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Phụ lục số II 
   BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) 

 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

 
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX 
Năm 2010 

I. Lịch sử hoạt động của Công ty 

o Tên gọi công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX 

o Tên giao dịch : BECAMEX ASPHALT AND CONCRETE JOINT STOCK 
COMPANY 

o Tên viết tắt : BECAMEX ACC 

o Vốn điều lệ : 100.000.000.000 (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng) 

o Địa chỉ : đường N7, Khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương. 

o Điện thoại  : 0650.3.567.200;       Fax : 0650.3.567.201 

o Email  : becamexacc@gmail.com    Website: www.becamexacc.com.vn 

1. Những sự kiện quan trọng: 

- Việc thành lập 

o Công ty cổ phần bê tông Becamex được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Xí 
nghiệp bê tông nhựa nóng (Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 05/04/2007 
của UBND tỉnh Bình Dương) và Xí nghiệp sản xuất cống bê tông cốt thép 
(Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 05/04/2007 của UBND tỉnh Bình 
Dương) trực thuộc Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC).  

o Ngày 05/03/2008 UBND tỉnh Bình Dương ra Quyết định số 631/QĐ-UBND 
về việc phê duyệt phương án và chuyển Xí nghiệp sản xuất cống bê tông cốt 
thép và bê tông nhựa nóng trực thuộc Công ty Đầu tư và Phát triển Công 
nghiệp thành Công ty Cổ phần Bê tông Becamex. 

o Công ty Cổ phần Bê tông Becamex chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 
01/07/2008 với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4603000552 do 
Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương 
cấp ngày 03/06/2008. 

o Ngày 11/06/2009, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (đăng ký thay đổi lần thứ nhất) số : 
3700926112.  

o Ngày 05/11/2010, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp (đăng ký thay đổi lần thứ hai) .  

  

mailto:becamexacc@gmail.com
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- Niêm yết:  

o Ngày 22/12/2009, cổ phiếu ACC giao dịch lần đầu tiên trên sàn UPCoM. 

2. Quá trình phát triển 

- Lĩnh vực kinh doanh:  

STT Tên ngành Mã nghành
1 Sản xuất cống bê tông cốt thép các loại.  
2 Sản xuất bê tông nhựa nóng các loại.  
3 Sản xuất bê tông xi măng các loại. Sản xuất cấu kiện đúc sẵn. C.23 

4 
Kinh doanh cống bê tông cốt thép các loại. Kinh doanh bê tông xi 
măng, nhựa nóng các loại. Kinh doanh cấu kiện đúc sẵn. Kinh 
doanh các loại vật liệu xây dựng. 

G.46 

5 Thi công, xây dựng các công trình: dân dụng, công nghiệp. F.41 

6 
Thi công, xây dựng các công trình giao thông. Thi công, xây dựng 
các công trình: công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật.  

F.42 

7 Thi công cấu kiện đúc sẵn. F.43 
8 Dịch vụ cẩu lắp. H.52 
9 Dịch vụ vận chuyển hàng hóa. H.49 
10 Cho thuê xe máy, thiết bị. N.77 

3. Định hướng phát triển 

Năm 2011,  trong bối cảnh nền kinh tế lạm phát tăng cao, đầu tư XDCB giảm và còn 
tiềm ẩn nhiều rủi ro, nên hoạt động sản xuất kinh doanh chắc chắn sẽ gặp những khó khăn. 
Tuy nhiên, tình hình đầu tư cơ sở hạ tầng của Tổng Công ty Đầu Tư và Phát Triển Công 
Nghiệp – TNHH Một Thành Viên (Becamex IDC) vẫn tiến hành để đón bắt làn sóng đầu tư 
mới với khối lượng thực hiện lớn với các dự án: KCN VSIP II Mở Rộng, đường Mỹ phước 
– Tân Vạn , đường DT746, DT747, KCN Chơn Thành – Bình Phước và đang trong giai 
đoạn hoàn thiện các Khu Đô thị và Công nghiệp Thới Hòa; Khu Đô Thị và Công Nghiệp 
Bàu Bàng; Khu Đô Thị và Công Nghiệp Mỹ Phước 3; khu Liên hợp Công Nghiệp – Dịch vụ 
- Đô thị Bình Dương. 

