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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG 

BÌNH DƯƠNG (BECAMEX BCE) 

NĂM BÁO CÁO :  2018 

 

1. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP. 

1.1 Thông tin khái quát: 

• Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Giao Thông Bình Dương được thành lập theo giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4603000039 ngày 25/02/2002 do Sở Kế Hoạch 

& Đầu Tư cấp ngày 25/02/2002 và thay đổi giấy phép lần 11 theo Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3700408992 ngày 03/07/2015. 

• Tên giao dịch   : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG 

BÌNH DƯƠNG. 

• Tên tiếng Anh : Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint 

Stock Company. 

• Tên viết tắt :  BECAMEX BCE 

 

• Logo :  

 

• Trụ sở chính : Lô G, Đường Đồng khởi, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu 

Một, Bình Dương 

• Điện thoại : 0274.2220888   Fax: 0274.2220886 

• Email : Info@becamexbce.com.vn 

• Website : www.becamexbce.com.vn  

• Vốn điều lệ : 300.000.000.000 đồng   

• Mã cổ phiếu : BCE 

• Năm báo cáo tài chính: năm 2018  

 

 

mailto:Info@becamexbce.com.vn
http://www.becamexbce.com.vn/
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+ Quá trình hình thành và phát triển: 

 2002: Thành lập Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Giao Thông Bình Dương. Vốn 

điều lệ ban đầu là 7 tỷ đồng. 

 2003: Tăng vốn điều lệ lên 10 tỷ đồng. 

 2005: Tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng. 

 2006: Tăng vốn điều lệ lên 28 tỷ đồng. 

2007: Tăng vốn điều lệ lên 98,72 tỷ đồng 

2010: Tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng 

 Cổ phiếu BCE chính thức được niêm yết tại Sàn giao dịch Chứng khoán TP 

HCM. 

2011: Tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng 

 

1.2. Ngành nghề kinh doanh: 

1.2.1. Ngành  nghề kinh doanh chính của Công ty: 

- Xây dựng dân dụng và công nghiệp;  

- Xây dựng công trình giao thông. 

- San lắp mặt bằng.  

- Lắp đặt cấu kiện bằng thép, bê tông cốt thép đúc sẳn. 

- Thi công điện dân dụng và điện công nghiệp. 

- Sản xuất cấu kiện bằng thép, bê tông cốt thép đúc sẳn. 

- Kinh doanh vật liệu xây dựng và  trang trí nội ngoại thất. 

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp. 

Cho thuê nhà xưởng, nhà ở, nhà văn phòng.  

- Kinh doanh bất động sản. Môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản, đấu 

giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản. Sàn giao 

dịch bất động sản ( trừ định giá bất động sản). 

- Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng, thiết kế quy hoạch chi tiết, thiết kế các 

công trình dân dụng, công nghiệp, thiết kế công trình giao thông (cầu 

đường bộ), Thiết kế công trình điện trung hạ thế và trạm biến p từ 35KV trở 

xuống, thiết kế hệ thống chiếu sáng các công trình dân dụng và công 

nghiệp. 

-  Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công 

nghiệp. 

- Lập dự án đầu tư. 

- Sản xuất vật liệu xây dựng. 

- Đầu tư tài chính. 

1.2.2. Địa bàn kinh doanh: 
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Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu tập trung tại tỉnh Bình Dương: 

Hoạt động kinh doanh bất động sản: Trong thời gian vừa qua Công ty đã và đang 

thực hiện thành công nhiều dự án bất động sản lớn, xây dựng các khu đô thị mới 

như: Trung tâm thương mại Mỹ Phước II, dự án  phố thương mại Giai đoạn 1,  phố 

thương mại Rich Town.... tọa lạc tại Thành Phố Mới Bình Dương. Đặc biệt trong 

năm 2018, Công  ty BECAMEX BCE đã và đang triển khai xây dựng dự án Nhà ở 

thương mại dịch vụ công nhân tại Khu Công Nghiệp & Đô thị Bàu Bàng, dự án Nhà ở 

thương mại dịch vụ công nhân tại Huyện Chơn Thành – Tỉnh Bình Phước. 

Hoạt động xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông: Đây là lĩnh 

vực hoạt động kinh doanh đem lại doanh thu và lợi nhuận chính cho Công ty 

BECAMEX BCE. Trong năm 2018, BCE đã thi công các dự án lớn cho các Nhà đầu 

tư trong và ngoài nước chủ yếu tại Trung Tâm Hành Chánh Tập Trung – Thành Phố 

Mới Bình Dương, Khu Công Nghiệp Mỹ Phước, Khu Công Nghiệp & Đô thị Bàu 

Bàng và Dầu Tiếng - Bình Dương. 

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

1.3.1 Mô hình quản trị: 

 Mô hình quản trị của Công ty BECAMEX BCE bao gồm: 

 Đại Hội Đồng Cổ đông: ĐHĐCĐ là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, bao 

gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và người được cổ đông ủy quyền. 

Hội đồng quản trị: HĐQT do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, miễn nhiệm theo quy 

định, là cơ quan quản lý công ty. Hiện tại HĐQT có năm (05) thành viên, nhiệm kỳ của 

HĐQT là năm (05) năm, trong năm (05) thành viên HĐQT (01) thành viên Đại diện phần 

vốn góp của Tổng công ty, (01) thành viên tham gia điều hành, (01) thành viên độc lập. 

Ban kiểm soát: BKS do Đại hội cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp 

pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty. Hiện tại Ban 

Kiểm Soát gồm (03) thành viên, nhiệm kỳ của BKS là năm (05) năm. 

 Ban Tổng Giám Đốc: Ban TGĐ do HĐQT bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành 

và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những chiến lược 

và kế hoạch đã được Hội đồng Quản trị và Đại hội cổ đông thông qua. 

 Công ty BECAMEX BCE tổ chức và điều hành theo mô hình công ty cổ phần, tuân 

thủ theo các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật 

hiện hành. 

 

1.3.2 Cơ cấu quản lý: 

 Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty BECAMEX BCE được thể hiện như sơ đồ dưới 

đây: 
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1.3.3 Các công ty có liên quan:  

Các công ty có liên quan: 

1.3.3.1   Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của tổ chức, công ty khác: 

không có 

1.3.3.2   Công ty có trên 50% vốn cổ phần do tổ chức, công ty khác nắm giữ đến 

ngày 31/12/2018: 

 

Stt Cổ đông Địa chỉ Số ĐKKD Số cổ phần 
Tỷ 

trọng 

1 

Tổng Công ty Đầu tư 

và Phát triển Công 

nghiệp – CTCP 

(Becamex IDC Corp) 

Số 8 Đường Hùng 

Vương, Phường Hòa 

Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương.  

3700145020 15.547.258 51.82% 

 

1.3.3.3   Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: 

 Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản 

 Đơn vị tham gia góp vốn cổ phần (là cổ đông sáng lập). 

