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I.THÔNG TIN CHUNG. 

1.Thông tin khái quát 

Tên giao dịch: ỀN ĐÔNG 

Anh: MIEN DONG JOINT STOCK COMPANY 

:  Đường Số 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, 

Đồng Nai 

Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp: 

3600256545 

11 10/01/2018. 

: 108.890.310.000vnđ 

đầu tư của 

31/12/2017: 

108.890.310.000 vnđ 

:  0251.3836371 

Fax:  0251.3836194 

Website:  miendong.com.vn 

 MDG 

Lịch sử hình thành và pháttriển: 

10/01/1986 Thành lập Công Ty Xây Dựng Thủy Điện Trị An 

18/3/1993 
Đổi tên thành Công ty Xây dựng Miền Đông theo Quyết định số 

073A/BXD-TCLĐ ngày 18/3/1993 của Bộ Xây dựng 

28/02/2006 
Trở thành Công ty Cổ phần theo Quyết định số 325/QĐ-BXD 

ngày 28/02/2006 của Bộ Xây dựng 

13/4/2006 
Chính thức hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần với vốn điều 

lệ 15 tỷ đồng 

12/01/2011 
Được Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM chấp thuận cho đăng 

ký giao dịch với số lượng 9.900.000 cổ phiếu 

31/3/2011 Niêm yết bổ sung thêm 980.031 cổ phiếu 

18/5/2011 Nâng vốn điều lệ lên 108.90 tỷ đồng 
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2.Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính và địa bàn kinh doanh 

2.1.Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính 

Lĩnh vực Xây lắp 

 

 

Khai thác khoáng sản, kinh doanh vật 

liệu xây dựng 

Kinh doanh Bất động sản 

 
 

 

2.2.Địa bàn kinh doanh chính 

- Đối với lĩnh vực xây lắp: Trong 02 năm gần đây, địa bàn hoạt động chủ yếu của 
công ty là ở các tỉnh như: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nha Trang, Bình Thuận, Đồng 
Nai, Tp.HCM, Trà Vinh ...vv. 

- Đối với lĩnh vực khai thác và kinh doanh đá: Địa bàn kinh doanh chủ yếu là các 
tỉnh Miền Đông Nam Bộ và Miền Tây. 

- Đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị và kinh doanh bất động 
sản: Địa bàn hoạt động chủ yếu là tỉnh Đồng Nai và TP.HCM. 
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3.Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

3.1.Mô hình quản trị 

Công ty Cổ phần Miền Đông tổ chức mô hình quản trị theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp như sau: 

- Đại hội đồng cổ đông 

- Hội đồng quản trị 

- Ban kiểm soát 

- Ban điều hành 

3.2.Cơ cấu bộ máy quản lý 

* Cơ cấu bộ máy quản lý công ty: 

Cơ cấu bộ máy quản lý công ty được điều chỉnh theo hướng tinh gọn nhưng 

vẫn đảm bảo được tính hiệu quả:  

- Ban Tổng giám đốc: 03 người gồm 01 Tổng giám đốc và 02 Phó Tổng giám 

đốc. 

- Phòng, ban chuyên môn: 03 phòng ban gồm Phòng Nhân sự, Phòng Tài 

chính, Phòng Kinh tế-Kỹ thuật. 

- Chi nhánh trực thuộc: Xí nghiệp SX đá Miền Đông.  

- Các Ban điều hành tại các công trình. 

*Các công ty con 

- Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Miền Đông 1. 

Địa chỉ: N3/4, KP 1, P.Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. 

- Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Miền Đông 3. 

Địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng 

Nai. 

*Công ty liên kết 

- Công ty Cổ phần Miền Đông - Đầu tư Hạ tầng 

Địa chỉ: KP3, P.Long Bình Tân, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai. 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Mục tiêu và định hướng phát triển. 

4.1.Mục tiêu 

 Cung cấp các sản phẩm đạt qui chuẩn, chất lượng tốt, giá cả hợp lý. Đa dạng 

hóa sản phẩm đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng là tiêu chí hoạt động của công 

ty. 

 Tái cấu trúc ngành nghề kinh doanh và từng bước nâng cao chất lượng quản 

lý, đầu tư công nghệ mới nhằm giảm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh. 

 Duy trì, phát triển ba lĩnh vực là thế mạnh trong hoạt động của Công ty: lĩnh 

vực xây lắp, lĩnh vực khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng, lĩnh vực đầu tư 

kinh doanh bất động sản. 

 Không ngừng nâng cao giá trị doanh nghiệp nhằm tối đa hóa lợi ích cổ đông, 

tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người lao động. 

 Chia sẻ tinh thần và thành quả vật chất với cộng đồng và xã hội. Góp phần tạo 

nên sự gắn kết và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng, mang lại sự phồn vinh 

cùng đất nước, phấn đấu là một công ty luôn có trách nhiệm về mặt xã hội và môi 

trường. 

 

Đại hội đồng cổ đông 

 

Hội đồng quản trị 

 

Ban Tổng Giám đốc 

 

Phòng Nhân sự 
Phòng Kinh tế-Kỹ 

thuật 

 

Phòng Tài chính 

 

Ban kiểm soát 

Xí nghiệp sản xuất Đá 

Miền Đông 

Quản  lý trực tiếp  

Quản lý gián tiếp 
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4.2.Định hướng chiến lược phát triển 

 Tiếp tục định hướng công ty trở thành một trong những doanh nghiệp hàng 

đầu trong lĩnh vực xây lắp, khai thác kinh doanh vật liệu xây dựng và đầu tư kinh 

doanh bất động sản tại Đồng Nai và khu vực các tỉnh phía Nam. 

 Nâng cao năng lực quản trị Công ty, tăng cường tính minh bạch, nâng cao 

năng lực canh tranh nhằm xây dựng Công ty phát triển bền vững, mang lại lợi ích 

lâu dài cho cổ đông, người lao động, khách hàng và xã hội. 

 Không ngừng đổi mới công nghệ xây dựng, đầu tư trang thiết bị máy móc 

thi công thích hợp nhằm nâng cao năng suất lao động, tạo ra sản phẩm có chất 

lượng cao, cạnh tranh về giá thành, phù hợp với lĩnh vực sản xuất kinh doanh của 

Công ty. 

 Chú trọng công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân sự đáp ứng nhu cầu phát 

triển của Công ty, đặc biệt là chuẩn bị nguồn lực cho việc tiếp cận thị trường xây 

lắp các công trình có vốn đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư tư nhân và các công trình 

quy mô lớn. 

 Sử dụng hiệu quả nguồn lực để đầu tư các dự án Bất động sản, khai thác, sản 

xuất vật liệu xây dựng nhằm hình thành các tài sản tạo dòng tiền trong tương lai 

để đa dạng hóa nguồn thu. 

5.Các rủi ro 

5.1. Rủi ro về mặt pháp luật 

Các hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản 

pháp luật hiện hành như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế thu 

nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân… Tuy nhiên hiện nay, hệ thống 

luật pháp của Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện, do đó các luật và văn bản 

dưới luật này sẽ có thể được thay đổi cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế. 

Những sự thay đổi này sẽ có thể gây ảnh hưởng nhất định đến hoạt động kinh 

doanh của Công ty. 

5.2.Rủi ro về vốn, thanh toán, thu hồi công nợ 

 Đối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, hiện tượng chiếm dụng 

vốn lẫn nhau giữa chủ đầu tư và nhà thầu, nhà thầu và các nhà cung ứng vật liệu 

diễn ra rất phổ biến. Tình trạng bị chiếm dụng vốn dài ngày, không thu hồi công nợ 

dẫn đến rủi ro về khả năng thanh toán của công ty. 

 Trong hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bên cạnh thời gian thi công các công 

trình thường kéo dài thì việc giải ngân nguồn vốn thường chậm, quá trình hoàn 

thiện hồ sơ quyết toán giữa chủ đầu tư và nhà thầu thường kéo dài cho nên sẽ có 

ảnh hưởng đến tình hình tài chính, công tác thu hồi công nợ của công ty. 
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5.3.Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu. 

 Trong hoạt động thi công xây lắp, chi phí vật liệu xây dựng thường chiếm trên 

dưới 80% chi phí về giá vốn, chính vì vậy biến động giá nguyên vật liệu là yếu tố 

quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

 Hiện nay, đa phần các hợp đồng xây dựng được ký với giá cố định trên cơ sở 

kết quả đấu thầu cạnh tranh, việc tăng giá vật liệu xây dựng sẽ làm giảm hiệu quả 

hoạt động của doanh nghiệp, mặc dù doanh nghiệp thường ký hợp đồng thi công 

xây lắp với điều khoản bù giá. Tuy nhiên, trên thực tế thì thời gian và thủ tục để 

được bù giá thường khá dài, trong khi giá vật liệu xây dựng lại tăng cao, ảnh 

hưởng lớn tới nguồn vốn lưu động của công ty. 

5.4.Rủi ro về An toàn lao động 

Rủi ro an toàn lao động hình thành từ tính chất đặc thù của ngành xây dựng và 

ngành khai thác đá xây dựng. Phần lớn người lao động phải thực hiện các công việc 

nặng nhọc ngoài trời nên chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố thời tiết, chưa kể phải 

thường xuyên làm việc trên cao. Do vậy, nếu không có hệ thống quản lý về an toàn 

lao động hiệu quả thì rất dễ xảy ra các vụ tai nạn lao động. Một khi xảy ra các sự cố 

nghiêm trọng về an toàn lao động, ngoài việc tổn thất về con người, uy tín và 

thương hiệu của Công ty bị suy giảm sẽ ảnh hưởng đến thị phần và kế hoạch tăng 

trưởng của Công ty trong nhiều năm tới. 

