiêu thụ chủ yếu phục vụ cho việc 

tưới tiêu mảng cây xanh của thành phố Bà Rịa 

nên Công ty không có lượng nước tái chế từ 

nước thải. Do đó, Công ty luôn chú trọng việc 

cán bộ công nhân viên thực hiện công tác tiết 

kiệm nước dùng cho sinh hoạt trong và ngoài 

Công ty. 

Tiêu thụ năng lượng
Để tránh sử dụng lãng phí nguồn năng lượng, tăng chi phí, Công ty luôn đề cao các chính sách tiết 

kiệm năng lượng như :

• Thay thế dần các bóng đèn điện huỳnh quang thông thường thành bóng đèn chiếu sáng led 

nhằm giảm tiêu hao điện năng;

• Ngắt các thiết bị điện khi không thật sự cần thiết;

• Nâng cao ý thức của tất cả cán bộ công nhân viên Công ty trong việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả 

các nguồn tài nguyên và năng lượng.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường
Vấn đề bảo vệ môi trường đang được các quốc gia trên thế giới hết sức quan tâm và đặt ưu tiên 

hàng đầu trong hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội của mình. Theo đó, Việt Nam cũng 

đang tiến hành hoàn thiện hệ thống pháp luật về môi trường, cùng với việc nỗ lực tham gia các 

công ước quốc tế nhằm bảo vệ môi trường hiệu quả hơn. Là một doanh nghiệp hoạt động chính 

trong lĩnh vực xây dựng công trình công cộng và dịch vụ công ích nên Brusco hiểu rõ trách nhiệm 

của Công ty trong công tác bảo vệ cho cuộc sống, sức khỏe của cộng đồng hiện tại cũng như duy 

trì và nuôi dưỡng nguồn tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ mai sau. Cụ thể, Công ty đã thực 

hiện các công tác sau:

• Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường; 

thực hiện đúng tần suất quan trắc, kiểm 

tra môi trường (nước thải, nước ngầm, 

nước mặt, khí thải...) theo quy định 

của các Thông tư, Nghị định liên quan;

• Thu gom và vận chuyển lượng rác thải của 

Thành phố đến nơi tập kết để xử lý đúng quy 

trình, tránh rò rỉ nước thải từ các bãi rác;

• Tuyên truyền ý thức cho toàn thể người lao 

động của Công ty về việc giữ gìn vệ sinh môi 

trường ở khu vực làm việc và các khu vực 

xung quanh, đảm bảo môi trường xanh – sạch 

– đẹp tại khuôn viên trong và ngoài Công ty;

• Hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị cũng như 

nhân lực cho phong trào bảo vệ môi trường 

tại thành phố Bà Rịa, nơi Công ty đặt trụ sở.

Nhân lực là nền tảng, là cốt lõi để vận hành một bộ máy doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn phát 

triển bền vững bên cạnh định hướng chiến lược đúng đắn còn phải có nguồn nhân lực chất lượng. 

Theo đó, Ban lãnh đạo luôn chú trọng, quan tâm đếnngười lao động thực hiện nghiêm túc các chính 

sách cho người lao động như sau:

• Đăng ký mua bảo hiểm xã hội theo đúng quy định pháp luật người lao động;

• Chính sách lương tăng theo mức lương tối thiểu vùng và luôn đảm bảo chi trả lương đúng hạn 

cho người lao động;

• Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho cán bộ công nhân viên;

• Thường xuyên cho cán bộ công nhân viên học các lớp chuyên môn nghiệp vụ, các lớp ngắn hạn 

về quản lý, về chính sách thuế, triển khai văn bản nghị định … 

• Bên cạnh đó, nhằm mang lại không khí vui tươi, thoải mái cho công nhân viên sau giờ làm việc, 

Công ty đã phối hợp cùng Công đoàn tổ chức các hoạt động tập thể như thi hội thao, ca hát văn 

hóa văn nghệ, thi nâng cao tay nghề, thi nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, … Các hoạt động tập 

thể này nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết cán bộ Công nhân viên các khối trong toàn Công ty. 