 Vốn điều lệ  : 70 tỷ. 

 Tỷ lệ tham gia  : 2,86% vốn điều lệ tương đương 2 tỷ đồng. 

 Ngành nghề kinh doanh : Chuyên kinh doanh bất động sản; môi giới mua bán 

bất động sản; kinh doanh các loại vật liệu xây dựng; đầu tư và kinh doanh kết 

cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư (thực hiện theo quy hoạch 

của tỉnh). 

 Địa chỉ trụ sở chính : số 314 đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Hòa Phú, 

TP Thủ  Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 

1.4.  Định hướng phát triển: 

1.4.1 Các mục tiêu hoạt động của Công ty:  

Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh 

nhằm mục tiêu mang lại lợi nhuận tối đa, hợp pháp. 

Tạo công ăn việc làm ổn định và từng bước nâng cao cuộc sống cho người lao động. 

   Đảm bảo chi trả cổ tức đều đặn cho cổ đông, bảo tồn và phát triển nguồn vốn cổ 

đông. 

 Hoàn thành các nhiệm vụ do Đại Hội Đồng Cổ Đông đề ra. 

Đóng góp cho ngân sách nhà nước, thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài 

chính khác theo quy định của pháp luật.    
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1.4.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

Đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản: Đa dạng hóa sản phẩm bất động sản với tiêu 

chí đầu tiên về chất lượng cộng với giá cả hợp lí nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu của nhà 

đầu tư và người tiêu dùng, góp phần tạo sự cạnh tranh trên thị trường. Phát triển các dịch 

vụ bất động sản nhằm hướng đến sự gia tăng giá trị đất của dự án.  

Đối với lĩnh vực thi công xây dựng: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển lĩnh vực thi công xây 

lắp với nhiệm vụ thiết kế và xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng do Công ty 

làm chủ đầu tư và nhận thầu. Trang bị thêm các máy móc thiết bị hiện đại dùng trong thi 

công nhà cao tầng để đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng công trình. Đồng thời củng cố 

lại lực lượng nhân sự điều hành nhất là điều hành nhà cao tầng, lực lượng an toàn lao động. 

Tập trung thu hồi vốn, giải quyết dứt điểm những công trình còn tồn đọng vốn chưa 

thanh quyết toán được với chủ đầu tư. Giảm giá trị dỡ dang và hàng tồn kho. Đẩy nhanh 

công tác hoàn thiện hồ sơ thanh toán công trình để tạo nhanh dòng tiền phục vụ sản xuất 

kinh doanh. Xây dựng dòng tiền hợp lý cân đối phù hợp giữa đầu thu và chi các công trình. 

Cắt giảm chi tiêu hợp lý, lấy doanh thu, lợi nhuận làm thước do chi phí quản trị doanh 

nghiệp. Xây dựng quy chế tài chính phù hợp với mục tiêu ngắn hạn. Làm việc với các đối 

tác để cơ cấu lại các khoản nợ, giảm lãi vay ngân hàng, sử dụng vốn vay hợp lý. 

Xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp để có cơ hội tiếp cận các nguồn vốn tốt. 

Tăng cường vai trò tiếp thị đấu thầu và quản lý điều hành công trình chuyên nghiệp.  

Mục tiêu của Công ty là phát triển một cách mạnh mẽ và bền vững để khẳng định 

thương hiệu BECAMEX BCE trong nền kinh tế cạnh tranh gay gắt như hiện nay cũng như 

nâng cao thu nhập của người lao động và gia tăng lợi ích của cổ đông. 

1.4.3 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: 

Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương luôn xác định việc đảm bảo 

trách nhiệm với các vấn đề mội trường, con người và xã hội là cốt lõi của sự phát triển bền 

vững mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện. Vì vậy, ngoài mục tiêu chính của 

công ty là tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, BECAMEX BCE luôn đặt ra mục tiêu 

phát triển kinh tế song song với việc thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, môi trường 

và xã hội.  

Hằng năm, công ty cùng với cơ quan chức năng trên địa bàn thường xuyên thực hiện 

công tác vệ sinh nơi làm việc, môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, không xả thải ảnh 

hưởng đến môi trường sống, làm việc của cộng đồng dân cư.  

Trong quá trình thi công xây dựng luôn tuân theo các quy định hiện hành nhằm giảm 

thiểu tối đa tác hại tới môi trường. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức và bảo vệ môi 
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trường cho toàn thể CBCNV trong công ty. 

Công ty luôn đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, ổn định và phát triển thu 

nhập, an sinh xã hội, tham gia các phong trào từ thiện, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ủng 

hộ các phong trào thể dục thể thao... 

1.5 Các rủi ro: 

1.5.1 Rủi ro tài chính: 

 Hoạt động của công ty BECAMEX BCE phát sinh các rủi ro tài chính như sau: rủi ro 

tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro về giá hàng hóa - nguyên vật liệu. 

 Rủi ro tín dụng: phát sinh chủ yếu từ các khoản phải thu khách hàng và tiền gửi ngân 

hàng. Công ty thực hiện giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng cách chỉ giao dịch với các đơn vị có 

khả năng tài chính tốt, cử nhân viên theo dõi nợ phải thu và thường xuyên đôn đốc thu hồi 

các khoản phải thu khách hàng. 

 Rủi ro thị trường: thị trường bất động sản trong thời gian qua tuy có phục hồi nhưng 

vẫn còn nhiều khó khăn ảnh hưởng tới tâm lý khách hàng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới 

những dự án bất động sản đã và đang triển khai của công ty trong thời gian qua. 

Rủi ro về giá hàng hóa, nguyên vật liệu: công ty quản lý rủi ro về giá hàng hóa, 

nguyên vật liệu bằng cách theo dõi chặt chẽ các thông tin và tình hình có liên quan của thị 

trường nhằm quản lý thời điểm mua hàng, kế hoạch sản xuất và mức hàng tồn kho một cách 

hợp lý. 

1.5.2 Rủi ro về chính sách 

 Luật, nghị định, thông tư ... thường xuyên thay đổi ảnh hưởng tới hoạt động của công 

ty nhất là trong công tác làm giấy chứng nhận quyến sở hữu cho khách hàng. Nguy cơ bị 

kiện tụng, tranh chấp, bồi thường có khả năng xảy ra nếu các bộ phận quản lý trực tiếp 

không nắm rõ và cập nhật quy định mới. 

 Công ty cố gắng khắc phục bằng cách thường xuyên cập nhật và phổ biến đến từng 

bộ phận để kịp thời giải quyết công việc. 

1.5.3 Rủi ro đặc thù: rủi ro về an toàn lao động 

 Đây là yếu tố đặc biệt được quan tâm trong lĩnh vực xây dựng. Để hạn chế rủi ro này, 

công ty đã đáp ứng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như các phương 

tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động khi làm việc; thực hiện lập đầy đủ các phương án, 

biện pháp kỹ thuật an toàn trước khi tổ chức thi công nhằm hạn chế đến mức tối thiểu sự cố 

hoặc tai nạn lao động xảy ra. 