II.TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2017 

1.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Tổng thể tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2017 tiếp tục gặp 

nhiều khó khăn, đặc biệt là trong lĩnh vực xây lắp, dẫn đến việc thực hiện một số 

chỉ tiêu vẫn không đạt được theo kế hoạch đã đề ra như chỉ tiêu doanh thu. Tuy 

nhiên, xét về mặt tổng thể công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chính như lợi 

nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, cổ tức chi trả theo kế hoạch sản xuất kinh 

doanh đã đặt ra. Cụ thể:  

 Doanh thu năm 2017 được 262,64 tỷ đồng, đạt 79,76%  so với kế hoạch và chỉ 

bằng 84,8% so với doanh thu của năm 2016. 

 Lợi nhuận sau thuế năm 2017 được 25,23 tỷ đồng, đạt 100,9% so với kế 

hoạch và vượt 387,6% so với lợi nhuận sau thuế năm 2016. 

 Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 dự kiến là 15%, đạt 100% so với kế hoạch và 

vượt 300% so với thực hiện năm 2016. 
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Bảng 1: Tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2017 

Stt Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực 

hiện 

2016 

Kế hoạch 

2017 

Thực 

hiện 2017 

Tỷ lệ 

(TH/KH) 

I 
Các chỉ tiêu SXKD 

chính 

  
   

1 Tổng doanh thu  Tỷ đồng 309,58 330,00 262,64 79,6% 

2 
Lợi nhuận trước 

thuế 
Tỷ đồng 9,91 31,30 32,57 104,1% 

3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 6,51 25,00 25,23 100,9 % 

4 
Tỷ suất 

LNST/Doanh thu 
% 2,12 7,58% 9,61% 126,8% 

5 
Tỷ suất LNST/Vốn 

điều lệ 
% 5,98 22,9% 23,2% 101,2% 

6 
Lãi cơ bản trên cổ 

phiếu 
Đồng/CP 595  2.446  

7 Tỷ lệ chi trả cổ tức %/VĐL 05 15 15 100% 

II

. 

Tổng giá trị đầu 

tư: 
Tỷ đồng 5,5 26,92 11,633 43,2% 

1 
Đầu tư dự án Long 

Bình Tân 
Tỷ đồng 2,4 4,44 4,147 93,4% 

2 
Đầu tư Mỏ Đá Tân 

Mỹ 
Tỷ đồng 3,1 22,48 7,486 33,3% 

- Lĩnh vực xây lắp: Trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế nói chung và thị 

trường xây dựng nói riêng việc đấu thầu trong ngành gặp phải sự cạnh tranh khốc 

liệt, giá trị trúng thầu thấp. Đồng thời, do kết quả SXKD năm 2014 lỗ nên đã hạn 

chế năng lực đấu thầu dẫn đến tình trạng thiếu việc kéo dài, không trúng thầu được 

công trình nào trong năm 2017. Doanh thu năm 2017 không đạt được theo kế 

hoạch là do chịu ảnh hưởng lớn bởi sự sụt giảm doanh thu từ lĩnh vực xây lắp. 

- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh VLXD: Công ty đã đẩy mạnh công tác SXKD tại 

mỏ đá Tân Mỹ, cải tiến công tác quản lý và điều hành, tìm kiếm thêm khách hàng, 

tăng cường tiêu thụ đá thành phẩm. Do vậy sản lượng khai thác, doanh thu, lợi 

nhuận đều vượt mức chỉ tiêu đề ra.  

- Lĩnh vực Bất động sản và SXKD khác:Trong lĩnh vực này doanh thu chủ yếu là 

kinh doanh đất nền tại Dự án khu dân cư Long Bình Tân, Tp.Biên Hòa. 
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Biểu đồ doanh thu và lợi nhuận thực hiện năm 2017 so với năm 2016: 

 

 

2.Tổ chức và nhân sự. 

2.1.Danh sách và những thay đổi nhân sự trong Ban điều hành 

 

1. Ông Lê Đức Dũng 

 

Tổng Giám đốc 

  Năm sinh 1971 

 Trình độ chuyên môn 
- Kỹ sư mỏ địa chất 

- Cử nhân quản trị kinh doanh 

 Số lượng cổ phần 0 

 Thời điểm giữ chức vụ Bổ nhiệm từ 29/12/2017 

2. Ông Nguyễn Đức Thái 

 

Tổng Giám đốc 

  Năm sinh 1971 

 Trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng 

0

50

100

150

200

250

300

350

Doanh thu Lợi nhuận trước 

thuế

Lợi nhuận sau 

thuế

309,58   

9,91   6,51   

262,64   

32,57   25,23   

Năm 2016

Năm 2017

Tỷ đồng
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 Số lượng cổ phần 1.000 

 
Thời điểm không còn chức 

vụ 
Từ nhiệm từ ngày 29/12/2017 

3. Bà Lê Thị Quyết 
Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán 

trưởng. 

  

 
Năm sinh 1961 

 Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế: Tài chính kế toán 

 Số lượng cổ phần 0 

 Thời điểm giữ chức vụ 

- Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc từ ngày 

30/5/2017 

- Kiêm nhiệm Kế toán trưởng từ ngày 

14/09/2017 

4. Ông Lê Quang Trung Phó Tổng giám đốc 

 Năm sinh 1971 

 Trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng: Thủy lợi-Thủy điện 

 Số lượng cổ phần   54.007 

 Thời điểm giữ chức vụ   Bổ nhiệm từ ngày 01/12/2014 

5. Ông Mai Xuân Ngợi Kế toán trưởng 

 Năm sinh 1979 

 Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế: Kế toán 

 Số lượng cổ phần 0 

 
Thời điểm không còn giữ 

chức vụ 
Từ nhiệm từ ngày 14/09/2017 

2.2.Số lượng cán bộ nhân viên 

Số lượng cán bộ nhân viên tính đến ngày 31/12/2017 là 190 người. 
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Bảng 2: Cơ cấu lao động công ty năm 2017 

 

 

 

Chính sách đối với người lao động 

 Chính sách phát triển nguồn nhân lực: 

Công ty chú trọng phát triển nguồn nhân lực có trình độ và tay nghề cao, có nhiệt 

huyết với nghề nhằm tạo ra một đội ngũ cán bộ khung cho từng lĩnh vực hoạt 

động.  

 Chính sách lương, thưởng và phúc lợi: 

 Xây dựng chế độ lương, thưởng trên nguyên tắc công bằng, phù hợp với năng 
lực làm việc của từng cá nhân, tuân thủ quy định của Nhà nước và gắn kết với 
kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  

 

13,2 %

2,1 %

1,6 %

39,5%

43,7%

Đại học Cao đẳng

Trung cấp Công nhân kỹ thuật

Lao động phổ thông

Cơ cấu lao động theo trình độ

76.8%

23.2%

Cơ cấu lao động theo tính 

chất công việc

Lao động trực tiếp

Lao động gián tiếp

Cơ cấu lao động 
Số lượng 

(người) 
Tỷ lệ (%) 

I.Phân theo trình độ  100% 

Đại học 25 13,2% 

Cao đẳng 04 2,1% 

Trung cấp 03 1,6% 

Công nhân kỹ thuật 75 39,5% 

Lao động phổ thông 83 43,7% 

II.Phân theo tính chất công việc  100% 

Lao động gián tiếp 44 23,2% 

Lao động trực tiếp 146 76,8% 
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 Năm 2017, thu nhập bình quân của người lao động tại Công ty là 9.000.000 
đồng. 

 Thực hiện trích nộp các khoản BHXH, BHTN đúng thời gian và quy định của 
pháp luật. 

3.Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án 

3.1.Tình hình thực hiện đầu tư 

Trong năm 2017, Công ty thực hiện đầu tư với tổng số vốn là 11,633 tỷ đồng, 

chỉ đạt 43,2% so với kế hoạch đề ra. Cụ thể: 

Đầu tư vào dự án Long Bình Tân 4,147 tỷ đồng, đạt 93,4% kế hoạch. Nguyên 

nhân chính của việc đầu tư chưa đạt so với kế hoạch đặt ra là công tác giải tỏa đền 

bù tại đường B6 vẫn chưa thực hiện được như dự kiến. 

Đầu tư vào mỏ đá Tân Mỹ 7,486 tỷ đồng, chỉ đạt 33,3% kế hoạch. Nguyên 

nhân chính là do giá đất trong năm biến động nhiều dẫn đến công tác đàm phán 

với các hộ dân để đền bù đất mở rộng mỏ kéo dài và tiến độ không đạt như kế 

hoạch.  