Ngoài việc thực hiện các công việc mà công ty mẹ giao như đã nêu trên, công ty 
đang phát triển các sản phẩm mới gắn liền với các lĩnh vực vực hoạt động sản xuất của công 
ty như sản xuất các cấu kiện bê tông đúc sẵn. Công ty sẽ nghiên cứu để phát triển sản phẩm 
mới và tham gia đấu thầu xây dựng các dự án lớn. 

Sắp tới công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm các sản phẩm mới để đa dạng 
hoá các sản phẩm phục vụ cho các dự án của Tổng Công ty Đầu Tư và Phát Triển Công 
Nghiệp – TNHH Một Thành Viên (Becamex IDC) và các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. 
Dựa vào kế hoạch và khối lượng công việc nêu trên, Công ty CP Bê tông Becamex dự kiến 
kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2011 cụ thể như sau:  

 Tổng doanh thu:  327.232.597.661 đồng 

 Tổng lợi nhuận trước thuế:  58.952.810.672 đồng. 

 Tổng lợi nhuận sau thuế:                 58.291.980.286  đồng 
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II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty 

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm (lợi nhuận,tình hình 
tài chính của công ty tại thời điểm cuối năm….): Trong năm qua tình hình 
kinh doanh của đơn vị  đạt được lợi nhuận ở mức khá cao. Cụ thể như sau: 

 

Chỉ tiêu   Năm 2009   Năm 2010  

Doanh thu    274.968.258.359 316.444.392.614

Lợi nhuận trước thuế     57.016.497.720 58.703.917.729

Lợi nhuận sau thuế     56.442.669.400 58.280.871.616

(Nguồn báo cáo cuối năm 2009, báo cáo năm 2010 đã được kiểm toán) 
 

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch (tình hình tài chính và lợi nhuận so với 
kế hoạch): lợi nhuận đạt 143,3% so với kế hoạch năm 2010. 

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến 
lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới…): 

o Tỉnh Bình Dương là tỉnh có tốc độ tăng trưởng công nghiệp khá cao, với thế 
mạnh này và sản phẩm của công ty ngày càng được nhiều khách hàng biết đến 
và tin dùng nhiều hơn. Công ty chủ động khai thác, mở rộng các đối tượng 
khách hàng này, ngoài khách hàng chủ lực là Công ty Đầu Tư và Phát Triển 
Công Nghiệp, thì doanh thu năm 2009 của khách hàng khác chiếm 5,98%, 
nhưng năm 2010 doanh thu này tăng lên 18,12%. 

o Nhận thấy Bệnh Viện Mỹ Phước là đơn vị có tiềm năng nên HĐQT đã quyết 
định đầu tư thêm vào Bệnh Viện Mỹ Phước năm 2010 là 7.500.000.000 đồng 
(nâng tổng số tiền đầu tư vào Bệnh Viện là 12.450.000.000 đồng). 

o Công ty chủ động tìm kiếm các cơ hội để phát triển các sản phẩm mới như cấu 
kiện bê tông đúc sẵn và tiếp cận các nhà đầu tư để tham gia đấu thầu  các dự 
án trong và ngoài tỉnh Bình Dương. 

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu…):  

o Phát triển và đa dạng hoá các sản phẩm như cấu kiện bê tông đúc sẵn . 

o Tham gia đấu thầu và xây dựng các dự án lớn về cơ sở hạ tầng và tiếp tục thực 
hiện các dự án Tổng Công ty Đầu Tư và Phát Triển Công Nghiệp – TNHH 
Một Thành Viên (Becamex IDC) giao và các dự án khác trong và ngoài tỉnh. 