Brusco luôn hướng tới xây dựng một doanh nghiệp thành công, bền vững và có trách nhiệm. Do 

đó, Công ty thường xuyên hỗ trợ, chia sẻ khó khăn đối với cộng động trên địa bàn hoạt động bằng 

cách đóng góp nhân lực, vật lực cho các tổ chức xã hội: đóng góp Quỹ vì người nghèo, đóng góp 

cho đồng bào miền Trung mùa lũ lụt,… Ngoài ra, trong năm 2020 Công ty đã đồng hành cùng Chính 

phủ gây quỹ ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19, góp phần chung tay xây dựng thành phố Bà Rịa 

ngày một phát triển.
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CHƯƠNG

03

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

• Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

• Tình hình quản trị tài sản, nguồn vốn

• Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

• Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường 

và xã hội của Công ty
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM
 Chỉ tiêu ĐVT TH 2019 KH 2020 TH 2020 TH 2020/ 

KH 2020
TH 2020/ 
TH 2019

 Tổng doanh thu Triệu đồng  108.127    106.500    115.592   108,54% 106,90%

 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng  13.478  12.400    14.825   119,56% 110,00%

 Tỷ lệ chi trả cổ tức %  14   ≥ 14  - 

Hoạt động đấu thầu thi công các dịch vụ môi trường đô thị có tính cạnh tranh gay gắt của các 

đơn vị hoạt động cùng ngành đã làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Công ty. Tuy 

nhiên dưới sự chỉ đạo kịp thời và nhất quán của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc cùng 

sự đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty nên năm 2020 Công ty đã hoàn 

thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cụ thể: 

• Tổng doanh thu năm 2020 là 115,59 tỷ đồng, tăng 6,90% so với năm 2019 và vượt 8,54% so với 

kế hoạch đầu năm (106,5 tỷ đồng);

• Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 14,82 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2019 và vượt 19,56% kế 

hoạch đầu năm (12,40 tỷ đồng);

• Mức cổ tức chỉ trả năm 2020 dự kiến là 14%;

• Thu nhập bình quân người lao động năm 2020 là 6.093.000 đồng/người/tháng. Trong năm, 

Công ty ký mới và triển khai một số hợp đồng về trồng cây xanh và xây dựng công trình công 

cộng. Bên cạnh đó, Công ty đã áp dụng các biện pháp tiết kiệm chi phí, chi tiêu hiệu quả nhờ đó 

hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
TÌNH HÌNH TÀI SẢN

ĐVT: đồng

 CHỈ TIÊU 31/12/2019 31/12/2020 Phần trăm 
tăng/giảm

 TÀI SẢN NGẮN HẠN  64.736.658.296  67.188.930.205 3,79%

 Tiền và các khoản tương đương tiền  8.224.904.374  19.275.359.580 134,35%

 Đầu tư tài chính ngắn hạn  20.600.000.000  14.400.000.000 -30,10%

 Các khoản phải thu ngắn hạn  32.362.266.228  28.389.423.714 -12,28%

 Hàng tồn kho  3.483.935.225  3.951.056.856 13,41%

 Tài sản ngắn hạn khác  65.552.469  1.173.090.055 1689,54%

 TÀI SẢN DÀI HẠN  32.692.780.131  32.960.536.648 0,82%

 Các khoản phải thu dài hạn  75.781.853  74.000.001 -2,35%

 Tài sản cố định  30.894.500.861  31.816.705.315 2,99%

 Tài sản dài hạn khác  1.722.497.417  1.069.831.332 -37,89%

TỔNG CỘNG TÀI SẢN  97.429.438.427  100.149.466.853 2,79%

CƠ CẤU TÀI SẢN 
2019 2020

Tài sản ngắn hạn 66,44% 67,09%

Tài sản dài hạn 33,56% 32,91%

Tổng tài sản 100,00% 100,00%

Tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 

100,14 tỷ đồng, tăng 2,79% so với năm trước. 