  
Dự án Long Bình Tân Mỏ đá Tân Mỹ 

3.2.Tóm tắt về tình hình tài chính của các công ty con, công ty liên kết. 

a. Công ty TNHH Đầu tư-Xây dựng Miền Đông 1: 

- Doanh thu thực hiện :       10.527 triệu đồng 

- Lợi nhuận trước thuế :      109,19  triệu đồng 

- Lợi nhuận sau thuế  :       76,9 triệu đồng 

b. Công ty TNHH Đầu tư-Xây dựng Miền Đông 3: 

- Doanh thu thực hiện :       10.564 triệu đồng 

- Lợi nhuận trước thuế :      - 217,9  triệu đồng 

- Lợi nhuận sau thuế  :       - 220,3 triệu đồng 

4.Tình hình tài chính 

4.1.Tình hình tài chính 
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Bảng 3: Tình hình tài chính năm 2017 

 

4.2.Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

 Bảng 4: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2017 

 

STT Các chỉ tiêu 
Năm 

2016 

Năm 

2017 
Ghi chú 

1 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

(lần)       

1.1 
Hệ số thanh toán ngắn hạn 

(TSLĐ/Nợ ngắn hạn) 
1,16 1,52  

1.2 
Hệ số thanh toán nhanh 

(TSLĐ- Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn) 
0,56 0,71  

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     

2.1 Hệ số nợ/ Tổng tài sản 0,57 0,38  

2.2 Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 1,34 0,62  

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

3.1 

Vòng quay hàng tồn kho 

(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho 

bình quân) 

2,28 2,52  

3.2 
 

(Doanh thu thuần/Tổng tài sản) 
0,89 1,00  

 Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Ghi chú 

Tổng giá trị tài sản 347.422 263.209  

Doanh thu thuần 309.584 262.644  

Lợi nhuận thuần từ hoạt 

động kinh doanh 

6.281 26.173  

Lợi nhuận khác 3.635 6.405  

Lợi nhuận trước thuế 9.916 32.579  

Lợi nhuận sau thuế 6.510 25.232  

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 4% 15%  
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STT Các chỉ tiêu 
Năm 

2016 

Năm 

2017 
Ghi chú 

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)    

4.1 
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu 

thuần (ROI) 
0,02 0,096  

4.2 
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ 

sở hữu (ROE) 
0,04 0,16  

4.3 
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài 

sản (ROA) 
0,02 0,1  

4.4 
 

0,03 0,124  

 

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

5.1.Tổng số cổ phần 

Tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty đến thời điểm 31/12/2017 là  

10.889.031 cổ phần. 

5.2.Cơ cấu cổ đông 

Cơ cấu cổ đông công ty phân theo tỷ lệ sở hữu tính đến 31/12/2017 như sau:  

Bảng 5: Cơ cấu cổ đông năm 2017 

Stt Đối tượng Số cổ phần Tỷ lệ (%) 

I 
Cổ đông trong nước/ nước 

ngoài 
10.324.781 100% 

1 Cổ đông trong nước 10.246.721 99,24% 

2 Cổ đông nước ngoài 78.060 0,76% 

II Cổ đông cá nhân/ tổ chức 10.324.781 100% 

1 Cổ đông cá nhân 6.648.109 64,39% 

2 Cổ đông tổ chức 3.676.672 35,61% 

III Cổ đông lớn/ nhỏ 10.324.781 100% 

1 Cổ đông lớn 6.474.117 62,7% 

2 Cổ đông nhỏ 3.850.664 37,3% 



 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG Page 15 
 

 

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có thay đổi 

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm 2017 Công ty không thực hiện giao dịch 

cổ phiếu quỹ 

5.5. Các chứng khoán khác: Không phát hành trong năm 2017 

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

6.1.Tuân thủ pháp luật về môi trường. 

Công tác  bảo vệ môi trường tại các điểm thi công các công trình xây dựng và 

tại khu vực khai thác mỏ đá luôn được lãnh đạo công ty quan tâm, đôn đốc thực 

hiện như: Giảm thiểu ô nhiễm không khí do bụi và khí thải trong quá trình thực 

hiện thi công, khai thác,  vận chuyển nguyên vật liệu,  giảm tiếng ồn và rung ảnh 

hưởng đến các khu vực xung quanh, tránh gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người 

dân trên địa bàn.  

Toàn bộ nước thải sinh hoạt và nước thải phát sinh trong quá trình thi công  đều 

được thu gom và xỷ lý, đảm bảo tiêu chuẩn trước khi thải ra hệ thống thải nước 

chung trong khu vực thực hiện công trình, dự án. Chất thải rắn và đặc biệt là chất 

thải rắn nguy hại phát sinh đều được thu gom và xử lý theo quy định để đảm bảo 

vệ sinh môi trường. Nhờ ý thức và tuân thủ tốt các quy định về môi trường nên 

đến nay, công ty không vi phạm và không bị xử phạt về vi phạm môi trường.  

6.2. Chính sách liên quan đến người lao động. 

Thực hiện các quy định của Nhà nước và Bộ Y tế về công tác quản lý sức khỏe, 

an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, trong năm 2017 công ty đã phối 

hợp với  Bệnh viện  Quốc tế Đồng Nai tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho tất cả 

99.24%

64.39% 62.7%

0.76%

35.61% 37.3%

Cổ đông trong nước/ nước 

ngoài

Cổ đông cá nhân/ tổ chức Cổ đông lớn/ cổ đông nhỏ

Biểu đồ cơ cấu cổ đông phân theo tỷ lệ sở hữu
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CBCNV công ty. B

trường hợp cụ thể, nhiều người đã được phát hiện bệnh kịp thời để có biện pháp 

điều trị phù hợp hoặc được tư vấn để có những biện pháp phòng ngừa hữu hiệu. 

Công ty đã giải quyết kịp thời các chế độ như ốm đau, thai sản, dưỡng sức cho 

người lao động. Đồng thời, công ty cũng đã phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội 

để giải quyết các vấn đề phát sin

lợi cho người lao động. 

 Thực hiện đầy đủ các chế  độ chính sách đối với người lao động như trả lương 

đầy đủ kịp thời, thực hiện nâng lương hàng năm đúng thời hạn, trích nộp bảo hiểm 

xã hội đầy đủ và giải quyết các chế độ chính sách khác cho cán bộ công nhân viên 

đúng quy định.  

Ngoài tiền lương, người lao động trong công ty còn được hưởng chế độ khen 

thưởng tuỳ theo thành tích đạt được và các khoản thưởng nhân các dịp lễ, tết, cuối 

năm. 

Công ty cũng đã tổ chức các phong trào giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao 

nhằm chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như thi nấu ăn, tổ chức các giải bóng 

đá mini, bóng chuyền…vv. 

6.3.Trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 

Công ty đã tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phát huy tinh thần 

tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách như: Đóng góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt 

Miền Trung, xây cầu “Nậm Pồ “, xây tượng đài Nghĩa sĩ Hoàng sa, ủng hộ đồng 

bào lũ lụt tỉnh Sơn La, Yên Bái …vv. 

III.BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

1.Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 

1.1.Những thuận lợi và khó khăn trong năm 2017 

a.Thuận lợi: 

 Thị trường và khách hàng tiêu thụ sản phẩm đá xây dựng của công ty tiếp tục 

được duy trì, mở rộng và phát triển tốt. 

 Thị trường bất động sản ấm lên dẫn đến việc kinh doanh sản phẩm đất nền tại 

Dự án Long Bình Tân gặp nhiều thuận lợi. 
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 Tình hình tài chính công ty trong năm ổn định. Công ty đã hoàn thành tốt công 

tác thu vốn tại các công trình xây lắp. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu 

vốn đã được cải thiện tích cực. 

 Mô hình cơ cấu tổ chức công ty được duy trì theo hướng tinh gọn, phù hợp với 
quy mô và tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại của công ty. 

b.Khó khăn: 

*Lĩnh vực xây lắp: 

 Do kết quả SXKD của năm 2014 bị lỗ lớn nên trong 03 năm liên tiếp Công ty 

khó có thể trực tiếp tham gia đấu thầu, đặc biệt là các dự án có vốn ngân sách 

dẫn đến trong năm công ty không trúng thầu công trình xây lắp nào. 

 Lực lượng nhân sự xây lắp còn mỏng, chưa bổ sung được đầy đủ các chứng 

chỉ, bằng cấp liên quan để phục vụ công tác đấu thầu.  

 Công tác thi công công trình Cao ốc văn phòng Geleximco xảy ra sự cố sụt 

lún do tình hình địa chất phức tạp phải ngưng thi công kéo dài cũng đã ảnh 

hưởng lớn đến doanh thu của lĩnh vực xây lắp. 

*Lĩnh vực SXKD đá xây dựng: 

 Cự ly vận chuyển đá thành phẩm từ mỏ ra đến bến cảng bốc xếp xa, làm tăng 

chi phí và giảm tính cạnh tranh với các mỏ lân cận. 

 Đường vận chuyển đá từ mỏ ra bên ngoài phải sử dụng đường chung, thuê 

của đơn vị khác nên cũng góp phần làm chi phí sản xuất. 

 Đá của mỏ bị phân hóa mạnh, chất lượng không đồng đều, dẫn đến giá bán 

thấp và gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng, tiêu thụ sản phẩm. 

 Công tác giải tỏa, đền bù để mở rộng mỏ cũng gặp nhiều khó khăn do giá đất 

tại khu vực đã và đang có xu hướng tăng cao. 

*Lĩnh vực bất động sản: 

 Còn vướng các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác nghiệm thu cơ sở hạ 

tầng tại Lô A thuộc dự án Long Bình Tân, dẫn đến chưa thể làm thủ tục 

chuyển nhượng cho các khách hàng đã mua đất. 