III. Báo cáo của Ban Giám đốc 
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1. Báo cáo tình hình tài chính 

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán: 

CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 2009 NĂM 2010 

Khả năng thanh toán     

Khả năng thanh toán nhanh lần 1.36 1.74 

Khả năng thanh toán hiện hành lần 2.2 2.3 

Tỷ suất sinh lời    

1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu    

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu % 20.74 18.55 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu % 20.53 18.42 

2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản    

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản % 25.73 24.47 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản % 25.47 24.27 

3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH % 47.97 33.84 

(Nguồn: báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009, 2010. ) 

- Phân tích những biến động-những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên 
nhân dẫn đến biến động) 

o Năm 2010, Công ty không có những biến động, những thay đổi lớn so với dự 
kiến.  

-  Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2010 là: 240.124.293.702 VND 

-  Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 100 tỷ. 

-  Tổng số cổ phiếu theo từng loại: 10.000.000 cp 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 

o  Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành tính đến trước ngày 20/12/2010 là: 
6.000.000 cp. 

o Cổ phiếu phổ thông lưu hành từ ngày 20/12/2010: 10.000.000 cp. 

o Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân năm 2010: 6.131.507 cp. 

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại: không có 

- Cổ tức dự liến chia cho các thành viên góp vốn theo kế hoạch năm 2010 là: 
trên 25%.  

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

Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây. 

Lợi nhuận trước thuế đạt: 58.703.917.729 đồng  so với kế hoạch đạt 139,6 % 
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Lợi nhuận sau thuế: 58.280.871.616 đồng so với kế hoạch đạt 143,3% 

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được   

o Trình độ quản lý và chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ công nhân viên công ty 
ngày càng nâng cao. 

o Sản phẩm mang thương hiệu của công ty được ngày càng được nhiều khách 
hàng biết đến và tin dùng nhiều hơn.  

Ngày 19 tháng 1 năm 2010, Công ty đã được tổ chức Quacert cấp giấy chứng nhận 
hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 với chính sách chất 
lượng “ Chất lượng cho mọi công trình”. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai. 

Đầu tư mở rộng các lĩnh vực mà Công ty đang hoạt động 

IV. Báo cáo tài chính: đã được Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn kiểm toán. Báo 
cáo xem bảng đính kèm. 

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán 

1. Kiểm toán độc lập 

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)   

- Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực hợp lý trên 
khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex tại thời điểm 
ngày 31 tháng 12 năm 2010, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu 
chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ Kế 
toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. 

- Các nhận xét đặc biệt: không có 

2. Kiểm toán nội bộ: không có 

VI. Các công ty có liên quan 

 -  Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: không có 

-  Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: Tổng Công ty 
Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp – TNHH Một Thành Viên (Becamex IDC). 

-  Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan năm 2010: đầu tư 7.500.000.000 VND, 
nâng tổng số tiền đầu tư vào Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước là 12.450.000.000 VND. 

Trong năm 2010, Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước đạt được kết quả kinh doanh 
cụ thể như sau: 

Tổng doanh thu  đạt :  56.472.749.129    đồng 

Lợi nhuận trước thuế đạt:   12.477.046.234    đồng 

Lợi nhuận sau thuế đạt:   10.308.057.275     đồng 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu :    1.031         đồng 

VII. Tổ chức và nhân sự 
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- Cơ cấu tổ chức của công ty 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÒNG TỔ CHỨC 
HÀNH CHÍNH 

PHÒNG KỸ THUẬT  
XÂY DỰNG 

PHÒNG QUẢN LÝ  
TÀI CHÍNH 

BP. ĐẤU THẦU - QLDA BP.QL CHẤT LƯỢNGBỘ PHẬN THI CÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT 

PHÒNG  
KINH DOANH 

BỘ PHẬN SẢN XUẤT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành 
DANH S ÁCH, LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH: 
* Danh sách: 

 Thành viên Hội đồng quản trị: 

1. Nguyễn Văn Thanh Huy              Chủ tịch Hội đồng quản trị 

2. Quảng Văn Viết Cương   Thành viên Hội đồng quản trị 

3. Trương Đức Hùng   Thành viên Hội đồng quản trị 

 Ban Tổng Giám Đốc:  