1.5.4 Rủi ro về môi trường 

 Sự biến đổi khí hậu toàn cầu đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng, biểu hiện rõ nhất 
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là sự nóng lên của Trái đất, các hiện tượng thời tiết bất thường như bão lũ, động đất, hạn hán 

kéo dài ... 

 Ở Việt Nam, tác động của biến đổi khí hậu đã được nhận thấy qua nhiều dấu hiệu: số 

cơn bão mạnh trên biển Đông ảnh hưởng đến Việt Nam có chiều hướng tăng lên, mùa bão 

kết thúc muộn, lượng mưa biến đổi không nhất quán giữa các vùng, hạn hán có xu hướng mở 

rộng, nhiều đợt nắng nóng hoặc rét đậm rét hại kéo dài ...gây tác động xấu đến nhiều lĩnh 

vực hoạt động kinh tế xã hội. 

 Là một doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực thi công xây dựng, tuy không 

chịu tác động trực tiếp từ sự biến đổi khí hậu, môi trường nhưng cũng gián tiếp bị ảnh hưởng 

ít nhiều từ sự biến đổi này (mưa bão, những đợt nắng nóng kéo dài, lốc xoáy... ảnh hưởng tới 

việc đảm bảo tiến độ thi công công trình, chất lượng công trình). Để hạn chế rủi ro này, công 

ty luôn chú trọng tới việc đánh giá các khía cạnh môi trường nhằm giảm thiểu tác động của 

nó. Đồng thời, công ty không ngừng tuyên truyền toàn CBCNV sử dụng tiết kiệm năng 

lượng và tài nguyên, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường. 
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2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2018 

2.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 

2.1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau: 

 - Doanh thu thuần :     341.837.266.493 đồng. 

 - Lợi nhuận sau thuế :        37.017.300.369 đồng. 

 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.030 đồng/cổ phiếu 

 - Nộp ngân sách : 36.530.166.933 đồng. 

 - Thu nhập bình quân :     8.300.000 đồng/người. 

 

2.1.2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch: 

 

STT Chỉ tiêu 
THỰC HIỆN  

NĂM 2017 

NĂM 2018 TỶ LỆ 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 
TH2018 

/TH2017 

TH2018 

/KH2018 

1 
Doanh thu thuần về BH và 

cung cấp DV 
599.389.508.968 524.000.000.000 341.837.266.493 57,03% 65,24% 

2 
Tổng lợi nhuận kế toán trước 

thuế  
38.516.448.487 50.800.000.000 46.288.531.590 120,18% 91,12% 

3  Lợi nhuận sau thuế TNDN 30.533.571.701 40.600.000.000 37.017.300.369 121,23% 91,18% 

4 
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

 
858  1.030   

 

2.2 Tổ chức nhân sự: 

2.2.1 Danh sách ban điều hành Công ty BECAMEX BCE 

 1. Ông Nguyễn Kim Tiên   Chức danh: Tổng Giám đốc 

 2. Ông Lý Tấn Trí   Chức danh: Phó Tổng Giám đốc. 

 3. Ông Lê Văn Cọp   Chức danh: Phó Tổng Giám Đốc. 

. 4. Ông Bùi Duy Hiếu   Chức danh: Phó Tổng Giám Đốc. 

2.2.2 Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành: 

Tổng Giám đốc: 

 

Họ và tên NGUYỄN KIM TIÊN 

Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 08/12/1967 
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Nơi sinh Tân Phước Khánh , Tân Uyên , Bình Dương 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán Tân Phước Khánh , Tân Uyên , Bình Dương 

Địa chỉ thường trú 178/5 Đường Lê Hồng Phong , Phường Phú Lợi, TP TDM, Tỉnh BD 

Trình độ văn hóa Đại học 

Trình độ chuyên môn Kỹ Sư Xây Dựng 

Quá trình công tác  1992-1997 : Công tác tại Xí nghiệp XD & TTNT – Công ty xây dựng 

Miền Đông trực thuộc Tổng Công ty xây dựng số 01 

 1997-03/2002 : Công tác tại Công ty BECAMEX 

 03/2002-nay : Công tác tại Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông 

Bình  Dương 

Chức vụ hiện nay Tổng Giám Đốc  Công ty Cổ phần XD & GT Bình Dương 

Số cổ phần đang nắm giữ :  cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần 

  Sở hữu cá nhân: 157.045 cổ phần 

 Đại diện sở hữu:  0 cổ phần 

Phó tổng giám đốc  

Họ và tên LÝ TẤN TRÍ 

Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 16/08/1966 

Nơi sinh Bình Dương 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán Thành Phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ thường trú 65/4D ấp Mỹ Hòa III, phường Tân Xuân, Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 

Trình độ văn hóa 12/12. 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng 

Quá trình công tác  1992-2004: Kỹ sư xây dựng tại TP Hồ Chí Minh 

 2004 – đến nay Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và 

Giao thông Bình Dương  

Chức vụ hiện nay  Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông 

Bình Dương  

Số cổ phần đang nắm giữ :  cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần trong đó 

  Sở hữu cá nhân: 887 cổ phần. 

 Đại diện sở hữu:  0 cổ phần.  
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Phó tổng giám đốc  

Họ và tên LÊ VĂN CỌP 

Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 22/10/1957 

Nơi sinh Long An 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán Long An 

Địa chỉ thường trú 350 Vĩnh Viễn, F8, Q10 TP Hồ Chí Minh 

Trình độ văn hóa 12/12. 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựng 

Quá trình công tác  1981-1994: Công tác tại Công ty Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 

NAGECCO 

 1995-2005: Công tác tại Công ty Xây dựng Dân dụng & Công 

nghiệp. 

 2005-2006: Công tác tại Công ty Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận 

 2007 – đến nay Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và 

Giao thông Bình Dương (.  

Chức vụ hiện nay  Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thơng 

Bình Dương. 

Số cổ phần đang nắm giữ :  cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần trong đó 

  Sở hữu cá nhân: 16.700 cổ phần. 

 Đại diện sở hữu:  0 cổ phần.  

 

- Phó tổng giám đốc: 

Họ và tên BÙI DUY HIẾU 

Giới tính Nam 

Ngày tháng năm sinh 07/05/1980 

Nơi sinh Bình Dương 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán Bình Dương 

Địa chỉ thường trú 27/17 KP Chánh Lộc 7, P.Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương 

Trình độ văn hóa 12/12. 

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế 
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Số  NC : 75Số  NC : 75

Số  NC : 16

Số  NC : 1

Số  NC : 7

Thạc sĩ

Đai học

Cao đẳng

Trung cấp

Trình độ khác

Quá trình công tác  2003-2017: kế toán tại Tổng công ty ĐT & PT CN – TNHH MTV 

 Tháng 05/2017 – đến nay Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Giao thông Bình Dương 

Chức vụ hiện nay  Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông 

Bình Dương  

Số cổ phần đang nắm giữ :  cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần trong đó 

  Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần. 