 Công tác đền bù giải tỏa các hộ dân còn lại tại đường B6 dự án Long Bình 

Tân vẫn chưa thể triển khai được. 

 Công tác kinh doanh các căn hộ tại Chung cư Võ Đình: Thiết kế căn hộ 

chưa hợp lý, chất lượng kém, giá vốn cao, đồng thời việc cấp giấy chứng nhận 

sở hữu nhà vẫn chưa hoàn thành, dẫn đến khó khăn khi đưa sản phẩm ra thị 

trường. 

1.2.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 

  Mặc dù trong năm vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn 
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kết, tận tâm và nỗ lực của tập thể CBNV, công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ 

tiêu kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, chỉ tiêu doanh thu không hoàn thành kế hoạch, 

chỉ được 262,64 tỷ đồng, đạt 79,6% kế hoạch đề ra.  

- Lĩnh vực xây lắp: Doanh thu chỉ đạt 64,7 % kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu là 

do kết quả SXKD năm 2014 bị lỗ lớn nên Công ty không thể trực tiếp tham gia 

đấu thầu xây lắp, phải làm thầu phụ cho các Công ty khác với giá thấp. Ngoài ra, 

công trình Cao ốc văn phòng Geleximco MN xảy ra sự cố sụt lún thành hố đào do 

tình hình địa chất phức tạp phải ngưng thi công kéo dài cũng đã ảnh hưởng trực 

tiếp rất lớn doanh thu xây lắp. 

- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh VLXD: Doanh thu chủ yếu là từ sản xuất và 

kinh doanh đá xây dựng tại mỏ đá Tân Mỹ, doanh thu trong năm là 100,187 tỷ 

đồng, vượt mức 11,32% so với kế hoạch. Để đạt được điều này là do trong năm 

2017, Ban điều hành đã có những cải tiến trong công tác quản lý sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm, tăng cường công tác tiếp thị và tìm kiếm khách hàng. 

- Lĩnh vực bất động sản: Doanh thu được 58,86 tỷ đồng, doanh thu chính của 

Bất động sản chủ yếu là từ công tác kinh doanh các nền đất từ dự án Long Bình 

Tân. Tuy nhiên, doanh thu thực hiện chỉ đạt 73,58% so với kế hoạch. Nguyên 

nhân chính là do các vướng mắc về thủ tục pháp lý liên quan đến công tác nghiệm 

thu cơ sở hạ tầng tại dự án, dẫn đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho 

khách hàng chưa thể thực hiện được trong năm 2017. 

 

Lợi nhuận sau thuế  đạt 25,23 tỷ đồng, vượt 0,9% kế hoạch đề ra, do công ty 

tập trung thu hồi được hầu hết các công nợ lớn đã kéo dài nhiều năm, giảm chi phí 

lãi vay, triển khai tốt và hiệu quả lĩnh vực SXKD vật liệu xây dựng. Lợi nhuận 

gộp từ bất động sản đạt 26,38 tỷ đồng. 

Thu nhập bình quân đầu người đạt 09 triệu đồng/người/ tháng vượt mức 

12,5% so với kế hoạch. 

 

39,44%

38,15%   

22,41%   

Cơ cấu doanh thu các lĩnh vực SXKD chính 

năm 2017

Lĩnh vực xây lắp

Lĩnh vực sản xuất kinh 

doanh VLXD

Lĩnh vực đầu tư kinh

doanh Bất động sản và

SXKD khác
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2.Tình hình tài chính 

        Năm 2017, Công ty đã hoàn thành tốt công tác thu vốn tại các công trình xây 
lắp, dư nợ vay Ngân hàng đã trả hết, không còn nợ ngân hàng, tính đến ngày 
31/12/2017 Công ty đang có số dư tiền gửi ngân hàng khoảng 32,4 tỷ đồng. Các 
chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn và năng lực hoạt động đã được cải 
thiện tích cực.   

Tình hình tài sản: Năm 2017 tổng tài sản là 309,9 tỷ đồng giảm 10,01% so với  
năm 2016 là 344,4 tỷ, nguyên nhân là do kết chuyển sản phẩm dở dang dài hạn và 
giảm nợ phải thu. 

Tình hình nợ phải trả: Nợ phải trả công ty năm 2017 là 141,2 tỷ, giảm 28,7 % so 
với năm trước. Trong đó, nợ ngắn hạn là 140,9 tỷ giảm 28,7 % và nợ dài hạn là 
328 triệu đồng so với số đầu năm là 579 triệu đồng giảm 43,3%.  

3.Những cải tiến trong công tác tổ chức quản lý 

Mặc dù trong năm vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Ban điều hành vẫn cố 
gắng duy trì sự ổn định về cơ cấu tổ chức, cải tiến quản lý và điều hành sản xuất, 
chú trọng nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn cho CBNV tất cả các bộ phận 
trong toàn công ty.  

Ban điều hành luôn chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển 
nguồn nhân lực. Trong năm đã cử nhiều cán bộ tham gia tập huấn, đào tạo kiến thức 
chuyên ngành về tài chính, bất động sản, đấu thầu… để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ mới trong thời đại hội nhập và cạnh tranh, góp phần nâng cao uy tín và vị 
thế của công ty trên thị trường. 

Mô hình cơ cấu tổ chức công ty được cải tiến theo hướng tinh gọn, phù hợp với 
quy mô và tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại của công ty. Ban điều hành cũng đã 
hoàn tất phương án thoái vốn tại 02 công ty con theo Nghị quyết của HĐQT là Công 
ty TNHH Xây dựng DD-CN Miền Đông 2 và Công ty TNHH Xây dựng – Tư vấn 
Công trình Miền Đông 9. 

4.Kế hoạch phát triển trong năm 2018 

4.1.Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD trong năm 2018 

Dựa trên cơ sở định hướng SXKD của Hội đồng quản trị, đánh giá thực tiễn năng 

lực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và công tác dự báo trong năm 2018, 

Ban điều hành đã xây dựng kế hoạch SXKD 2018 được Hội đồng quản trị công ty 

thông qua để trình Đại hội đồng cổ đông với các chỉ tiêu cơ bản như sau: 
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Bảng 6: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 

Các chỉ tiêu chủ yếu ĐVT 
 Kế hoạch năm 

2018  
Ghi chú 

I. Tổng doanh thu Tr.đồng 281.873 
 

1. DT xây lắp Tr.đồng 108.592 
 

2. DT SXCN-VLXD Tr.đồng 127.105 
 

3. DT bất động sản& SXKD khác Tr.đồng 46.176 
 

II. Tổng số nộp ngân sách Tr.đồng 31.608 
 

III. Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 35.815 
 

V. Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 28.652 
 

VI. Giá trị đầu tư  Tr.đồng 50.000 
 

1.Đầu tư dự án Long Bình Tân Tr.đồng 1.500 
 

2.Đầu tư Mỏ đá Tân Mỹ Tr.đồng 48.500 
 

 

4.2.Các kế hoạch hoạt động trong năm 2018 

Để thực hiện các định hướng của Hội đồng quản trị và nhằm hoàn thành tốt các 

mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2018. Ban điều hành công ty đã xây dựng và đưa 

ra các kế hoạch hoạt động cụ thể sau: 

- Thực hiện công tác cơ cấu lại tài sản, tài chính của Công ty hợp lý. 

- Cân đối tài chính, đảm bảo dòng tiền phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh, giảm chi phí lãi vay. Đa dạng hoá phương án huy động vốn, kiểm soát chặt 
chẽ chi phí sản xuất, chi phí đầu tư. 

- Xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính, kế hoạch thu hồi vốn và đặc 

biệt là kế hoạch chi phí và lợi nhuận Công ty sát với thực tế. 

a.Kế hoạch đối với lĩnh vực xây lắp: 

- Tập trung thi công và bàn giao đúng tiến độ các dự án chuyển tiếp từ năm 

2017 như Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh; Cao ốc Geleximco 

TP.HCM.  

- Hoàn thiện hồ sơ năng lực công ty và nâng cao năng lực cán bộ thực hiện công 

tác tiếp thị đấu thầu và quản lý dự án, đặc biệt là đào tạo thêm chức danh Giám 

đốc quản lý và điều hành dự án chuyên nghiệp. 

- Tổ chức và phối hợp đồng bộ công tác thi công và nghiệm thu, thu hồi vốn 
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công trình nhằm rút ngắn quá trình luân chuyển vốn. 

- Tập trung giữ vững ngành nghề thi công truyền thống và tìm kiếm các dự án 

phù hợp với năng lực của Công ty và các công trình mà xác định chủ đầu tư đảm 

bảo có vốn thanh toán. Tìm kiếm bổ sung thêm nguồn công việc nhằm đảm bảo 

việc làm trong năm 2018 và công việc gối đầu cho năm 2019 và những năm tiếp 

theo. 

b.Kế hoạch đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh VLXD: 

- Tiếp tục thực hiện công tác đền bù, mở rộng mỏ nhằm nâng cao sản lượng và 

phục vụ cho công tác xin giấy phép khai thác xuống độ sâu cote -70m. Đồng thời, 

điều chỉnh công suất khai thác cấp phép lên 01 triệu m³/năm.  

- Đẩy mạnh công tác khai thác, sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm đá xây 

dựng.  

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị để tìm kiếm khách hàng, tiêu thụ sản phẩm.  