1. Trương Đức Hùng Tổng Giám đốc 

2. Phạm Thị Sương    Phó tổng giám đốc 

3. Nguyễn Xuân Cưỡng   Phó tổng giám đốc 

 Ban kiểm soát: 

1. Châu Thị Vân    Trưởng ban 

2. Lý Thị Bình     Thành viên 
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3. Nguyễn Thị Thuý Vân    Thành viên 

* Sơ yếu lý lịch ban điều hành: 

1/ Ông TRƯƠNG ĐỨC HÙNG: Tổng Giám Đốc 

Giới tính : Nam 

Ngày, tháng, năm sinh : 01/01/1971 

Nơi sinh : Huế 

CMND số : 280474689 

Ngày cấp : 23/10/2007 

Nơi cấp : Công An Bình Dương 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Huế 

Địa chỉ thường trú :  

- Địa chỉ cũ: 21/22 KP1, P. Phú Thọ, TX. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. 

- Địa chỉ mới: 21/8 Tổ 8, Khu 12, P. Chánh Nghĩa, TX. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 
Dương. 

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0650.3.567200 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Kỹ Sư Xây Dựng 

Quá trình công tác :  

- Từ 1997 đến 2001: công tác tại Công ty Đầu tư và Phát triển Công Nghiệp. 

- Từ 2002 đến 2006: Phó giám đốc Xí Nghiệp Bê tông nhựa nóng thuộc Công ty 
Đầu tư và Phát triển Công Nghiệp. 

- Năm 2007:  Giám đốc Xí Nghiệp Bê tông nhựa nóng thuộc Công ty Đầu tư và 
Phát triển Công Nghiệp. 

- Cuối năm 2007 - đầu năm 2008: Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất Vật liệu Xây dựng 
Becamex thuộc Công ty Đầu tư và Phát triển Công Nghiệp. 

- Từ 6/2008 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty 
Cổ phần Bê tông Becamex. 

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty 
Cổ phần Bê tông Becamex. 

Chức vụ công tác hiện nay tại các tổ chức khác: không 

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không 
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Các khoản nợ với công ty: không 

Lợi ích liên quan với công ty: không 

2/ Bà PHẠM THỊ SƯƠNG: Phó Tổng Giám Đốc 

Giới tính :  Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh :  30/01/1958 

Nơi sinh :  Xã An Điền - Huyện Bến Cát - Tỉnh Bình Dương 

CMND số :  280136656 

Ngày cấp :  19/9/1998 

Nơi cấp :  CA. Tỉnh Bình Dương 

Quốc tịch :  Việt Nam 

Dân tộc :  Kinh 

Quê quán :  Xã An Điền - Huyện Bết Cát - Tỉnh Bình Dương 

Địa chỉ thường trú :  Xã An Điền - Huyện Bến Cát - Tỉnh Bình Dương 

Điện thoại cơ quan :  0650.3567 200 

Trình độ văn hóa :  10/12 

Trình độ chuyên môn :  Sơ cấp kế toán 

Quá trình công tác  :   

- Từ 08/1976 đến 1992: Công tác tại Công Cty Thương nghiệp huyện Bến Cát 

- Từ 1993 đến 2003: Hoàn cảnh khó khăn xin nghỉ việc ở nhà xã An Điền Huyện 
Bến Cát Tỉnh Bình Dương 

- Từ 2004 đến 6/2008 : Công tác tại Nhà máy sản xuất Cống Bê Tông trực thuộc 
Công Ty Đầu tư và phát triển Công Nghiệp ( Becamex IDC). 

- Từ 07/2008 đến nay : Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Bê Tông Becamex. 

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Bê Tông Becamex. 