 Đại diện sở hữu:  0 cổ phần.  

2.2.3 Những thay đổi trong Ban điều hành Công ty : không. 

2.2.4 Số lượng người lao động: 

 Tính đến hết ngày 31/12/2018, tổng số người lao động của BECAMEX BCE là: 174 

người ( Lao động nữ: 20 người, lao động nam: 154 người ). Tỷ lệ nam, nữ chênh lệch nhiều 

là do đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của BECAMEX BCE. Trong đó: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chính sách đối với người lao động: 

- Công ty luôn đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động: chi trả lương đầy đủ, 

kịp thời cho người lao động tại Công ty, không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ tiền 

BHXH. Đồng thời động viên, khuyến khích người lao động tăng năng suất lao động; đảm 

bảo phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh và đúng quy định pháp luật về tiền lương; 

- Bên cạnh đó công ty luôn chú trọng công tác đào tạo người lao động để nâng cao trình độ 

nghiệp vụ chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu công việc. 

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

 Trong năm 2018 Công ty tiếp tục thi công các công trình dở dang, đồng thời bàn giao 

các hạng mục công trình đã đủ điều kiện. 

 Trong năm qua, công ty đã đầu tư và xây dựng các dự án Nhà ở thương mại dịch vụ 
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công nhân (TM-DV-CN) để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người lao động. Tại Khu Công 

Nghiệp & Đô thị Bàu Bàng, dự án Nhà ở TM-DV-CN  (tổng diện tích 42.934 m2), tại Khu 

Công nghiệp Bình Phước, dự án Nhà ở TM-DV-CN  (tổng diện tích 21.729 m2). Bước đầu 

triển khai xây dựng và kinh doanh, công ty đã ghi nhận thành công đáng kể khi thu hút số 

lượng các nhà đầu tư mua để cho thuê lại. 

 Với dự án Phố Thương Mại RichTown (tổng diện tích 21.729 m2), hiện Công ty đã 

ký hợp đồng 156 căn nhà và tiếp tục triển khai các căn còn lại.  

2.4 Báo cáo tình hình tài chính. 

2.4.1 Tình hình tài chính: 

 

Các chỉ số tài chính của Công ty trong năm năm gần nhất cho thấy sự phát triển mạnh, 

vững chắc của Công ty cho dù nền kinh tế vĩ mô trong những năm vừa qua có nhiều biến 

động và khó khăn. 

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2018 : 349.392.954.784 đồng. 

STT Chỉ tiêu 

THỰC HIỆN 

NĂM 
THỰC HIỆN NĂM 2018 TỶ LỆ 

2017 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

TH2018 TH2018 

  /TH2017 /KH2018 

1 Doanh Thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 599.389.508.968   341.837.266.493     

2 Các khoản giảm trừ doanh thu           

3 Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 599.389.508.968 524.000.000.000 341.837.266.493 57,03% 65,24% 

4 Giá vốn hàng bán 570.528.676.686   289.308.906.758     

5 Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV  28.860.832.282   52.528.359.735     

6 Doanh thu hoạt động tài chính 179.371.505   643.761.957     

7 Chi phí tài chính 6.887.879.566   5.747.881.446     

8 + Trong đó : lãi tiền vay 6.887.879.566   5.747.881.446     

9  Chi phí bán hàng           

10 Chi phí quản lý doanh nghiệp 8.976.721.524   9.357.441.624     

11 
 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh 
13.175.602.697   38.066.798.622     

12 Thu nhập khác 25.390.555.963   8.241.190.799     

13 Chi phí khác 49.710.173   19.457.831     

14 Lợi nhuận khác 25.340.845.790   8.221.732.968     

15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  38.516.448.487 50.800.000.000 46.288.531.590 120,18% 91,12% 

16 Chi phí thuế TNDN hiện hành 7.982.876.786   9.271.231.221     

17 Chi phí thuế TNDN hoãn lại           

18  Lợi nhuận sau thuế TNDN 30.533.571.701 40.600.000.000 37.017.300.369 121,23% 91,18% 

19 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 858   1.030     
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 Tổng số cổ phiếu theo từng lọai :  

o Cổ phiếu thường  : 30.000.000 CP  

o Cổ phiếu ưu đãi   :     Không có               

Số lượng cổ phiếu lưu hành : 30.000.000 CP  

Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ :  không có. 

Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại ( trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu 

không thể chuyển đổi): không có.  

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

Cổ tức/lợi nhuận: Sau khi họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019, Đại Hội 

sẽ quyết định tỷ lệ chia cổ tức cho năm 2018. 

2.4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

 

Chæ tieâu 

Ñôn  Kyø   Kyø   

vò tính naøy tröôùc  

1.       Cô caáu taøi saûn vaø cô caáu nguoàn voán        

1.1  Cô caáu taøi saûn        

-       Taøi saûn ngaén haïn/ Toång soá taøi saûn % 

         

87,12  

           

94,46   

-       Taøi saûn daøi haïn/ Toång soá taøi saûn % 

         

12,88  

             

5,54   

1.2  Cô caáu nguoàn voán        

-       Nôï phaûi traû/ Toång nguoàn voán % 

         

71,67  

           

69,18   

-       Nguoàn voán chuû sôû höõu/ Toång nguoàn voán % 

         

28,33  

           

30,82   

2.       Khaû naêng thanh toaùn        

2.1  Khaû naêng thanh toaùn hieän haønh Laàn 

            

1,22  

             

1,41   

2.2  Khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn Laàn 

            

1,22  

             

1,37   

2.3  Khaû naêng thanh toaùn nhanh Laàn 

            

0,05  

             

0,02   

3.       Tyû suaát sinh lôøi        

3.1  Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu        

Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá treân doanh thu thuaàn % 

         

13,54  

             

6,43   

Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân doanh thu thuaàn % 

         

10,83  

             

5,09   

3.2  Tyû suaát lôïi nhuaän treân toång taøi saûn        

Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá treân toång taøi saûn % 

            

3,58  

             

3,32   

Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân toång taøi saûn % 

            

2,86  

             

2,63   
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3.3  Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân nguoàn voán chuû sôû höõu % 

         

10,11  

             

8,53   

     
 

2.5 Cơ cấu cổ đông   

Tỷ lệ cổ đông sở hữu (theo số lượng cổ phần): 

 

STT Cơ cấu cổ đông 
Số lượng cổ 

đông 
Số lượng cổ 

phần 
Tỷ lệ % 

1 Cổ đông trong nước 1.009 28.143.740 93,81 

  Tổ chức 18 15.656.966 52,19 

  Cá nhân 991 12.486.774 41,62 

2 Cổ đông nước ngoài 44 1.856.260 6,19 

  Tổ chức 8 1.186.290 3,95 

  Cá nhân 36 669.970 2,23 

  Tổng cộng 1.053 30.000.000 100,00 

 

 

 (Biểu đồ cơ cấu cổ đông theo tỷ lệ sở hữu) 

Cổ đông lớn sở hữu từ 5% cp trở lên: 15.547.258 cp 

Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5% cp: 4.233.302 cp 

Cổ đông sở hữu dưới 1% cp: 10.219.440 cp 

Số CP : 

10,219,440

Số CP : 

15,547,258

Số CP : 

4,233,302

Cổ đông lớn
sở hữu từ 5%
cp trở lên

Cổ đông sở
hữu từ 1%
đến dưới 5%

Cổ đông sở
hữu dưới 1%
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3. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC    

Nhận định chung về tình hình kinh tế Việt Nam năm 2018. 

 Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2018 có thể khẳng định là một năm thành 

công của kinh tế Việt Nam khi mức tăng trưởng kinh tế đạt 7,08% -  là mức tăng cao nhất 

trong vòng 10 năm trở lại đây. Tăng trưởng kinh tế cao, nhưng quan trọng không kém, là 

kinh tế vĩ mô vẫn ổn định, lạm phát được kiểm soát dưới mức 4%.  

Trong lĩnh vực xây dựng, giá vật liệu xây dựng như thép, xi măng, cát, đá ...năm 

2018 tuy có biến động nhẹ, lúc tăng lúc giảm nhưng nhìn chung tương đối ổn định hơn so 

với năm 2017. 

Riêng đối với thị trường bất động sản Việt Nam, năm 2018 chứng kiến một năm 

diễn biến trái chiều ở từng khu vực, phân khúc khác nhau. Nếu như thị trường Hà Nội ảm 

đạm về giao dịch, đặc biệt ở phân khúc căn hộ thì thị trường bất động sản các tỉnh lân cận 

lại rất sôi động, đặc biệt là phân khúc đất nền. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ giữa cuối 

tháng 4/2018, giá đất khắp Sài Gòn tăng tốc mạnh mẽ bất chấp những cơn sốt đất từng 

kéo dài suốt năm 2017. Giá đất nhiều nơi tại các quận huyện ngoại thành đã vọt lên 50-

100% so với cuối năm 2017. Dù chỉ bùng phát ngắn ngủi trong vài tháng đầu năm, các 

cơn sốt đất mới năm 2018 đã để lại nhiều dư chấn nặng nề cho thị trường. Mặt bằng giá 

đất mới liên tục được thiết lập đã khiến cho giá nhà tại các đô thị bị đội lên ngày càng 

cao.  

Những yếu tố trên đây ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của BCE trong 

năm 2018. 

 

3.1 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

 3.1.1 Các công trình Công ty thi công trong năm 2018:  

+ Chủ đầu tư nước ngoài:  

• Công ty TNHH NỘI THẤT GỖ PHÚ ĐỈNH  (hạng mục: nóc gió và hạ tầng kỹ thuật 

giai đoạn 2) 

• Công ty TNHH BECAMEX TOKYU (thi công phần móng – Chung cư H9A) 

• Công ty CP Phát triển Công nghiệp BW (thi công hệ thống cấp nguồn nhà xưởng 

C2B và hạng mục: cải tạo xưởng C31B) 

+ Tổng Công ty Đầu Tư & Phát Triển Công Nghiệp-CTCP: 

• Cung cấp lắp dựng, thi công móng trụ đèn, đường dây 

3.1.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018: 

 Kết thúc năm 2018, kết quả đạt được như sau: 
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STT Chỉ tiêu 
THỰC HIỆN  

NĂM 2017 

NĂM 2018 TỶ LỆ 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 
TH2018 

/TH2017 

TH2018 

/KH2018 

1 
Doanh thu thuần về BH và 

cung cấp DV 
599.389.508.968 524.000.000.000 341.837.266.493 57,03% 65,24% 

2 
Tổng lợi nhuận kế toán trước 

thuế  
38.516.448.487 50.800.000.000 46.288.531.590 120,18% 91,12% 

3  Lợi nhuận sau thuế TNDN 30.533.571.701 40.600.000.000 37.017.300.369 121,23% 91,18% 

4 
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

 
858  1.030   

Tổng doanh thu đạt   341.837.266.493 đồng, giảm 42,97 % so với năm 2017 và 

đạt 65,24% kế hoạch. Trong đó, doanh thu Bất động sản: 271,76 tỷ đồng - chiếm 79,5% 

tổng doanh thu; doanh thu xây dựng: 70,06 tỷ đồng - chiếm 20,5% tổng doanh thu năm 

2018. 

Lợi nhuận trước thuế đạt 46.288.531.590 đồng, tăng 20,18% so với năm 2017 và 

đạt 91,12% kế hoạch. 

  Lợi nhuận sau thuế đạt 37.017.300.369 đồng, tăng 21,23% so với năm 2017 và 

đạt 91,18% kế hoạch. 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.030 đồng /cổ phiếu . 

Đánh giá chung trong năm 2018, về cơ bản Công ty BECAMEX BCE đã hoàn 

thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Cụ thể: 

+ Bảo toàn được vốn Chủ sở hữu, 

+ Kinh doanh có lãi, đảm bảo lợi ích của các nhà đầu tư. 

+ Đảm bảo các quyền lợi, lợi ích của người lao động. 

+ Đảm bảo thực hiện đúng nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác đối với nhà nước. 

+ Đảm bảo mức chi trả cổ tức năm cho cổ đông là 10% (bằng kế hoạch Nghị 

quyết ĐHĐCĐ năm 2018 đã thông qua) 

3.1.3  Biểu đồ so sánh sự tăng trưởng của BECAMEX BCE từ năm 2014 đến năm 

2018  

ĐVT: Triệu đồng 

STT 
Thông tin tài 

chính 
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

1 Tổng tài sản 950.083 1.797.546 1.264.063 1.157.565 1.292.267 

2 Nguồn vốn chủ 

sở hữu 

350.896 352.516 356.053 356.508 366.049 

 Trong đó: Vốn 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 
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điều lệ 

3 Tổng doanh thu 

thuần 

611.372 818.572 862.102 579.039 341.837 

4 Lợi nhuận sau 

thuế 

21.422 38.453 15.443 29.193 37.017 

 

 3.2 Tình hình tài chính: 

3.2.1 Tình hình tài sản: 

 Tổng tài sản Công ty hiện có 1.292,2 tỷ đồng (tăng 131 tỷ đồng so với năm 2017). 

Ngoài những tài sản hiện hữu, đáng chú ý là khoản nợ phải thu 775,5 tỷ đồng chiếm 60% 

tổng tài sản.  

Hàng tồn kho 407,7 tỷ đồng chiếm 31,5% tổng tài sản (so với năm 2017 là 210,3 

tỷ đồng, tương ứng tăng 93%). 