- Tăng cường công tác quản lý nội bộ, giá thành và định mức nhằm kiểm soát 

chi phí, tiết kiệm tối đa các chi phí đầu vào để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành 

sản phẩm nhằm tăng tính cạnh tranh trên thị trường. 

- Tập trung khai thác cho thuê mặt bằng khu vực 10 ha nhà máy gạch không 

nung đã được UBND tỉnh Bình Dương cấp phép. 

c. Kế hoạch đối với lĩnh vực Bất động sản: 

- Bổ sung và hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý tại dự án Long Bình Tân, đặc biệt là 

công tác nghiệm thu cơ sở hạ tầng tại Lô A để có thể thực hiện các thủ tục chuyển 

nhượng cho các khách hàng đã mua đất. Đồng thời, tập trung giải quyết các vướng 

mắc trong công tác giải tỏa, đền bù các hộ dân tại đường B6 của dự án. 

- Tìm kiếm dự án đầu tư bất động sản, kinh doanh các sản phẩm bất động sản có 

tiềm năng tại khu vực Đồng Nai và các tỉnh lân cận.  

- Đẩy mạnh công tác kinh doanh 29 căn hộ tại chung cư Võ Đình sau khi được 

cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhà. 

6.Đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội 

 Về trách nhiệm với môi trường 

 Trong quá trình hoạt động, Công ty tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về 

bảo vệ môi trường. Cụ thể: 

- Thực hiện đúng quy định về dự án đầu tư và đánh giá tác động môi trường 

(ĐTM). 

- Nộp phí bảo vệ môi trường hàng tháng đúng khối lượng khai thác theo quy 

định của pháp luật. 

- Ký quỹ phục hồi môi trường tại địa phương nơi thực hiện việc khai thác mỏ 

đá. 
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- Thực hiện đúng nghĩa vụ bảo vệ môi trường như đã cam kết, có kế hoạch 

phục hồi, cải tạo môi trường sau khai thác. 

- Sử dụng công nghệ khai thác hiện đại, có bể lắng xử lý nước thải trong quá 

trình khai thác, tránh ô nhiễm nguồn nước. 

- Chất lượng không khí tại nguồn đạt ngưỡng cho phép theo quy định hiện 

hành. 

 Trách nhiệm với xã hội 

Cùng với sự phát triển của đất nước, Công ty đã cung cấp các sản phẩm vào 

thị trường bất động sản và vật liệu xây dựng, đóng góp một phần vào công cuộc 

đổi mới đất nước, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động.  

Như vậy, song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cũng chú ý 

công tác bảo vệ môi trường, trách nhiệm với xã hội, chú trọng yếu tố phát triển 

bền vững. 

IV.ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA 

CÔNG TY 

1.Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động công ty 

  Mô hình tổ chức công ty được tái cơ cấu và duy trì theo hướng tinh gọn, phù 

hợp với quy mô và tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại của công ty. 

   Bộ máy Hội đồng quản trị và Ban điều hành thay đổi nhiều, chưa ổn định cũng 

đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh của công ty. 

  Tình hình tài chính công ty trong năm ổn định. Công ty đã hoàn thành tốt công 

tác thu vốn tại các công trình xây lắp. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu 

vốn đã được cải thiện tích cực. Đảm bảo mục tiêu bảo toàn và phát triển nguồn 

vốn. 

Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nộp ngân sách nhà nước, không nợ 

đọng thuế, bảo hiểm xã hội. 

Công tác công bố thông tin luôn đầy đủ, kịp thời, tuân thủ  đúng các quy định 

của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, khách quan và phản ánh trung thực tình 

hoạt hoạt động của công ty. 

2.Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành 

2.1.Đánh giá chung 

   Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Tổng 

Giám đốc và Ban điều hành trong việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết của 

Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị. Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã 
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hoàn thành tốt việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo 

đúng với định hướng và chỉ đạo của Hội đồng Quản trị. 

 Hội đồng quản trị cũng luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban điều hành,  

nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng 

quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc. 

 Hội đồng quản trị đã kịp thời chấn chỉnh Ban điều hành trong công tác quản lý, 

điều hành sản xuất kinh doanh tại dự án Long Bình Tân. 

2.2. Công tác điều hành sản xuất kinh doanh 

 Ban điều hành đã kịp thời đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị 

về việc kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự, tăng cường công tác kiểm tra giám sát 

hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính chặt chẽ tại các công ty con, xí 

nghiệp trực thuộc. 

 Điều hành hoạt động của Công ty ty đúng quy định của Luật doanh nghiệp và 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Đồng thời, cũng đã có sự linh hoạt, kịp 

thời trong việc đưa ra nhiều giải pháp để khắc phục những khó khăn và nâng cao 

hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

 Hoạch định kế hoạch vốn và nguồn vốn nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả 

nguồn vốn trong hoạt động tài chính cũng như cho các dự án.  

2.3.Công tác quản trị doanh nghiệp 

 Ban điều hành đã quản lý và vận hành Công ty theo những thông lệ quản  trị 

tốt nhất nhằm đảm  bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động. Đồng thời, đã 

xây dựng một số quy chế, quy định nhằm kiểm soát tốt hơn và tăng cường hiệu 

quả công tác sản xuất kinh doanh trong năm 2017. 

 Hệ thống tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty được sắp xếp gọn nhẹ, ổn 

định và hiệu quả. Công ty tập trung vào 03 lĩnh vực chính: xây lắp, kinh doanh bất 

động sản và sản xuất đá xây dựng. 

2.4. Chính sách đối với người lao động và nghĩa vụ với nhà nước 

 Quyền lợi của người lao động tại công ty đều được thực hiện theo đúng quy 

định của Bộ luật lao động: Người lao động được Công ty ký Hợp đồng lao động 

đầy đủ, chế độ lương, thưởng, kê khai nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp và thực hiện chi trả các chế độ khác cho người lao động đúng qui 

định pháp luật. 

 Thực hiện các nghĩa vụ, nhiệm vụ đối với nhà nước như thuế, công tác an toàn, 

vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ đúng qui định của pháp luật. 
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3.Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

 3.1. Định hướng sản xuất kinh doanh năm 2018 

Công ty tiếp tục định hướng cơ cấu thành 3 lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh 

doanh chính gồm: Lĩnh vực sản xuất kinh doanh xây lắp, lĩnh vực sản xuất kinh 

doanh đá xây dựng và lĩnh vực sản xuất kinh doanh bất động sản. Tại mỗi mảng 

hoạt động, Hội đồng quản trị phân công các thành viên tăng cường giám sát, chỉ 

đạo các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính và nâng 

cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Cải tiến hình thức tổ chức thi công để tăng năng suất, tiết kiệm chi phí mang 

lại hiệu quả cao nhất. 

Tăng cường công tác quản lý nội bộ, công tác giá thành và định mức nhằm 

kiểm soát chi phí, tiết kiệm tối đa các chi phí đầu vào để giảm chi phí sản xuất, hạ 

giá thành sản phẩm nhằm tăng tính cạnh tranh về giá trên thị trường. 

Tiếp tục củng cố xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu đủ mạnh có 

tính chuyên nghiệp cao để đấu thầu các công trình xây dựng, đảm bảo việc làm 

trong năm 2018 và những năm tiếp theo. 

Triệt để thực hành tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất và quản lý trên cơ sở định 

biên nhân sự, xắp xếp lại tổ chức, tiết kiệm chi phí văn phòng. 

Tập trung nỗ lực cao nhất để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh và đầu tư vào ngay từ những tháng đầu năm 2018. 

Xây dựng kế hoạch khai thác hiệu quả mặt bằng khu vực 10 ha nhà máy gạch 

không nung đã được UBND tỉnh Bình Dương cấp phép. 

Xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính, kế hoạch thu hồi vốn và đặc 

biệt là kế hoạch chi phí và lợi nhuận Công ty sát với thực tế. 

Thành lập các tiểu ban chuyên trách từng lĩnh vực nhằm giúp Hội đồng quản trị 

thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn chức năng của mình. 

Tiếp tục công tác thoái vốn tại 02 công ty con còn lại: Công ty TNHH ĐT-XD 

Miền Đông 1 và Công ty TNHH ĐT-XD Miền Đông 3. 

3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2018 

Từ những định hướng sản xuất kinh doanh trong năm 2018 như trên và dựa 

trên cơ sở đánh giá thực tiễn năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 

tại 03 lĩnh vực chính: Lĩnh vực sản xuất kinh doanh xây lắp, lĩnh vực sản xuất kinh 

doanh đá xây dựng và lĩnh vực sản xuất kinh doanh bất động sản. Hội đồng quản 

trị cũng đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 gồm những chỉ tiêu 

cơ bản do Ban điều hành xây dựng để trình Đại hội cổ đông (Tham khảo Bảng 6: 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018). 
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3.3. Các giải pháp 

 Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt Nghị quyết đại 

hội cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong các kỳ họp. Đảm bảo 

các hoạt động của công ty tuân thủ đúng những quy định của pháp luật hiện hành. 

 Hội đồng quản trị giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế 

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành. Nắm bắt tình hình để hỗ 

trợ và phối hợp cùng Ban điều hành tháo gỡ, kịp thời xử lý những khó khăn vướng 

mắc, phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. 

 Tiếp tục xây dựng và bổ sung hệ thống các quy chế, quy định của công ty để 

kiểm soát và tạo hành lang pháp lý cho hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh 

được tốt hơn. 