Trong đó, tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn lần 

lượt tăng 3,79% và 0,82% so với cùng kỳ năm 

ngoái. Tài sản ngắn hạn tăng chủ yếu do dòng 

tiền và các khoản tương đương tiền thu về tăng 

từ 8,22 tỷ lên 19,27 tỷ. Tài sản dài hạn tăng nhẹ 

do Công ty tiến hành đầu tư phương tiện vận 

tải nhằm đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động 

kinh doanh của Công ty. Trong cơ cấu tài sản, 

tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn (67,09%) do 

đặc thù Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch 

vụ công ích nên nhu cầu đầu tư tài sản cố định 

không nhiều. 

2019

2020

66,44%

67,09%

33,56%

32,91%

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn
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TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN 
ĐVT: đồng

 CHỈ TIÊU 31/12/2019 31/12/2020 Phần trăm 
tăng/giảm

 NỢ PHẢI TRẢ  36.027.753.496  36.688.375.915 1,83%

 Nợ ngắn hạn  36.027.753.496  36.688.375.915 1,83%

   Phải trả người bán ngắn hạn  6.483.569.329  4.010.242.700 -38,15%

   Người mua trả tiền trước ngắn hạn  2.007.095.000  2.543.769.000 26,74%

   Thuế và các khoản phải nộp nhà nước  12.832.427.293  12.503.537.459 -2,56%

   Phải trả người lao động  7.801.478.937  8.285.378.482 6,20%

   Phải trả ngắn hạn khác  5.537.262  6.601.262 19,22%

   Quỹ khen thưởng phúc lợi  6.897.645.675  9.338.847.012 35,39%

 VỐN CHỦ SỞ HỮU  61.401.684.931  63.461.090.938 3,35%

 Vốn chủ sỡ hữu  61.401.684.931  63.461.090.938 3,35%

   Vốn đầu tư của chủ sở hữu  45.419.500.000  45.419.500.000 0,00%

    Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết  45.419.500.000  45.419.500.000 0,00%

   Quỹ đầu tư phát triển  2.504.567.912  3.216.456.614 28,42%

   Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  13.477.617.019  14.825.134.324 10,00%

      LNST chưa phân phối kỳ này  13.477.617.019  14.825.134.324 10,00%

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  97.429.438.427  100.149.466.853 2,79%

CƠ CẤU NGUỒN VỐN 

2019 2020

 Nợ phải trả 36,98% 36,63%

 Vốn chủ sở hữu 63,02% 63,37%

 Tổng nguồn vốn 100,00% 100,00%

2020

2019

63,37%

63,02%

36,63%

36,98%

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

Nợ phải trả của Công ty tại thời điểm cuối năm là 36,68 tỷ đồng, tăng 1,83% so với năm trước. Nợ 

phải trả của Công ty hoàn toàn đến từ nợ ngắn hạn, các khoản nợ ngắn hạn tăng chủ yếu đến từ 

phải trả người lao động và quỹ khen thưởng, phúc lợi. Do đặc thù hoạt động trong lĩnh vực công ích 

nên mức độ thâm dụng lao động cao, chi phí lao động trong năm của Công ty tăng nhằm đảm bảo 

mức lương theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và đời sống người lao động 

được cải thiện. Bên cạnh đó, trong năm Công ty đã nhận thêm các hợp đồng về xây dựng công 

trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm gia tăng chỉ tiêu người mua trả tiền trước ngắn hạn 

khoảng 26,74%.