Chức vụ công tác hiện nay tại các tổ chức khác: không 

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không 

Các khoản nợ với công ty: không 

Lợi ích liên quan với công ty: không 

3/ Ông NGUYỄN XUÂN CƯỠNG: Phó Tổng Giám Đốc 

Giới tính :  Nam 

Ngày, tháng, năm sinh :  15/02/1978 

Nơi sinh :  Phước Lộc, Hòa Thành, Tuy Hòa, Phú Yên 



Báo cáo thường niên năm 2010 

Công ty Cổ phần Bê tông Becamex 
9 

CMND số :  024727557 

Ngày cấp :  09/11/2007 

Nơi cấp :  CA. Thành phố Hồ Chí Minh 

Quốc tịch :  Việt Nam 

Dân tộc :  Kinh 

Quê quán :  Phước Lộc, Hòa Thành, Tuy Hòa, Phú Yên 

Địa chỉ thường trú :  56 Long Sơn, Long Bình, Quận 9, Tp. HCM 

Điện thoại cơ quan :  0650.3567 220 

Trình độ văn hóa :  12/12 

Trình độ chuyên môn :  Kỹ sư xây dựng cầu đường 

Quá trình công tác  :   

- Từ 05/2003 đến 9/2006: Giám sát thi công tại Xí nghiệp Bê tông thuộc Công ty 
Đầu tư & Phát triển Công Nghiệp (Becamex IDC). 

- Từ 10/2006 đến 06/2007 : Phó Giám Đốc Xí nghiệp Bê tông thuộc Công ty Đầu 
tư & Phát triển Công Nghiệp (Becamex IDC).  

- Từ 07/2007 đến 06/2008: Phó Giám Đốc Xí nghiệp Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng 
Becamex. 

- Từ 07/2008 đến nay: Phó Tổng Giám Đốc – kiêm Trưởng Phòng Kỹ Thuật Xây 
Dựng Công ty Cổ Phần Bê Tông Becamex. 

Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám Đốc – kiêm Trưởng Phòng Kỹ Thuật Xây 
Dựng Công ty Cổ Phần Bê Tông Becamex 

Chức vụ công tác hiện nay tại các tổ chức khác: không 

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không 

Các khoản nợ với công ty: không 

Lợi ích liên quan với công ty: không 

  

- Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm: không có 

- Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các 
quyền lợi khác của Ban Giám đốc do Hội đồng quản trị phê duyệt. 

- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:  
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1. Số lượng người lao động trong công ty : 

 Tình hình lao động: 

Tính đến 31/12/2010 
Chỉ tiêu Số lượng 

(người) 
Tỷ lệ (tính trên 
tổng lao động) 

1. Lao động đã qua đào tạo 130 48,15% 

Đại học và trên Đại học 17 6,3% 

Trung Cấp, Cao đẳng 34 12,6% 

Công nhân kỹ thuật 79 29,25% 

2. Lao động phổ thông 140 51,85% 

Tổng Cộng 270 100% 

 
2. Chính sách đối với người lao động : 

 Chế độ làm việc, chính sách đãi ngộ người lao động : 

o Thời gian làm việc : Công ty Cổ phần Bê tông Becamex tổ chức làm việc 
8h/ngày; 6 ngày/tuần. 

o Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm đau thai sản : theo quy định của Bộ Luật 
lao động. 

o Điều kiện làm việc : Đối với các bộ phận làm việc tại văn phòng, Công ty 
Cổ phần Bê tông Becamex đảm bảo văn phòng khang trang thoáng mát, 
máy tính hổ trợ có cấu hình mạnh, màn hình tinh thể lỏng được cài đặt các 
phần mềm chuyên ngành cho từng bộ phận chuyên môn. Đối với lực lượng 
lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao 
động, vệ sinh lao động, các nguyên tắc an toàn lao động được tuân thủ 
nghiêm ngặt, … 

o Hệ thống lương của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex được xây dựng 
dựa vào nguyên tắc công bằng trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện trình 
độ, năng lực, kinh nghiệm, thâm niên công tác và chủ yếu là dựa vào hiệu 
quả công việc, có tính cạnh tranh đối với các doanh nghiệp cùng ngành và 
lĩnh vực. Hệ thống lương này cũng đảm bảo tuân thủ những quy định về 
chế độ tiền lương của Nhà nước. 