 Tăng cường kiểm soát công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp tại các 

công trường xây dựng và tại Mỏ đá Tân Mỹ. 

*Lĩnh vực xây lắp: 

 Tập trung công tác tìm kiếm dự án, hoàn thiện hồ sơ năng lực, nâng cao hiệu 

quả công tác tiếp thị, đấu thầu, xây dựng chi phí sản xuất hợp lý. 

 Đối với các công trình trúng thầu, Công ty phải tổ chức thi công một cách 

hiệu quả, tránh tình trạng giao thầu lại cho thầu phụ hiệu quả không cao. 

 Thực hiện việc củng cố hồ sơ pháp lý tại công trình Geleximco để có cơ sở 

giải quyết các vướng mắc có khả năng xảy ra. 

* Lĩnh vực sản xuất kinh doanh VLXD: 

 Đầu tư thêm máy móc hiện đại để nâng cao năng lực khai thác, sản xuất, 

nâng cao chất lượng sản phẩm.  

 Xây dựng và thực hiện kế hoạch tiếp thị tốt hơn để tìm kiếm thêm nhiều 

khách hàng, đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm.  

 Tiếp tục đẩy mạnh công tác đền bù, mở rộng mỏ nhằm nâng cao sản lượng và 

phục vụ cho công tác xin giấy phép khai thác xuống độ sâu cote -70m. 

 Bổ sung, hoàn thiện hồ sơ cấp phép khai thác xuống độ sâu cote -70m và 

nâng công suất khai thác lên 01 triệu m³/năm. 

 Tăng cường công tác quản lý nội bộ, giá thành và định mức nhằm kiểm soát 

chi phí, tiết kiệm tối đa các chi phí đầu vào để giảm chi phí sản xuất, hạ giá 

thành sản phẩm nhằm tăng tính cạnh tranh trên thị trường. 

* Lĩnh vực đầu tư kinh doanh Bất động sản:  

 Tập trung tháo gỡ các vướng mắc về công tác giải tỏa đền bù và nghiệm thu 

cơ sở hạ tầng tại Dự án khu dân cư Long Bình Tân. 

 Đẩy mạnh công tác kinh doanh 29 căn hộ tại chung cư Võ Đình. 

 Tiếp xúc và làm việc với Công ty CP Miền Đông- Đầu tư hạ tầng và các cổ 
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đông khác để hợp tác thực hiện dự án bất động sản tại Thạnh Phú. 

 Nghiên cứu và triển khai tìm kiếm dự án đầu tư, kinh doanh các sản phẩm bất 

động sản tại khu vực Đồng Nai và các tỉnh lân cận. 
 

V.QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hội đồng quản trị 

  1.1.Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị 

 
 

1. Ông Võ Văn Lãnh 

 
Chủ tịch Hội đồng quản trị 

  

 

 

Năm sinh 1963 

 Trình độ chuyên môn - Cử nhân tài chính xây dựng cơ bản. 

- Kỹ sư xây dựng cầu đường. 

 Số lượng cổ phần 586.350 
 Thời điểm bắt đầu là thành 

viên 

- Thành viên HĐQT từ 29/12/2017 

- Chủ tịch HĐQT từ 29/12/2017 

2. Ông Lê Đức Dũng 

 
Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc 

  Năm sinh 1971 

 
Trình độ chuyên môn 

- Kỹ sư mỏ địa chất 

- Cử nhân quản trị kinh doanh 

 Số lượng cổ phần 0 

 Thời điểm bắt đầu là thành 

viên 

  Thành viên HĐQT từ 29/12/2017 

 

3. Ông Bùi Minh Hải 

 

Thành viên HĐQT-Thành viên không 

điều hành 

  Năm sinh   1976 

 Trình độ chuyên môn   Cử nhân kinh tế: Kế toán 

 Số lượng cổ phần   0 

 Thời điểm bắt đầu là thành 

viên 

  Thành viên HĐQT từ 29/12/2017 

 

 

 

 

4. Ông Lê Công Hiệp  

 

Thành viên HĐQT- Thành viên không 

điều hành 

  Năm sinh   1982 
 Trình độ chuyên môn   Cử nhân kinh tế: Kinh tế phát triển 

 Số lượng cổ phần   0 

 
Thời điểm bắt đầu/không còn 

là thành viên. 

- Thành viên HĐQT từ 09/05/2017 

- Từ nhiệm từ 29/12/2017 
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5. Ông Nguyễn Công Khai Chủ tịch HĐQT 

 Năm sinh   1958 

 Trình độ chuyên môn   Kỹ sư xây dựng 

 Số lượng cổ phần 0 

 Thời điểm bắt đầu/không còn 

là thành viên. 

-  Thành viên HĐQT từ 20/09/2014 

- Từ nhiệm từ 30/10/2017 

6. Ông Nguyễn Văn Minh Thành viên HĐQT 

 Năm sinh 1975 

 Trình độ chuyên môn   Cử nhân kinh tế: Tài chính kế toán 

 Số lượng cổ phần 19.940 

 Thời điểm bắt đầu/không còn 

là thành viên. 

- Thành viên HĐQT từ 08/07/2016 

- Từ nhiệm từ 19/05/2017 

7. Ông Nguyễn Thế Phi Thành viên HĐQT-Thành viên không 

điều hành 

  Năm sinh 1974 

 Trình độ chuyên môn - Cử nhân Quản trị kinh doanh 

- Cử nhân hành chính 

 Số lượng cổ phần 0 

 Thời điểm bắt đầu là thành 

viên. 

  Thành viên HĐQT từ 29/12/2017. 

 

8. Ông Nguyễn Lương Quân Chủ tịch HĐQT-Thành viên HĐQT 

 Năm sinh 1957 
 Trình độ chuyên môn   Cử nhân kinh tế: Tài chính kế toán 

 Số lượng cổ phần   540.007 

 

Thời điểm bắt đầu/không còn 

là thành viên. 

- Thành viên HĐQT từ 20/09/2014 

- Chủ tịch HĐQT từ 30/10/2017 

- Thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ 

29/12/2017 

9. Bà Lê Thị Quyết Thành viên HĐQT -Phó Tổng giám 

đốc 

 Năm sinh 1961 
 Trình độ chuyên môn   Cử nhân kinh tế: tài chính kế toán 

 Số lượng cổ phần 0 

 Thời điểm bắt đầu là thành 

viên. 

Thành viên HĐQT từ 29/12/2017 
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  1.2.Hoạt động của Hội đồng quản trị. 

   1.2.1.Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị 

 Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông đã thông qua và các quy định của Nhà nước. 

 Hội đồng quản trị đã lãnh đạo Công ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo 

toàn và phát triển vốn, mang lại lợi nhuận vượt mức kế hoạch đã được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua. 

 Chỉ đạo sửa đổi hoàn thiện và ban hành hệ thống Quy chế quản trị nội bộ phù 

hợp với mô hình sản xuất kinh doanh của công ty hiện nay. 

 Phối hợp chặt chẽ, kịp thời và thường xuyên với Ban Tổng giám đốc, Ban 

kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và 

của Hội đồng quản trị đối với Công ty. 

 Mọi vấn đề ra quyết định của Hội đồng quản trị đều được thảo luận, thông báo 

đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc. 

 Các đề xuất của Ban Tổng giám đốc điều hành đối với Hội đồng quản trị đều 

được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời. 

1.2.2.Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2017 

a.Thống kê các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp và khi mời họp 

Hội đồng quản trị thì các thành viên Ban kiểm soát cũng được mời tham dự và 

cung cấp đầy đủ hồ sơ họp theo quy định. 

10. Ông Nguyễn Đức Thái 

 
Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc 

 
 Năm sinh 1971 

 Trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng 

 Số lượng cổ phần 1.000 

 
Thời điểm bắt đầu/không còn 

là thành viên. 
Từ nhiệm từ ngày 29/12/2017 

11. Phan Văn Vũ 
Thành viên HĐQT–Thành viên không 

điều hành. 

 Năm sinh 1975 

 Trình độ chuyên môn 

- Thạc sỹ quản trị kinh doanh 

- Cử nhân kinh tế: kế toán 

- Cử nhân ngoại ngữ: Anh văn 

 Số lượng cổ phần 0 

 
Thời điểm bắt đầu/không còn 

là thành viên. 

- Thành viên HĐQT từ 20/09/2014 

- Từ nhiệm từ ngày 29/12/2017 
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Bảng 7: Thống kê các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2017 

 

Stt 
Thành viên 

HĐQT 
Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu/không 

còn là thành 

viên HĐQT 

Số buổi 

họp 

tham 

dự 

Tỷ lệ 

Lý do 

không 

tham dự 

1 Võ Văn Lãnh Chủ tịch 29/12/2017 1/1 100% 
Bầu BS từ 

29/12/2017 

2 Lê Đức Dũng 

Thành viên – 

Tổng Giám 

đốc 

19/05/2017 8/8 100% 
Bầu BS từ 

19/05/2017 

3 Bùi Minh Hải 

Thành viên 

không điều 

hành 

29/12/2017 1/1 100% 
Bầu BS từ 

29/12/2017 

4 Lê Công Hiệp 

Thành viên 

không điều 

hành 

19/05/2017 

29/12/2017 
7/7 100% 

Từ nhiệm từ 

29/12/2017 

5 
Nguyễn Công 

Khai 
Chủ tịch 

20/09/2014 

30/10/2017 
8/8 100% 

Từ nhiệm từ 

30/10/2017 

6 
Nguyễn Văn 

Minh 

Thành viên 

không ĐH 

08/07/2016 

19/05/2017 
3/3 100% 

Từ nhiệm từ 

19/05/2017 

7 
Nguyễn Thế 

Phi 

Thành viên 

không điều 

hành 

29/12/2017 1/1 100% 
Bầu BS từ 

29/12/2017 

8 
Nguyễn 

Lương Quân 

Thành viên  

(Chủ tịch từ 

30/10/2017 

đến 

29/12/2017) 

20/09/2014 11/11 100%  
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b.Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị cũng đã thông qua 12 Nghị quyết và 21 Quyết định nhằm 

triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2017 và 

thông qua các chủ trương, định hướng để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều 

hành thực hiện công tác điều hành SXKD của công ty. 