• Thực hiện phân cấp, phân quyền quản 

lý cụ thể rõ ràng, các quy định, quy trình 

hoạt động cùng hệ thống văn bản chỉ đạo 

điều hành được cập nhật nâng cấp theo 

hướng tinh gọn dễ làm, dễ áp dụng tạo 

thuận lợi tối đa cho công tác vận hành;

• Xây dựng lại các quy trình nghiệp vụ có liên 

quan đảm bảo công tác kiếm soát thu/ chi, tài 

chính Công ty được minh bạch, sử dụng vốn 

hiệu quà và giảm thiếu tổn thất cho công ty;

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ 
CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ

• Cải cách đột phá về chính sách lương, 

thưởng, phúc lợi mang lại quyền lợi thỏa đáng 

cho người lao động; đảm bảo thu nhập theo 

mặt bằng xã hội và phù hợp với quy định của 

pháp luật; Thay đổi chính sách tuyển dụng, 

đào tạo, sắp xếp bố trí nhân lực các cấp phù 

hợp với điểu kiện sản xuất kinh doanh thực tế;

• Khích khuyến và khen thưởng các tập 

thể, cá nhân người lao động có đề 

xuất, sáng kiến hay về cải riến kỹ thuật, 

phương pháp làm việc và quản lý.
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
ĐVT: triệu đồng

 Chỉ tiêu Thực hiện 2020 Kế hoạch 2021

 Tổng doanh thu  115.592    116.200   

 Lợi nhuận sau thuế  14.825    13.448   

 Tỷ lệ chi trả cổ tức 14% ≥ 14%

CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
Về công tác sản xuất
• Quản lý, kiểm soát chuỗi cung ứng vật 

tư – nguyên liệu đầu vào chặt chẽ trong 

điều kiện yêu cầu về số lượng, chất 

lượng ngày càng cao của thị trường;

• Định kỳ bảo dưỡng, bảo trì máy móc 

theo đúng kế hoạch đề ra nhằm đảm 

bảo máy móc, thiết bị và phương tiện 

sử dụng hoạt động an toàn và hiệu quả;

• Xây dựng kế hoạch kinh doanh phù 

hợp nhằm tiết kiệm chi phí di chuyển, 

chi phí năng lượng không cần thiết, 

Về công tác nhân sự đào tạo
• Đào tạo mới và nâng cao kiến thức quản lý sản xuất, năng lực quản trị cho các cấp quản lý;

• Xem xét bố trí, phân bổ lao động phù hợp với nghiệp vụ từng bộ phận, phòng ban;

• Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chuẩn bị tốt nguồn nhân lực thay thế. 

Có chính sách tuyển dụng linh hoạt và mức độ đãi ngộ tốt để thu hút nhân 

sự chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển trong những năm tiếp theo;

• Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý các cấp có quyết tâm cao, sáng tạo và 

linh hoạt trong quản lý điều hành trước những thay đổi nhanh cùa môi 

trường kinh doanh, đáp ứng mục tiêu xây dựng Công ty phát triển bền vững.

tăng trưởng lợi nhuận cho Công ty;

• Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, 

ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong 

quản lý, điều hành sản xuất kinh do-

anh để nâng cao hiệu quả công việc 

và tăng sức cạnh tranh trên thị trường;

• Đảm bảo chất lượng đối với nhân sự quản 

lý cấp cao cũng như tận dụng tối đa nguồn 

nhân lực sẵn có, nâng cao năng suất, 

hiệu quả công việc của người lao động.



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN 
TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG

 VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM CỦA 
DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa hoạt động trong lĩnh vực công ích như thu gom rác 

thải sinh hoạt, vườn ươm cây xanh, đấu thầu thi công các công trình công viên, hoa viên nên 

việc bảo vệ môi trường là nhiệm vụ và là trách nhiệm ưu tiên hàng đầu của Công ty. Ngoài 

các công tác bảo vệ môi trường theo đúng với pháp luật quy định, Brusco thường xuyên tuyên 

truyền, tổ chức các buổi hội thảo nhằm nâng cao ý thức cho toàn thể cán bộ công nhân viên 

trong Công ty về bảo vệ môi trường; nỗ lực xây dựng môi trường làm việc xanh – sạch -  đẹp, 

góp phần tạo thêm mảng xanh cho tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng và cả nước nói chung. 