3.2.2 Tình hình nợ phải trả: 

 Tổng nguồn vốn năm 2018 là 1.292,2 tỷ đồng. Ngoài vốn chủ sở hữu đạt 366 tỷ 

đồng (tăng 8,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017); còn lại là các khoản vay ngắn hạn và 

nợ phải trả khác 

 Tổng nợ phải trả năm 2018 ở mức 926,2 tỷ đồng tăng 122,9 tỷ đồng so với năm 

2017. 

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

Trong năm vừa qua BCE đã dần hoàn thiện các quy trình làm việc, phân công rõ ràng 

nhiệm vụ quyền hạn cụ thể cho mỗi phòng ban, các Phó Tổng giám đốc phụ trách, Kế toán 

trưởng, Chỉ huy trưởng công trình... 

 Hoàn thành các quy trình quản lý chất lượng cho hoạt động thi công xây dựng (Quy 

chế Quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị, công  cụ tại công trường; Quy chế Đấu thầu, lựa chọn 

nhà thầu phụ) 

Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin áp dụng cho toàn Công ty, giảm tối đa việc 

sử dụng văn bản bằng giấy, đảm bảo thông tin nhanh, chính xác, hiệu quả.  

Tuân thủ chặt chẽ về “Công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng ” . 
Kiểm tra chặt chẽ từ nguyên vật liệu đầu vào, trong quá trình thi công, nghiệm thu nội bộ 

khi công trình hoàn thành, đến khi chủ đầu tư nghiệm thu và bàn giao công trình. Vì vậy, 

các công trình công ty thi công đều đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng hợp đồng đã 

ký kết. 

Tất cả các bộ phận của Công ty hoạt động đều có quy chế riêng và tuân thủ theo 

Điều lệ hoạt động chung của Công ty. 

3.4. Định hướng hoạt động năm 2019. 

 Bước sang năm 2019, dự kiến tình hình kinh tế Việt Nam sẽ duy trì đà tăng 

trưởng, nhưng cũng sẽ đối mặt với nhiều rủi ro trong bối cảnh kinh tế thế giới đang suy 

giảm. 
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 Về bất động sản năm 2019, thách thức đầu tiên ở thị trường bất động sản chính là 

thiếu hụt nguồn cung quỹ đất, thiếu hụt nguồn cung dự án phân khúc nhà ở trung cấp và 

phân khúc nhà ở bình dân. Ở nước ta, phân khúc nhà ở bình dân, có giá cả phù hợp với 

khả năng thu nhập của nhiều người dân và phân khúc nhà ở trung cấp vẫn sẽ tiếp tục giữ 

vai trò chủ đạo. 

Trong lĩnh vực xây dựng, dự báo chi phí nguyên, vật liệu sẽ còn tăng, nhưng 

không quá đột biến.. 

Để tồn tại và phát triển, BECAMEX BCE phải tiếp tục bảo đảm sản xuất và đẩy 

mạnh các mặt hoạt động, cải tiến công tác quản lý đồng thời phải đảm bảo lợi ích của người 

lao động và lợi ích của cổ đông. 

Dự kiến kế hoạch năm 2019 như sau: 

  

STT Chỉ tiêu 
Thực hiện năm 

2018 

Kế hoạch năm 

2019 

KH 

2019/TH2018 

1 Doanh thu thuần 341.837.266.493 453.000.000.000 132,52% 

2 Lợi nhuận trước thuế 46.288.531.590 43.500.000.000 93,98% 

3 Lợi nhuận sau thuế 37.017.300.369 36.500.000.000 98,60% 

4 Lãi cơ bản trên cổ 

phiếu  

1.030 1.216  

  

Cụ thể , trong năm 2019, Công ty sẽ triển khai thi công các công trình sau: 

I. Công trình bên ngoài: 

1. Thi công công trình Nhà xưởng xây sẵn giai đoạn 

2 –BW (KCN Bàu bàng): giá trị tạm tính là 118 tỷ đồng. 

2. Công trình Nhà xưởng Phú Đỉnh: giá trị tạm tính 

là 150 tỷ đồng. 

- Thi công lắp đặt hệ thống điện trung thế, hạ thế và 

trạm điện của Nhà xưởng Phú Đỉnh (giai đoạn 1). 

- Thi công hạ tầng kỹ thuật Nhà xưởng Phú Đỉnh 

(giai đoan 2). 

- Thi công các hạng mục của Nhà xưởng Phú Đỉnh 

(giai đoan 3). 

- Thi công Sàn máy xưởng 1 cho Nhà xưởng Phú Đỉnh. 

II. Các dự án do Công ty BCE làm Chủ đầu tư: 

1. Dự án Phố Thương mại Rich Town: 

- Thi công 12 căn nhà nhà liên kế: gồm 1 trệt, 2 lầu, sân 

thượng 
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- Hoàn thiện đường nội bộ (phần còn 

lại) của Dự án.  

2. Dự án Nhà ở thương mại dịch vụ 

công nhân tại Khu Công nghiệp Bình 

Phước: 

- Hoàn thiện bàn giao: 10 căn (Lô 

TDC-19) 

- Xây mới: 20 căn (Lô TDC-19) 

3. Đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội Khu VSIP 1: 03 block 

nhà 15 tầng. 
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4. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA 

BECAMEX BCE 

4.1 Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của BECAMEX BCE 

 Trong năm 2018, BECAMEX BCE tiếp tục hoạt động ổn định và phát triển. Tổng 

doanh thu năm 2018 đạt 341 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 37 tỷ đồng. 

 Về công tác quản lý nhân sự, trong năm 2018 Công ty đã thực hiện phương án tái 

cấu trúc bộ máy quản lý và các đơn vị phòng ban của công ty nhằm nâng cao hiệu quả 

quản lý. 

Công tác tài chính, kế toán được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm 

bảo mục tiêu bảo toàn và phát triển nguồn vốn. 

 Việc công bố thông tin luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật và Luật chứng 

khoán, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, phản ánh trung thực tình hình hoạt động của 

BECAMEX BCE. 

 Về công tác đoàn thể, HĐQT luôn quan tâm và tạo điều kiện để các đoàn viên 

thanh niên, công đoàn viên, cán bộ nhân viên tham gia các hoạt động đoàn thể như: 

chương trình hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Hội thao kỷ niệm ngày liên 

hiệp Phụ nữ Việt Nam do công đoàn Công ty tổ chức. 

4.2 Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc  

 Ban Tổng giám đốc đã thực hiện công tác điều hành đúng theo chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động của BECAMEX BCE và 

những quy chế, quy định đã ban hành.  

Chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, điều hành, đề 

ra những biện pháp, giải pháp tích cực để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh trong năm.  

 Các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT đều được Tổng giám đốc báo cáo HĐQT 

xem xét và quyết định đưới sự giám sát của Ban kiểm soát (BKS). Các thành viên 

HĐQT, BKS đều được thông tin kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty. 