o Thực hiện đúng và đầy đủ việc trích nộp BHXH, BHYT và trợ cấp thôi 
việc cho người lao động theo chế độ quy định hiện hành của Luật lao 
động. Đồng thời công ty mua bảo hiểm tai nạn con người, xe và máy móc 
thiết bị… 

o Thưởng, trợ cấp : ngoài lương, vào các ngày lễ lớn trong năm, Công ty đều 
có chế độ thưởng phù hợp trên cơ sở hoàn thành thực hiện kế hoạch kinh 
doanh. Các trường hợp ốm đau, thai sản, tang tế đều có chính sách trợ cấp 
thỏa đáng.  
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 Chính sách đào tạo:  

o Cán bộ chủ chốt đều được cử đi đào tạo các khóa ngắn ngày về chuyên 
môn đang phụ trách. 

o Các công nhân sử dụng máy móc thiết bị được học vận hành thành thạo, và 
được cơ quan có chức năng cấp giấy chứng nhận. 

o Bồi dưỡng kiến thức về an toàn vệ sinh lao động và cấp giấy chứng nhận 
về an toàn vệ sinh lao động cho CBCNV. 

 Công tác chăm lo đời sống CBCNV & các mặt hoạt động : 

o Duy trì việc làm và mức lương ổn định cho CBCNV. 

o Kiểm định và kiểm soát chặt chẽ các thiết bị máy móc để hoạt động an 
toàn, tránh gây ra những rủi ro đáng tiếc. 

o Tổ chức khám sức khỏe định kỳ mỗi năm 01 lần cho CBCNV nam, 02 lần 
cho CBCNV nữ. 

o Tổ chức tham gia các hoạt động TDTT do Ban quản lý Khu Công Nghiệp 
Mỹ Phước tổ chức. 

o Tổ chức tham gia bóng đá Thành Phố Mới Bình Dương giải “Cúp 
Becamex IDC” năm 2010, Giải “Cúp Becamex IJC” lần I năm 2010 cùng 
các hoạt động phong trào khác do Đoàn Thanh Niên tổ chức. 

o Xây dựng công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Bê tông Becamex ngày càng 
vững mạnh. 

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành 
viên/Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng: không có 

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: 

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát (nêu rõ số thành viên 
độc lập không điều hành): 

Thành phần HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013: 

1/ Ông NGUYỄN VĂN THANH HUY (không điều hành) 

2/ Ông QUẢNG VĂN VIẾT CƯƠNG (không điều hành)  

3/ Ông TRƯƠNG ĐỨC HÙNG 

Thành phần Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2013: 

1/ Bà CHÂU THỊ VÂN (không điều hành) 

2/ Bà LÝ THỊ BÌNH (không điều hành) 

3/ Bà NGUYỄN THỊ THUÝ VÂN (không điều hành) 

- Hoạt động của HĐQT/Hội đồng thành viên: họp thường kỳ theo quý 

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành: họp thường kỳ 
theo quý 
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- Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT/Hội đồng thành viên (ví dụ tiểu ban 
lương thưởng, tiểu ban đầu tư và tiểu ban nhân sự…): không có tiểu ban 

- Hoạt động của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: kiểm tra báo cáo tài chính và các 
vấn đề khác thường xuyên mỗi quý và năm 2010. 

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT/Hội đồng 
thành viên/Chủ tịch và thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc 
Tổng Giám đốc điều hành. Giá trị các khoản thù lao và chi phí này phải được 
công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể : Do Đại Hội Đồng cổ đông 
quyết định. 

- Số lượng thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên, 
Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty : 08 

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn 
góp của thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên :  

 Ông Trương Đức Hùng: 30.591 cổ phần (tỷ lệ: 0.3059%) 

- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty 
của các thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều 
hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng 
nói trên : không có 

- Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết với công ty của thành viên 
Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm 
soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên. : không 
có. 