Brusco cho rằng đời sống của cộng đồng địa phương là một trong những yếu tố quan 

trọng ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển bền vững của Công ty. Trong năm, 

Công ty tích cực hưởng ứng các phong trào do địa phương tổ chức như thăm hỏi động viên, 

tặng quà cho Bà mẹ liệt sỹ; tham gia hoạt động hưởng ứng “Giờ Trái Đất 2020”; ủng hộ quỹ 

vì người nghèo, xây dựng “mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn…, 

góp phần chia sẻ gánh nặng cho những trường hợp còn nhiều khó khăn trong cộng đồng.

Từ khi thành lập cho đến nay, Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa hiểu rõ vai trò quan 

trọng của người lao động trong quá trình phát triển toàn diện của Công ty. Do đó, Brusco 

hướng đến quản trị trên cơ sở tôn trọng người lao động, bao gồm tôn trọng quyết định, mong 

muốn, nguyện vọng, quyền tự do và các quyền hợp pháp khác của người lao động, cụ thể: 

• Công ty đã thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động về 

chính sách phúc lợi lao động, các khoản phải trích nộp đối với lao động theo qui định của Pháp 

luật lao động hiện hành như BHXH, BHYT, BHTN; 

• Công ty thực hiện đầu tư mua sắm trang thiết bị an toàn lao động cho công nhân xây dựng công 

trình; đồng thời tăng cường kiểm tra các thiết bị đường dây điện tại văn phòng, đảm bảo an toàn 

về phòng cháy chữa cháy;

• Ban quản trị có kế hoạch đào tạo dài hạn nhằm xây dựng một đội ngũ nhân viên mạnh về kinh 

nghiệm và kiến thức, đảm bảo phát triển bền vững. Nhìn chung, Công ty luôn nỗ lực mang lại 

một môi trường làm việc thân thiện, công bằng và bền vững.
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CHƯƠNG

04

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Công ty

• Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng 

Giám đốc

• Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
• Mọi hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty được Hội đồng quản trị Công 

ty chỉ đạo giám sát chặt chẽ. Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình 

hình tài chính, đầu tư sản xuất kinh doanh của Công ty, điều này đã giúp cho Hội đồng quản trị 

thực hiện giám sát chặt chẽ, đưa ra các giải pháp chấn chỉnh kịp thời;

• Công tác hạch toán và báo cáo tài chính: số liệu phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty được cập nhật đầy đủ, đáp ứng yêu cầu công bố thông tin. Các báo cáo 

tài chính năm đều được lập phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và được kiểm 

toán bởi các công ty kiểm toán độc lập;

• Với kết quả đạt được trong năm 2020 đã cho thấy Tổng Giám đốc và Ban lãnh đạo Công ty đã 

nỗ lực trong công tác điều hành, thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị 

và Đại hội cổ đông thường niên giao.

• Tiếp tục thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo và hỗ trợ 

Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 nhằm hoàn thành và 

vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra;

• Phối hợp cùng Ban Kiểm soát công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát các 

mặt hoạt động của Công ty nhằm bảo tồn và phát huy tối đa nguồn vốn của cổ đông đã đầu tư;

• Đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm thị trường, khách hàng, mở rộng quy mô sản xuất và khai 

thác có hiệu quả các thị phần hiện có;

• Đầu tư máy móc, trang thiết bị, nhà cửa, vườn ươm phục vụ cho sản xuất kinh doanh;

• Quản lý và phát huy có hiệu quả nguồn vốn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho những dự án 

có lợi nhuận cao;

• Tiếp tục sắp xếp lại lao động, nhằm đảm bảo hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh;

• Hoàn tất hồ sơ đất đai của Công ty.