 4.3 Các định hướng của HĐQT 

Phát huy uy tín và thương hiệu, thực hiện tốt các hoạt động kinh doanh chính của 

BECAMEX BCE là thi công xây dựng và kinh doanh bất động sản. 

Đa dạng hóa sản phẩm với giá cả phù hợp, phát triển dịch vụ bất động sản nhằm 

đáp ứng yêu cầu thị trường, giảm hàng tồn kho, kiểm soát tình hình thu hồi công nợ 

khách hàng 

Tăng cường các hoạt động chăm sóc khách hàng, đảm bảo giữ vững thị trường  

truyền thống. 

Tăng cường các hoạt động nghiên cứu, đánh giá thị trường, thu thập thông tin để xác  

định các thị trường trọng tâm, nắm bắt và lựa chọn cơ hội tham dự đấu thầu các công  

trình có quy mô lớn hơn, điều kiện thi công tốt hơn.  
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Tăng cường đầu tư máy móc, thiết bị đáp ứng mô hình quản lý trực tiếp các công 
trình có quy mô lớn. Khai thác tối đa năng lực thiết bị thi công. Thi công công trình đúng 
tiến độ, đảm bảo chất lượng. 

Tập trung thực hiện các giải pháp thanh quyết toán, thu hồi công nợ, đặc biệt là các 
dự án đã hoàn thành bàn giao. 

 Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nâng cao trình độ chuyên 

môn cho CBNV, xây dựng chính sách lương thưởng gắn với trách nhiệm và hiệu quả công 

việc. 

Từ kết quả đạt được của năm 2018 và trên cơ sở đánh giá tình hình thị trường, 

HĐQT đề ra kế hoạch kinh doanh cho năm 2019 như sau: 

Doanh thu     Lợi nhuận sau thuế 

453 tỷ đồng    36,5 tỷ đồng 

Tăng 32,52% so với năm 2018 Giảm 1.4% so với năm 2018 
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5. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

5.1 Hội đồng quản trị: 

5.1.1 Thành viên và cơ cấu của HĐQT 

    a. Cơ cấu HĐQT có 05 thành viên 

 + 01 Chủ tịch, 04 thành viên. 

 + Thành viên HĐQT độc lập không điều hành : 01 người 

   b. Danh sách thành viên HĐQT, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 

 

STT Họ và Tên Chức vụ hiện nay Số lượng cổ phần Tỷ lệ 

(%) Cá nhân Nhà nước 

1 Ông Nguyễn Văn Hùng  Chủ tịch HĐQT 0  0% 

2 Ông Quảng Văn Viết 

Cương  

Phó Chủ tịch HĐQT 10.025 15.547.258 51.86% 

3 Ông Nguyễn Hoàn Vũ Thành viên HĐQT 0  0% 

4 Ông Nguyễn Văn Hiền 

Phúc 

Thành viên HĐQT 0  0% 

5 Bà Lê Thị Diệu Thanh Thành viên HĐQT 862.252  2.87% 

TỔNG CỘNG 872.277 15.547.258 54.73% 

5.1.2 Các tiểu ban thuộc HĐQT: không 

5.1.3 Hoạt động của HĐQT 

 Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. 

 Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 

năm 2018 mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua. 

 Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 phiên họp chính thức để thông 

qua các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư dự án, về 

nhân sự, cụ thể như sau:  

 

STT 

 

Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 

 

1 

 

01/2018/NQ-HĐQT 

 

27/02/2018 

- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội 

cổ đông thường niên năm 2018. 

 

2 

 

02/2018/NQ-HĐQT 

 

22/03/2013 

- Thông qua kết quả hoạt động kinh 

doanh năm 2017. 
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3 

 

03/2018/NQ-HĐQT 

 

25/06/2018 
- Thông qua việc chốt danh sách để 

thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 

2017 bằng tiền mặt. 

 

4 

 

04/2018/NQ-HĐQT 

 

22/10/2018 
- Thông qua kết quả hoạt động kinh 

doanh quý 3 năm 2018 và kết quả 

hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu 

năm 2018. 

 Ngoài ra, trong một số phiên họp HĐQT mở rộng còn có sự tham gia của Ban 

Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, trưởng – phó phòng các phòng ban của Công ty. 

5.2 Ban kiểm soát 

5.2.1 Thành viên và cơ cấu của BKS: 

 - Cơ cấu Ban kiểm soát có 3 thành viên: 

 + 01 Trưởng ban và 02 thành viên 

 + Thành viên Ban Kiểm soát độc lập không điều hành: 3 người. 

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết: 

STT Họ và Tên Chức vụ 

hiện nay 

Số lượng cổ phần Tỷ lệ 

(%) Cá nhân Nhà nước 

1 Bà Nguyễn Thị Thùy Dương Trưởng ban 0  0% 

2 Bà Huỳnh Thị Quế Anh Thành viên 2.000  0.01 % 

3 Bà Phạm Viết Yên Thành viên  0  0% 

TỔNG CỘNG 2.000  0.01% 

 

5.2.2 Hoạt động của Ban Kiểm Soát: 

 Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau: 

- Kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị. 

- Kiểm tra giám sát việc tổ chức điều hành của Ban Tổng giám đốc. 

- Kiểm tra báo cáo tài chính năm của Công ty. 

 Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp thông qua các nội dung sau: 

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 trình Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2018. 

- Thông qua nội dung hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phân công nhiệm vụ 

cho từng thành viên . 

- Đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018. 
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5.3 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT và BKS 

5.3.1 Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: 

 Việc chi trả  thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát căn cứ theo Nghị 

quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua hàng năm và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp 

luật có liên quan. 

 Tổng thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017 nhận 

được trong năm 2018 được căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua 

ngày 13/04/2018 là 1% lợi nhuận sau thuế, tương đương số tiền 292.000.000 đồng. Cụ 

thể:  

  

STT CHỨC DANH SỐ NGƯỜI SỐ TIỀN 

1 Hội đồng quản trị  5 184.544.000 

2 Ban Kiểm Soát 3 82.052.000 

3 Thư ký 1 25.404.000 

 TỔNG CỘNG 9 292.000.000 

5.3.2 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không 

5.3.3 Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ và người có liên quan của cổ đông 

nội bộ: 

Nhận giao dịch bán hàng và cung cấp dịch vụ từ công ty có liên quan: 

 

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình 

Dương  

Mua bê tông  

Thời điểm phát sinh 
tháng 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12/2018 
 

 

Công ty Cổ phần Bê tông Becamex   

Mua cống, gối cống  

Thời điểm phát sinh tháng 3,5,12/2018 

 
 

 

 

Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Becamex   

Mua gạch  

Thời điểm phát sinh 
tháng 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12/2018 

  

Công ty Cổ phần Công nghệ và truyền thông Việt  
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Nam 

Thời điểm phát sinh tháng 7/2018 

 

Cung cấp dịch vụ và bán hàng cho các công ty có liên quan 

 

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp –  CTCP 
 

Thi công hệ thống chiếu sáng 
 

Thời điểm phát sinh tháng 03/2018 
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6. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

6.1.Ý kiến kiểm toán: 

6.1.1 Đơn vị kiểm toán độc lập: 

 Tên đợn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN A&C 

 Địa chỉ: 02 Trường Sơn, quận Tân Bình, TPHCM, Việt Nam 

 Điện thoại: (84-8) 35.472.972;   Fax: (84-8) 35.472.970 

6.1.2 Ý kiến Kiểm toán độc lập: 

       Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên 

các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông 

Bình Dương tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh 

doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với 

các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy 

định pháp lý có liên quan. 