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn  

2.1. Cổng đông/thành viên góp vốn Nhà nước 

 

S 

T 

T 

Tên cổ đông 

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với cá nhân 
hoặc địa chỉ trụ sở chính 

đối với tổ chức 

Số CMND 
hoặc số 

Passport 
hoặc số GCN 

ĐKKD 

Số lượng cổ 
phần nắm 

giữ 

% cổ 
phần nắm 

giữ 

1 

Tổng Công ty Đầu 
tư và Phát triển 
Công Nghiệp – 
TNHH Một Thành 
Viên . 

Đại diện : Nguyễn 
Văn Thanh Huy 

230 Đại lộ Bình Dương, 
phường Phú Hòa, thị Xã 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương. 

3700145020 7.336.704 73,37
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Tên Công ty: Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công Nghiệp - TNHH Một Thành Viên 
(Becamex IDC)  

Địa chỉ: 230 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

Số ĐKKD: 3700145020 

Sở hữu: 7.336.704 cổ phần (tỷ lệ: 73,37 %).  

 
Ngành nghề kinh doanh 

 Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.  

 Đầu tư, kinh doanh các khu dân cư và khu đô thị, dịch vụ nhà ở công nhân.  

 Kinh doanh bất động sản.  

 Hoạt động tài chính, ngân hàng và thị trường chứng khoán.  

 Sản xuất và kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm và vật tư y tế.  

 Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và giao thông.  

 Thực hiện, kinh doanh các dự án đầu tư xây dựng theo phương thức BOT (xây dựng 
- kinh doanh - chuyển giao).  

 Khai thác đá và các loại khoáng sản khác.  

 Sản xuất và chế biến nguyên liệu cho ngành công nghiệp cao su, vật liệu xây dựng.  

 Kinh doanh thương mại, dịch vụ xuất nhập khẩu.  

 Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp trong và ngoài nước.  

 Hoạt động trong các lĩnh vực y tế, giáo dục. 

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước 

-  Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên; Địa 
chỉ liên lạc; Ngành nghề kinh doanh; số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp trong công 
ty. 

2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập: 

 

Tên cổ đông Tổng Công ty Đầu tư và 
Phát triển Công Nghiệp – 
TNHH Một Thành Viên. 

Đại diện : Nguyễn Văn 
Thanh Huy 

Hà Ngô Trung 
Hiếu 

Đoàn Văn 
Thuận 

Năm sinh    

Địa chỉ liên lạc 

230 Đại lộ Bình Dương, 
phường Phú Hòa, thị Xã Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

137 Yersin, 
phường Hiệp 
Thành, thị xã 
Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình 
Dương. 

Khu phố 1, thị 
trấn Mỹ Phước, 
huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình 
Dương. 

http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/phat-trien-kinh-doanh-co-so-ha-tang-khu-cong-nghiep/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/dau-tu-kinh-doanh-cac-khu-dan-cu-va-do-thi/
http://www.becamexijc.com/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/hoat-dong-tai-chinh-ngan-hang-va-thi-truong-chung-khoan/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/san-xuat-va-kinh-doanh-duoc-pham-my-pham-va-vat-tu-y-te/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/xay-dung-dan-dung-cong-nghiep-va-giao-thong/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/thuc-hien-kinh-doanh-cac-du-an-dau-tu-xay-dung-theo-phuong-thuc-bot/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/thuc-hien-kinh-doanh-cac-du-an-dau-tu-xay-dung-theo-phuong-thuc-bot/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/xi-nghiep-khai-thac-khoang-san/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/cong-ty-co-phan-dau-tu-va-kinh-doanh-binh-duong-itc/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/cong-ty-co-phan-kinh-doanh-va-phat-trien-binh-duong-tdc/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/hoat-dong-trong-cac-linh-vuc-y-te-giao-duc/
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Nghề nghiệp    

Ngành nghề hoạt 
động 

 Đầu tư xây dựng và kinh 
doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
khu công nghiệp.  

 Đầu tư, kinh doanh các khu 
dân cư và khu đô thị, dịch vụ 
nhà ở công nhân.  