Bảng 8: Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị năm 2017 

Stt 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 
01/2017/ NQ-

HĐQT 
28/02/2017 

Chuyển nhượng cổ phần sở hữu của công ty 

tại Công ty CP Miền Đông-Đầu tư hạ tầng 

2 
02/2017/ NQ-

HĐQT 
08/03/2017 

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ 

đông thường niên năm 2017 

3 
03/2017/ NQ-

HĐQT 
17/03/2017 Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ 

4 
04/2017/ NQ-

HĐQT 
25/05/2017 

- Phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên 

HĐQT. 

- Triển khai thực hiện các chỉ tiêu SXKD 

theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

thường niên 2017. 

- Thống nhất chủ trương lâp phương án lập 

Nhà máy gạch không nung tại khu đất 

thuộc Dự án mỏ đá Tân Mỹ. 

- Thống nhất chủ trương xin thăm dò, đánh 

giá trữ lượng khai thác Mỏ đá Tân Mỹ 

xuống cote -70m. 

- Thống nhất bổ sung Ban điều hành 01 phó 

tổng giám đốc phụ trách tài chính. Nhân 

sự là Bà Lê Thị Quyết – Sinh năm 1961. 

9 Lê Thị Quyết 

Thành viên – 

Phó TGĐ 

kiêm KTT 

29/12/2017 1/1 100% 
Bầu BS từ 

29/12/2017 

10 
Nguyễn Đức 

Thái 

Thành viên –

Tổng giám 

đốc 

20/09/2014 

29/12/2017 
10/10 100% 

Từ nhiệm từ 

29/12/2017 

11 Phan Văn Vũ 

Thành viên 

không điều 

hành 

20/09/2014 

29/12/2017 
6/10 60% 

-Từ nhiệm từ 

29/12/2017 

-Vắng mặt 

do bận công 

tác 
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Stt 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

- Thống nhất giao Tổng giám đốc trên cơ sở 

3 đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ 

thường niên 2017 thông qua. Triển khai 

thực hiện tuyển chọn, trình Ban kiểm soát 

xem xét quyết định vào đầu tháng 6/2017. 

5 
05/2017/ NQ-

HĐQT 
25/05/2017 Dừng phương án bán cổ phiếu quỹ công ty 

6 
06/2017/ NQ-

HĐQT 
26/05/2017 

Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 

2016 

7 
07/2017/ NQ-

HĐQT 
14/09/2017 

Thoái vốn tại 4 công ty con: 

1/Công ty TNHH ĐT-XD Miền Đông 1. 

2/Công ty TNHH ĐT-XD Miền Đông 3. 

3/Công ty TNHH XD DD-CN Miền Đông 2. 

4/Công ty TNHH XD-TVCT Miền Đông 9. 

8 
08/2017/ NQ-

HĐQT 
30/10/2017 

Thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn 

Công Khai- Chủ tịch HĐQT từ ngày 

30/10/2017 

9 
09/2017/ NQ-

HĐQT 
30/10/2017 

Thông qua việc bầu ông Nguyễn Lương Quân 

đảm nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT từ ngày 

30/10/2017 

10 
10/2017/ NQ-

HĐQT 
30/10/2017 

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham 

dự Đại hội cổ đông bất thường 2017 

11 
11/2017/ NQ-

HĐQT 
29/12/2017 

Thông qua việc bầu ông Võ Văn Lãnh đảm 

nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT từ ngày 

29/12/2017 

12 
12/2017/ NQ-

HĐQT 
29/12/2017 

Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Đức Dũng-

Thành viên HĐQT làm Tổng giám đốc công 

ty từ ngày 29/12/2017 

13 
01/2017/QĐ-

HĐQT 
17/01/2017 Khen thưởng CBNV các phòng ban cơ quan 

14 
02/2017/QĐ-

HĐQT 
17/01/2017 Tạm ứng thù lao HĐQT, BKS năm 2016 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017  

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG Page 32 
 

Stt 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

15 
03/2017/QĐ-

HĐQT 
15/03/2017 

Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công hạng mục 

đường B6-Dự án Khu dân cư KP 3 

16 
05/2017/QĐ-

HĐQT 
15/03/2017 

Chỉ định nhà thầu thi công hạng mục đường 

B6: Hệ thống điện hạ thế -Dự án Khu dân cư 

KP 3 

17 
06/2017/QĐ-

HĐQT 
15/03/2017 

Chỉ định nhà thầu thi công hạng mục đường 

B6:Hệ thống giao thông, vỉa hè, cấp thoát 

nước -Dự án Khu dân cư KP 3 

18 
07/2017/QĐ-

HĐQT 
15/03/2017 

Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công hạng mục 

hạ tầng Lô A-Dự án Khu dân cư KP 3 

19 
08/2017/QĐ-

HĐQT 
15/03/2017 

Chỉ định nhà thầu thi công hạng mục hạ tầng 

Lô A: Hệ thống điện hạ thế -Dự án Khu dân 

cư KP 3 

20 
09/2017/QĐ-

HĐQT 
15/03/2017 

Chỉ định nhà thầu thi công hạng mục hạ tầng 

Lô A: Hệ thống giao thông, vỉa hè, cấp thoát 

nước -Dự án Khu dân cư KP 3 

21 
10/2017/QĐ-

HĐQT 
19/04/2017 Phê duyệt tiền mua đất Dự án mỏ đá Tân Mỹ 

22 
11/2017/QĐ-

HĐQT 
07/06/2017 Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 

23 
12/2017/QĐ-

HĐQT 
22/06/2017 Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017 

24 
13/2017/QĐ-

HĐQT 
30/06/2017 

Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT công 

ty 

25 
14/2017/QĐ-

HĐQT 
28/08/2017 

Giải thể Ban QLDA khu dân cư Long Bình 

Tân 

26 
15/2017/QĐ-

HĐQT 
14/09/2017 

Phê duyệt tiền mua đất dự án Mỏ đá Tân Mỹ 

giai đoạn 2 

27 
16/2017/QĐ-

HĐQT 
11/10/2017 

Thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư – Xây 

dựng Miền Đông 1 
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Stt 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

28 
17/2017/QĐ-

HĐQT 
11/10/2017 

Thoái vốn tại Công ty TNHH Xây dựng 

DD&CN Miền Đông 2 

29 
18/2017/QĐ-

HĐQT 
11/10/2017 

Thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư – Xây 

dựng Miền Đông 3 

30 
19/2017/QĐ-

HĐQT 
11/10/2017 

Thoái vốn tại Công ty TNHH Xây dựng – 

TVCT Miền Đông 9 

31 
20/2017/QĐ-

HĐQT 
30/10/2017 

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của 

công ty  

32 
21/2017/QĐ-

HĐQT 
01/12/2017 

Đầu tư trạm cân đá hộc tại Dự án mỏ đá Tân 

Mỹ  

1.3.Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám 

đốc có chứng chỉ về quản trị công ty 

Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

    

I Hội đồng quản trị   

1 Võ Văn Lãnh Chủ tịch  

2 Lê Đức Dũng Thành viên  

3 Nguyễn Thế Phi Thành viên  

4 Nguyễn Lương Quân Thành viên  

5 Lê Thị Quyết Thành viên  

II Ban kiểm soát   

 Nguyễn Xuân Hiếu Trưởng Ban  

III Ban Tổng giám đốc   

 Lê Thị Quyết Phó Tổng giám đốc  

IV 
Người được UQ công 

bố TT 
  

 Trần Nguyên Dũng 
Người được UQ công bố 

TT 
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2. Ban kiểm soát 

2.1. Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát 
 

1. Ông Nguyễn Xuân Hiếu 

 
Trưởng Ban kiểm soát 

 

 

 

Năm sinh   1982 

 Trình độ chuyên môn   Cử nhân kinh tế 

 Số lượng cổ phần    0 

 Thời điểm bắt đầu là thành 

viên. 

- Thành viên BKS từ 19/05/2017 

- Trưởng BKS từ 29/12/2017 

2. Ông Huỳnh Anh Dũng 

 
  Trưởng Ban kiểm soát 

 Năm sinh 1959 

 

Trình độ chuyên môn 

- Thạc sỹ kinh tế. 

- Cử nhân kinh tế: Kế toán. 

- Kỹ sư xây dựng 

  
Số lượng cổ phần 15.469 

 Thời điểm bắt đầu/không còn 

là thành viên. 