6.2 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 

 Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Tư Vấn A & C 

kiểm toán theo Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. 

 Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán được đăng tải trên website của 

BCE theo địa chỉ: www: becamexbce.com.vn. 
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7. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty. 

 Công ty luôn tích cực thực hiện các chương trình hành động quốc gia về phát triển 

bền vững. Mục tiêu và kế hoạch hành động đặt ra là: bảo vệ môi trường bền vững; sử 

dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, tránh lãng phí; giảm tác động 

tiêu cực đối với môi trường qua việc sử dụng tiết kiệm điện – nước, tái sử dụng giấy...; 

tích cực trồng cây xanh cải thiện môi trường sống cũng như môi trường làm việc; giảm 

thiểu lượng rác thải ra ngoài môi trường kết hợp với việc tăng cường sử dụng các sản 

phẩm tái chế, các sản phẩm thân thiện với môi trường, đồng thời tiến tới sử dụng các thiết 

bị tiết kiệm năng lượng. 

Quản lý nguồn nguyên vật liệu: 

Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất: 

STT Tên nguyên vật liệu ĐVT Số lượng sử dụng trong 

năm 2017 

1 Gạch ống, gạch đinh viên 1.877.400 

2 Cát m3 2.522 

3 Đá 1x2, đá 0x4 m3 3.378 

4 Xi măng bao 1.822 

6 Sắt thép kg 653.195 

7 Bê tông thương phẩm  m3 6.543 

8 Bột trét bao 124 

9 Sơn nước thùng 620 

10 Gạch nền m2 977 

 

Tiêu thụ năng lượng: 

 Bên cạnh việc tiêu thụ điện năng cho các thiết bị chiếu sáng, do đặc thù hoạt động, 

công ty chủ yếu sử dụng điện năng cho máy móc thiết bị (máy hàn, máy cắt, máy đục, 

máy cán tole ...) trong quá trình gia công lắp dựng khung kèo, cửa sắt ... phục vụ hoạt 

động thi công công trình. Việc tiêu thụ điện luôn được sử dụng tiết kiệm tối đa với việc 

ưu tiên sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện theo đúng tiêu chuẩn. 

Tiêu thụ nước: 

 Hàng năm, văn phòng công ty tiêu thụ khoảng hơn 1.008 m3 nước (do Xí nghiệp cấp 

nước Khu liên hợp cung cấp). Tại các công trường xây dựng, nước được sử dụng chủ yếu 

từ các giếng khoan. 

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: 

 Trong quá trình hoạt động và phát triển, công ty luôn thực hiện nghiêm chỉnh Luật 

bảo vệ môi trường. Cụ thể, tại các công trình mà công ty thi công, ban chỉ huy công trình 

luôn có bộ phận giám sát việc thi công phải đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

(không phát tán tiếng ồn, bụi, nhiệt...; giám sát việc vận chuyển vật tư xây dựng không 

rơi vãi...; theo dõi việc thu gom, xử lý chất thải rắn ...) nhằm giảm thiểu tối đa các tác 

động tới môi trường, làm ô nhiễm môi trường. 

 Do vậy, công ty BCE chưa từng bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và 

các quy định về môi trường. 
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Chính sách liên quan đến người lao động: 

 Các chế độ liên quan đến người lao động như: trích nộp BHXH, BHYT, bảo hiểm 

thất thiệp, trợ cấp ốm đau, thai sản ... đều được công ty thực hiện đầy đủ, đảm bảo thời 

gian chi trả đúng quy định. 

 Ngoài ra người lao động còn được hưởng các chế độ phúc lợi khác như: được thăm 

hỏi, tặng quà khi ốm đau, hiếu hỉ...CBNV nữ được tặng quà nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 

8/3và Phụ nữ Việt Nam 20/10. Con CBNV cũng được tặng quà trong ngày Quốc tế thiếu 

nhi 1/6 và Tết trung thu. 

 Người lao động luôn được quan tâm chăm sóc sức khỏe, định kỳ mỗi năm một lần 

công ty đều tổ chức khám sức khỏe cho toàn thể CBCNV. 

 Hoạt động đào tạo người lao động: trong năm, công ty tổ chức cho người lao động 

tham gia lớp huấn luyện an toàn lao động – vệ sinh lao động với tổng số ngày đào tạo là 

05 ngày cho 07 người; bồi dưỡng nghiệp vụ công nhân cho 40 người; bồi dưỡng nghiệp 

vụ kỹ sư giám sát, chỉ huy trưởng, quản lý dự án cho 39 người. 

Hoạt động liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương. 

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Công ty luôn tích cực tham gia các hoạt động phong 

trào từ thiện, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa do địa phương phát động, tham gia hoạt động 

chăm lo người nghèo trên địa bàn phường. Một số hoạt động tiêu biểu: 

1. Tặng quà Tết cho cán bộ công nhân viên với tổng giá 

trị 87 triệu đồng 

2. Tặng quà cho các cháu – con của CBNV nhân ngày 

Quốc tế thiếu nhi 01/06 , Tết trung thu với tổng giá trị 

135 triệu đồng. 

3. Tổ chức các hoạt động truyền thống như tặng hoa, quà 

cho cán bộ nhân viên nữ nhân dịp 8/3 và 20/10 với 

tổng số tiền 24 triệu đồng. 

4. Phối hợp cùng Đoàn thanh niên tổ chức hội thao bãi biển  

(bóng chuyền, đá banh, kéo co ...) tạo sân chơi bổ ích, lành 

mạnh cho toàn thể cán bộ nhân viên. 

5. Hỗ trợ cho đoàn thanh niên Công ty tham gia chương trình: 

“Công tác xã hội, về nguồn cho Đoàn viên Thanh niên khối 

Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2018” do Tỉnh đoàn 

tỉnh Bình Dương tổ chức, với số tiền là 21 triệu đồng. 

6. Ủng hộ chương trình  “Tập sách yêu thương” do Liên đoàn 

Lao động Tỉnh Bình Dương tổ chức với số tiền 8 triệu đồng. 

7. Ủng hộ kinh phí phát thưởng cho các em học sinh giỏi 

Trường tiểu học Nguyễn Du, với số tiền là 10 triệu đồng 
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