 Kinh doanh bất động sản.  

 Hoạt động tài chính, ngân 
hàng và thị trường chứng 
khoán.  

 Sản xuất và kinh doanh dược 
phẩm, mỹ phẩm và vật tư y tế. 

 Xây dựng các công trình dân 
dụng, công nghiệp và giao 
thông.  

 Thực hiện, kinh doanh các 
dự án đầu tư xây dựng theo 
phương thức BOT (xây dựng - 
kinh doanh - chuyển giao).  

 Khai thác đá và các loại 
khoáng sản khác.  

 Sản xuất và chế biến nguyên 
liệu cho ngành công nghiệp 
cao su, vật liệu xây dựng.  

 Kinh doanh thương mại, 
dịch vụ xuất nhập khẩu.  

 Đầu tư tài chính vào các 
doanh nghiệp trong và ngoài 
nước.  

 Hoạt động trong các lĩnh vực 
y tế, giáo dục. 

 

  

Số CMND hoặc số 
GCNĐKKD 

3700145020 280552385 280864280 

http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/phat-trien-kinh-doanh-co-so-ha-tang-khu-cong-nghiep/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/phat-trien-kinh-doanh-co-so-ha-tang-khu-cong-nghiep/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/phat-trien-kinh-doanh-co-so-ha-tang-khu-cong-nghiep/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/dau-tu-kinh-doanh-cac-khu-dan-cu-va-do-thi/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/dau-tu-kinh-doanh-cac-khu-dan-cu-va-do-thi/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/dau-tu-kinh-doanh-cac-khu-dan-cu-va-do-thi/
http://www.becamexijc.com/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/hoat-dong-tai-chinh-ngan-hang-va-thi-truong-chung-khoan/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/hoat-dong-tai-chinh-ngan-hang-va-thi-truong-chung-khoan/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/hoat-dong-tai-chinh-ngan-hang-va-thi-truong-chung-khoan/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/san-xuat-va-kinh-doanh-duoc-pham-my-pham-va-vat-tu-y-te/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/san-xuat-va-kinh-doanh-duoc-pham-my-pham-va-vat-tu-y-te/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/xay-dung-dan-dung-cong-nghiep-va-giao-thong/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/xay-dung-dan-dung-cong-nghiep-va-giao-thong/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/xay-dung-dan-dung-cong-nghiep-va-giao-thong/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/thuc-hien-kinh-doanh-cac-du-an-dau-tu-xay-dung-theo-phuong-thuc-bot/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/thuc-hien-kinh-doanh-cac-du-an-dau-tu-xay-dung-theo-phuong-thuc-bot/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/thuc-hien-kinh-doanh-cac-du-an-dau-tu-xay-dung-theo-phuong-thuc-bot/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/thuc-hien-kinh-doanh-cac-du-an-dau-tu-xay-dung-theo-phuong-thuc-bot/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/xi-nghiep-khai-thac-khoang-san/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/xi-nghiep-khai-thac-khoang-san/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/cong-ty-co-phan-dau-tu-va-kinh-doanh-binh-duong-itc/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/cong-ty-co-phan-dau-tu-va-kinh-doanh-binh-duong-itc/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/cong-ty-co-phan-dau-tu-va-kinh-doanh-binh-duong-itc/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/cong-ty-co-phan-kinh-doanh-va-phat-trien-binh-duong-tdc/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/cong-ty-co-phan-kinh-doanh-va-phat-trien-binh-duong-tdc/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/hoat-dong-trong-cac-linh-vuc-y-te-giao-duc/
http://www.becamex.com.vn/web/vn/Gioi-Thieu/hoat-dong-trong-cac-linh-vuc-y-te-giao-duc/
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Số lượng cổ phần 
sở hữu 

7.336.704 16.400 78.000 

% cổ phần sở hữu 73,37 0,16 0,78 

 Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài: 26.600 cổ phiếu. 

 

 

 Bình Dương, ngày 18 tháng 04 năm 2011 

 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 
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