Trong năm 2020, Ban Tổng Giám đốc cùng 

bộ máy điều hành đã nỗ lực phấn đấu, làm 

hết trách nhiệm của mình trong quá trình điều 

hành sản xuất kinh doanh và đã hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao. Định kỳ hàng tháng Tổng 

Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc chủ trì 

cuộc họp giao ban cùng với Chủ tịch Hội đồng 

quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Trưởng phòng, 

ban trực thuộc Công ty để báo cáo chương trinh 

kế hoạch họat động sản xuất kinh doanh và 

đề ra kế hoạch hoạt động trong tháng. Khi cần 

thiết, Ban Tổng giám đốc có thể trao đổi, hội ý 

để thông tin giải quyết các công việc kịp thời. 

Ban điều hành là một tập thể đoàn kết, năng 

động, nghiêm túc trong công việc, chủ động 

sáng tạo trong quản lý điều hành, thực hiện 

công việc được giao một cách trung thực, cẩn 

trọng vì quyền lợi của cổ đông và của Công ty.

Năm 2021, Công ty hoạt động trong bối cảnh Nhà nước cắt giảm đầu tư công, nhiều chính sách, 

pháp luật của Nhà nước có liên quan đến ngành nghề kinh doanh của Công ty có sự thay đổi. Tuy 

nhiên, với kết quả đạt được trong năm 2020 cùng sự nhiệt huyết, đoàn kết thống nhất cao của Hội 

đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, toàn thể công nhân viên Công ty , Hội đồng quản trị đã đề ra các 

kế hoạch và định hướng năm 2021 như sau:

• Duy trì thị trường hiện có, tăng cường mở rộng tìm kiếm thị trường mới; 

• Tập trung phát triển hoạt động kinh doanh chủ lực (Dịch vụ chăm sóc cây xanh và dịch vụ vệ 

sinh môi trường);

• Thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và xã hội cả về số lượng và chất lượng dịch 

vụ;

• Tối đa hóa lợi nhuận của Cổ đông, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động;

• Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021:

 Doanh thu:116.200.000.000 đồng;

 Lợi nhuận sau thuế: 13.448.000.000 đồng;

 Tỷ lệ chi trả cổ tức: ≥ 14%;

 Thu nhập người lao động đảm bảo.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
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CHƯƠNG

05
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

• Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

• Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

• Ban kiểm soát

• Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng 

quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT  Thành viên Chức vụ
Số lượng 

cổ phiếu sở hữu
Tỷ lệ sở hữu

Cá nhân Đại diện Cá nhân Đại diện 

1  Trương Quang Đại Chủ tịch   27.700    0,61%  
2  Võ Ngọc Thạch Thành viên  7.600   1.135.487 0,17% 25%
3  Đào Mạnh Hùng Thành viên 728.000 16,03% 
4  Nguyễn Thị Kim Xuyến Thành viên     8.000   2.358.263 0,18% 51,92% 

STT Thành viên Chức vụ
Số lượng 

cổ phiếu sở hữu
Tỷ lệ sở hữu

Cá nhân Đại diện Cá nhân Đại diện 

1  Nguyễn Quang Quốc Trưởng ban 700 - 0,02% -
2  Thang Mỹ Hạnh Thành viên - - - -
3   Phan Thị Minh Nguyệt Thành viên 500 - 0,01% -

STT  Thành viên Chức vụ
Số buổi họp Hội đồng 

quản trị tham dự
Tỷ lệ 

tham dự họp
Lý do không 

tham dự

1  Trương Quang Đại Chủ tịch 10/10 100%  

2  Võ Ngọc Thạch Thành viên 10/10 100%  

3  Đào Mạnh Hùng Thành viên 01/10 10%

Do ở xa, tuy 
nhiên có trao 
đổi thông tin 

qua điện thoại

4  Nguyễn Thị Kim Xuyến Thành viên 10/10 100%  

Trong năm, Hội đồng quản trị đã đưa ra các Nghị quyết/ Quyết định

STT Nghị quyết Ngày Nội dung

1 Số 01/NQ-HĐQT 09/03/2020

Nghị quyết về việc thống nhất xác định quỹ tiền lương, 
thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2019 của lao động 
quản lý và Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của 
người lao động.