- Thành viên BKS từ 20/09/2014 

- Từ nhiệm từ 29/12/2017 

3. Ông Nguyễn Thành Đô 

 
Thành viên Ban kiểm soát 

 
Năm sinh 1984 

 
Trình độ chuyên môn   Kỹ sư xây dựng 

 
Số lượng cổ phần 0 

 
Thời điểm bắt đầu/không còn 

là thành viên. 

- Thành viên BKS từ 20/09/2014 

- Từ nhiệm từ 19/05/2017 

4. Ông Lê Hải Hà 

 
Thành viên Ban kiểm soát 

 
Năm sinh 1976 

 
Trình độ chuyên môn   Cử nhân kinh tế: Kinh tế phát triển 

 
Số lượng cổ phần 1.925 

 
Thời điểm bắt đầu/không còn 

là thành viên. 

- Thành viên BKS từ 20/09/2014 

- Từ nhiệm từ19/05/2017 

5. Ông Đào Xuân Nam Thành viên Ban kiểm soát 
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2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát 

2.2.1. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát 

Các thành viên Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra để thực hiện các hoạt 

động giám sát theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.  

Trong năm 2017, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám 

sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ và 

các xí nghiệp trực thuộc để đảm bảo việc tuân thủ các định hướng và nghị quyết 

mà đại hội cổ đông đã thông qua. 

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ trong các phiên họp của HĐQT để nắm 

bắt, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết đã 

đề ra. Thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo chức năng và nhiệm vụ của 

Ban kiểm soát mà điều lệ quy định. 

Trong kỳ, Ban kiểm soát đã thực hiện 3 đợt họp và kiểm tra gồm: hoạt 

động sản xuất kinh doanh lô A khu dân cư khu phố 3 Long Bình Tân trong quý 3, 

 
Năm sinh   1986 

 
Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế: Quản trị kinh doanh 

 
Số lượng cổ phần 0 

 
Thời điểm bắt đầu/không còn 

là thành viên. 

- Thành viên BKS từ 19/05/2017 

- Từ nhiệm từ 29/12/2017 

6. Ông Phan Huy Thuận Thành viên Ban kiểm soát 

 
Năm sinh 1976 

 
Trình độ chuyên môn   Cử nhân kinh tế: Tài chính 

 
Số lượng cổ phần 0 

 Thời điểm bắt đầu là thành 

viên. 
  Thành viên BKS từ 29/12/2017 

7. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân Thành viên Ban kiểm soát 

 Năm sinh 1985 

 Trình độ chuyên môn   Cử nhân kinh tế: Kế toán 

 Số lượng cổ phần 0 

 Thời điểm bắt đầu là thành 

viên. 
  Thành viên BKS từ 29/12/2017 
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kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp đá và Phòng kế toán trong 

quý 4, kiểm tra một số khoản công nợ tồn đọng theo yêu cầu của Ban giám đốc và 

Hội đồng quản trị vào tháng 1/2018. 

Ngoài ra, ban kiểm soát còn thực hiện các trao đổi giữa các thành viên qua 

email, điện thoại, tham gia các cuộc họp với kiểm toán độc lập về báo cáo tài 

chính, tham gia chứng kiến việc kiểm kê cuối năm nhằm có thể thực hiện tốt hơn 

các nhiệm vụ của Ban kiểm soát. 

2.2.2. Kết quả làm việc của Ban kiểm soát trong năm 

a.Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 

Trong năm 2017, Công ty đã triển khai đầy đủ các kế hoạch được ĐHĐCĐ 

thường niên và bất thường năm 2017 thông qua, bao gồm: 

Phân phối lợi nhuận năm 2016: Công ty đã thực hiện đầy đủ việc trích lập các 

quỹ bao gồm: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng – phúc lợi, hoàn thành 

việc chi trả cổ tức 2016. 

Kết quả kinh doanh năm 2017: Lĩnh vực xây dựng còn gặp nhiều khó khăn nên 

Công ty đã không hoàn thành kế hoạch doanh thu đề ra, tuy nhiên các lĩnh vực 

sản xuất khai thác đá và kinh doanh bất động sản thuân lợi nên chỉ tiêu lợi nhuận 

đã hoàn thành vượt mức của ĐHĐCĐ giao. 

Tình hình đầu tư tài sản: Thực hiện vượt mức kế hoạch đề ra và phải bổ sung 

kế hoạch, chủ yếu trong việc đền bù mở rộng mỏ đá. 

Thực hiện việc chỉ trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: theo 

đúng mức ĐHĐCĐ phê duyệt 

b.Giám sát tình hình hoạt động và tài chính năm 2017 

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đẩy mạnh sự tương tác thường xuyên với 

Kiểm toán độc lập của Công ty (Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, sau đây 

gọi là AASC). Ban kiểm soát cũng đã tham gia tích cực và chủ động hơn trong 

theo dõi đánh giá việc lập và phát hành báo cáo tài chính để đảm bảo tính độc lập 

và khách quan trong hoạt động kiểm toán. 

Ban kiểm soát đánh giá tình hình tài chính của Công ty trong năm 2017 đã có 

nhiều cải thiện, Công ty đã có giải pháp quản lý, điều hành hữu hiệu trong sản xuất 

kinh doanh, quản trị tài chính để hạn chế mất cân đối tài chính và kinh doanh có 

lãi. 

Ban kiểm soát nhận thấy không có rủi ro đáng kể trong việc tuân thủ pháp 

luật, điều lệ, quy định của nhân viên và quản lý công ty. Các vấn đề đều được 

HĐQT kiểm tra và xử lý kịp thời đúng thẩm quyền và quy định. 



 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG Page 37 
 

Ban kiểm soát đã thống nhất việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập và kết luận 

của báo cáo kiểm toán của AASC.   

c. Giám sát và phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, 

Ban Giám đốc điều hành 

Trong kỳ, Ban kiểm soát đã nhận được các tài liệu họp, Nghị quyết, quyết 

định, báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty trong quá trình tổ chức 

thực hiện. Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT 

được tổ chức hàng tháng, nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế của Công 

ty để đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo trong việc thực hiện 

các mục tiêu ĐHĐCĐ phê duyệt. 

Trong thời gian qua, Ban kiểm soát không có nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, 

không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản 

trị, Ban lãnh đạo Công ty và lãnh đạo quản lý điều hành tại các cơ sở thuộc Công 

ty. 

d.Xét chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 

Ban kiểm soát đã lập tờ trình và thông báo cho Hội đồng quản trị các thủ tục 

trình ĐHĐCĐ phê chuẩn chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 

trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất. 

2.2.3. Kế hoạch hoạt động trong năm 2018 

Ban kiểm soát sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm tra giám sát thông qua 

kiểm toán độc lập, qua các đợt kiểm tra, các cuộc họp và các hoạt động trực tiếp 

của các thành viên Ban kiểm soát. 

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình 

hình kinh doanh thực tế, đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo 

trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và các mục tiêu hàng năm được 

ĐHĐCĐ phê duyệt. 

Tổ chức các đợt kiểm tra định kỳ tại công ty và xí nghiệp để nắm bắt tình hình 

sản xuất kinh doanh thực tế, phát hiện các rủi ro nhằm cảnh báo Hội đồng quản trị 

và Ban điều hành có các giải pháp kịp thời, nâng cao ý thức tuân thủ của nhân viên 

và quản lý toàn Công ty. 

Ban kiểm soát sẽ tiếp tục duy trì kênh thông tin hiệu quả với kiểm toán độc 

lập, chủ động giám sát chất lượng và kịp thời cập nhật các kết quả kiểm toán báo 

cáo tài chính. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát, Ban giám đốc 
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3.1. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích 

* Thù lao của Hội đồng quản trị: 

Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện việc tạm ứng thù lao cho các thành viên 

Hội đồng quản trị với mức chi thù lao cụ thể như sau: 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Mức thù lao 

(đồng) 

Số tháng 

làm việc 

trong năm 

01 Nguyễn Công Khai Chủ tịch 68.974.093 10 

02 Nguyễn Lương Quân Thành viên 58.627.979 12 

03 Nguyễn Đức Thái 
Thành viên - Tổng 

giám đốc 
51.730.570 12 

04 Lê Đức Dũng Thành viên 36.211.399 7,5 

05 Lê Công Hiệp Thành viên 36.211.399 7,5 

06 Phan Văn Vũ Thành viên 31.038.342 12 

07 Nguyễn Văn Minh Thành viên 15.519.171 4,5 

* Thù lao Ban kiểm soát: 

 

 

Stt Thành viên BKS 
Chức 

vụ 

Ngày bắt 

đầu/không 

còn là thành 

viên  

Mức thù 

lao (đ) 
Ghi chú 

1 Nguyễn Xuân Hiếu 
Trưởng 

BKS 
19/05/2017 33.692.562 

Trưởng BKS 

từ 29/12/2017 

2 Huỳnh Anh Dũng 
Trưởng 

BKS 

20/09/2014 

29/12/2017 
20.628.099 

Từ nhiệm từ 

29/12/2017 

3 Nguyễn Thành Đô 
Thành 

viên 

20/09/2014 

19/05/2017 
4.813.223 

Từ nhiệm từ 

19/05/2017 

4 Lê Hải Hà 
Thành 

viên 

20/09/2014 

19/05/2017 
4.813.223 

Từ nhiệm từ 

19/05/2017 

5 Đào Xuân Nam 
Thành 

viên 

19/05/2017 

29/12/2017 
19.252.893 

Từ nhiệm từ 

29/12/2017 


































































