2 Số 02/NQ-HĐQT 06/04/2020

Nghị quyết về việc thống nhất xác định quỹ tiền lương 
của lao động kế hoạch năm 2020 và Quỹ tiền lương, thù 
lao, tiền thưởng của người lao động quản lý kế hoạch 
năm 2020.

3 Số 03/NQ-HĐQT 29/04/2020

Nghị quyết về việc thống nhất xác định quỹ tiền lương 
của lao động kế hoạch năm 2020 và Quỹ tiền lương, thù 
lao, tiền thưởng của người lao động quản lý kế hoạch 
năm 2020.

4 Số 04/NQ-HĐQT 01/07/2020 Nghị quyết về việc giao dịch với người nội bộ.

STT Quyết định Ngày Nội dung

1 Số 01/QĐ-HĐQT 02/01/2020 Quyết định về việc Điều chỉnh hệ số lương.

2 Số 02/QĐ-HĐQT 20/05/2020
Quyết định về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên 2020.

3 Số 03/QĐ-HĐQT 03/07/2020
Quyết định về việc phê duyệt tổng dự toán Dự án: Mua 
tài sản chuyên dùng năm 2020 phục vụ kinh doanh tại 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.

4 Số 04/QĐ-HĐQT 10/07/2020
Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch dấu thầu Dự án: 
Mua xe chuyên dùng năm 2020 phục vụ kinh doanh tại 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.

5 Số 05/QĐ-HĐQT 04/08/2020
Quyết định vể việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu 
Mua sắm hàng hóa (xe chuyên dùng năm 2020 phục vụ 
kinh doanh tại Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa).

BAN KIỂM SOÁT
DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

(tại ngày 31/12/2020)

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG
• Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng giám sát đối với Hội đồng quản trị, 

Ban Tổng Giám đốc và cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

• Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, pháp luật và 

Điều lệ Công ty trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

Giám đốc Công ty. Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản 

trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý. Nhìn chung, các Nghị quyết, Quyết định cùa Hội 

đồng quản trị được ban hành kịp thời, thực hiện tôt chức năng quản trị của Hội đồng quản trị và 

đáp ứng được yêu cầu điều hành quản lý sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;
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SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT 
ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN 
TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC
• Ban kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị, 

Ban Tổng Giám đốc thực hiện tôt chức năng 

nhiệm vụ và thực hiện kế hoạch kinh doanh 

của Công ty; tham dự đầy đủ các phiên họp 

của Hội đồng quản trị; trực tiếp nắm đầy đủ 

các nội dung Nghị quyết, các Quyết định của 

Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty 

một cách đầy đủ. Trong các cuộc họp, Ban 

kiểm soát tham gia thảo luận và đóng góp ý 

kiến vào nội dung của cuộc họp, đồng thời 

có những kiến nghị với Hội đồng quản trị, 

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý 

tự tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng 

cao kiến thức trong quản lý, kiểm soát và điều 

hành.

• Kiểm soát các báo cáo tài chính trong nửa 

niên độ tài chính nhằm đánh giá trung thực 

của các số liệu tài chính, phù hợp với các 

chuẩn mực kế toán Việt Nam;

• Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh 

Ban Tổng Giám đốc liên quan đến công tác 

quản lý điều hành;

• Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, 

Tổng Giám đốc Công ty tạo điều kiện tốt về 

việc phối hợp hoạt động để tăng cường vai 

trò chủ động của Ban kiểm soát khi thực hiện 

quyền của mình. Các phòng ban nghiệp vụ 

đã cung cấp đầy đủ các thông tin, báo cáo 

theo yêu cầu và các dữ liệu có liên quan 

để Ban kiểm soát thực hiện và hoàn thành 

nhiệm vụ.

giá hoạt dộng của các thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc 

trong kỳ báo cáo qua là phù hợp với nhiệm 

vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ 

Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI 
ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC 
VÀ BAN KIỂM SOÁT
LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 

STT  Chức danh Mức lương (đồng/tháng)

1  Chủ tịch Hội đồng quản trị 44.767.800

2  Trưởng Ban Kiểm soát 24.418.800

3  Kế toán trưởng 32.558.400

STT  Chức danh Mức lương (đồng/tháng)

1  Tổng Giám đốc 42.732.900

2  Phó Tổng Giám đốc 36.628.200

STT  Chức danh Mức lương (đồng/tháng)

1  Hội đồng quản trị 108.000.000

2  Ban kiểm soát 45.909.091

Tiền lương Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc là 2.173.273.200 đồng, 
trong đó:

Thù lao là 153.909.091 đồng, trong đó:

Tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc: 

Lao động quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn Nhà nước

Lao động quản lý chuyên trách là không phải là người đại diện phần vốn Nhà nước

Thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bằng số tiền được phê duyệt tại Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông thành lập.

Năm 2020 chưa chi do thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện phần vốn Nhà nước chờ Ủy 

ban Nhân dân tỉnh đánh giá, xếp loại và căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2020 dự kiến chi là 

271.659.150 đồng.
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Tên tổ chức/cá nhân: Công ty TNHH Thương mại và thiết bị môi trường Hiệp Hòa - Đại diện: ông 

Đào Mạnh Hùng

Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua: 

• Số 04/NQ-HĐQT ngày 01/07/2020; 

• Số 03/QĐ-HĐQT ngày 03/07/2020; 

• Số 04/QĐ-HĐQT ngày 10/07/2020; 

• Số 05/QĐ-HĐQT ngày 04/08/2020.

Mối quan hệ liên quan với Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị - Cổ đông

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch: 

• Mua 01 xe 6 tô chở rác ngõ phố 4m3: 595.000.000 đồng; 

• Mua 01 xe ô tô cuốn ép chở rác 9m3: 1.595.000.000 đồng; 

• Mua 01 xe ô tô cuốn ép chở  rác 12m3 (trên nền xe cơ sở Hino FG8JJ7A): 1.778.000.000 đồng

Địa chỉ trụ sở chính/ trụ sở liên hệ: Số 11, tổ 1, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội

Thời điểm giao dịch với Công ty: 07/10/2020

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 
CỦA CÔNG TY HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG 
LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN 
NGƯỜI NỘI BỘ 

VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Việc quản trị Công ty luôn được đảm bảo theo 

đúng pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ và 

các tiêu chí nhằm đảm bảo được hoạt động của 

Công ty một cách suôn sẻ nhất; theo đuổi các 

mục tiêu vì lợi ích của công ty và của các cổ 

đông, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

giám sát hoạt động của công ty một cách hiệu 

quả, từ đó khuyến khích công ty sử dụng các 

nguồn lực một cách tốt nhất. Ngoài ra, Công ty 

luôn tăng cường kiến thức quản trị cho các thành 

viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc thông qua 

việc cử các cán bộ đi đào tạo theo thông báo của 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan liên 

quan và các lớp học quản trị công ty. Từ đó, nâng 

cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao khả năng tiếp 

cận nguồn vốn, giảm chi phí vốn cũng như tạo 

dựng lòng tin đối với cổ đông, nhà đầu tư.
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CHƯƠNG

06
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

• Ý kiến kiểm toán

• Báo cáo tài chính được kiểm toán



60       CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020       61



62       CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020       63



64       CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020       65



66       CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020       67



68       CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020       69



70       CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020       71



72       CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020       73



74       CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020       75



76       CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020       77



78       CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020       79



80       CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020       81



82       CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020       83



84       CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020       85



86       CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020       87



88       CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020       89



90       CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020       91



92       CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020       93

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA

Bà Rịa, ngày    tháng     năm 2021
Xác nhận của người đại diện theo pháp luật của Công ty

TỔNG GIÁM ĐỐC
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