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1. THÔNG TIN  Ề             . 

1.1                      

 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                                           

          . 

 Tên tiếng Anh : Binh Duong Construction & Civil Engineering Joint 

Stock Company. 

 Tên viết tắt :  BECAMEX BCE 

 

 Logo :  

 

 Trụ sở chính :  ô G  Đư ng Đ ng khởi  Phư ng H a Ph   TP Th  Dầu 

  t  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   

  ã cổ phiếu : BCE 

 Năm báo cáo tài chính:  ăm 2019 

 

 

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

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

điều lệ ban đầu là 7 tỷ đ ng. 

 2003: Tăng vốn điều lệ lên 10 tỷ đ ng. 

 2005: Tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đ ng. 

 2006: Tăng vốn điều lệ lên 28 tỷ đ ng. 

2007: Tăng vốn điều lệ lên 98,72 tỷ đ ng 

2010: Tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đ ng 

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

HCM. 

2011: Tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đ ng 

 

1.2.   à                  : 

1.2.1. Ngành                   hính  ủ  Công ty: 

- Xây dựng dân dụng và công nghiệp;  

- Xây dựng công trình giao thông. 

- San lắp mặt bằng.  

-  ắp đặt cấu kiện bằng thép  bê tông cốt thép đ c sẳn. 

- Thi công điện dân dụng và điện công nghiệp. 

- Sản xuất cấu kiện bằng thép  bê tông cốt thép đ c sẳn. 

- Kinh doanh vật liệu xây dựng và  trang trí n i 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 ph ng.  

- Kinh doanh bất đ ng sản.  ôi giới bất đ ng sản  tư vấn bất đ ng sản  đấu 

giá bất đ ng sản  quảng cáo bất đ ng sản  quản lý bất đ ng sản. Sàn giao 

dịch bất đ ng sản ( trừ định giá bất đ ng 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 

đư ng b )  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. 

-  ập dự án đầu tư. 

- Sản xuất vật liệu xây dựng. 

- Đầu tư tài chính. 

1.2.2. Đị  bà            : 
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Các hoạt đ ng sản xuất kinh doanh c a Công ty ch  yếu tập trung tại tỉnh Bình Dương: 

Hoạt đ ng kinh doanh bất đ ng sản: Trong th i gian vừa qua Công ty đã và đang 

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

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

thương mại Rich Town.... tọa lạc tại Thành Phố  ới Bình Dương. Ngoài ra, 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 đ ng xây dựng các công trình dân dụng  công nghiệp  giao thông: Đây là lĩnh 

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

BECAMEX BCE. Trong năm 2019, BCE đã thi công các dự án lớn cho các Nhà đầu 

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

 ới Bình Dương  Khu Công Nghiệp    Phước  Khu Công Nghiệp & Đô thị Bàu 

Bàng và Dầu Tiếng - Bình Dương. 

1.3.              m             rị                      à b  m            

1.3.                rị  

  ô hình quản trị c a Công ty BECAMEX BCE bao g m: 

 Đại H i Đ ng Cổ đông: ĐHĐCĐ là cơ quan quyền lực cao nhất c a Công ty  bao 

g m tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và ngư i được cổ đông  y quyền. 

H i đ ng quản trị: HĐQT do Đại h i đ ng 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 c a 

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

vốn góp c a Tổng công ty  (01) thành viên tham gia điều hành  (01) thành viên đ c lập. 

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

pháp trong điều hành hoạt đ ng kinh doanh và Báo cáo tài chính c a Công ty. Hiện tại Ban 

Kiểm Soát g m (03) thành viên  nhiệm kỳ c a 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 đ ng sản xuất kinh doanh hàng ngày c a Công ty theo những chiến lược 

và kế hoạch đã được H i đ ng Quản trị và Đại h i cổ đông thông qua. 

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

th  theo các quy định c a  uật Doanh Nghiệp   uật chứng khoán và các văn bản pháp luật 

hiện hành. 

 

1.3.                  

 Cơ cấu b  máy quản lý c a Công ty BECAMEX BCE được thể hiện như sơ đ  dưới 

đây: 
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1.3            t          qu  :  

Các công ty có liên quan: 

1.3.3.1        t   ắm   ữ tr   50% vố   ổ phầ   ủ  tổ  hứ ,      t  khác: 

không có 

1.3.3.2        t     tr   50% vố   ổ phầ  do tổ  hứ ,      t  khác  ắm   ữ     

            0 9: 

 

Stt  ổ   ng Đị   hỉ Số ĐKKD Số  ổ phầ  
Tỷ 

trọ   

1 

T n  Côn  ty Đầu tư 

và Phát triển Côn  

n hiệp – CTCP 

(Becamex IDC Corp) 

Số 8 Đườn  Hùng 

Vươn , Phườn  Hòa 

Phú, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình 

Dươn .  

3700145020 15.547.258 51.82% 

 

1.3.3.3   Tì h hì h  ầu tư v o          t          qu  : 

 Công t   P Đầu tư và K  h do  h Bất  ộ   sả  

 Đơn vị tham  ia  óp vốn c  phần (là c  đôn  sán  lập). 

 Vốn điều lệ  : 70 tỷ. 

 Tỷ lệ tham  ia  : 2,86% vốn điều lệ tươn  đươn  2 tỷ đồn . 

 N ành n hề kinh doanh : Chuyên kinh doanh bất độn  sản; môi  iới mua bán 

bất độn  sản; kinh doanh các loại vật liệu xây dựn ; đầu tư và kinh doanh kết 

cấu hạ tần  kỹ thuật khu côn  n hiệp, khu dân cư (thực hiện theo quy hoạch 

của tỉnh). 

 Địa chỉ trụ sở chính : số 314 đườn  Huỳnh Thúc Khán , Phườn  Hòa Phú, 

TP Thủ  Dầu Một, Tỉnh Bình Dươn  

1.4.  Đị h hư    ph t tr   : 

1.4.1     mụ  tiêu hoạt  ộ    ủ  Công ty:  

Huy độn  và sử dụn  có hiệu quả n uồn vốn cho hoạt độn  đầu tư, kinh doanh 

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

Tạo công ăn việc làm  n định và từn  bước nân  cao cuộc sốn  cho n ười lao độn . 

   Đảm bảo chi trả c  tức đều đặn cho c  đôn , bảo tồn và phát triển n uồn vốn c  

đông. 

 Hoàn thành các nhiệm vụ do Đại Hội Đồn  C  Đôn  đề ra. 

Đón   óp cho n ân sách nhà nước, thực hiện n hĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài 

chính khác theo quy định của pháp luật.    
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1.4.2  h     ượ  ph t tr    tru   v  d   hạ : 

Đối với      v c ki   doa   bất độ g sả : Đa dạn  hóa sản phẩm bất độn  sản với tiêu 

chí đầu tiên về chất lượn  cộn  với  iá cả hợp lí nhằm phục vụ đa dạn  nhu cầu của nhà 

đầu tư và n ười tiêu dùn ,  óp phần tạo sự cạnh tranh trên thị trườn . Phát triển các dịch 

vụ bất độn  sản nhằm hướn  đến sự  ia tăn   iá trị đất của dự án.  

Đối với      v c thi công xây d  g: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển lĩnh vực thi công xây 

lắp với nhiệm vụ thiết kế và xây dựn  các công trình công n hiệp và dân dụn  do Công ty 

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

công nhà cao tần  để đảm bảo tiến độ thi công, chất lượn  công trình. Đồn  thời củn  cố 

lại lực lượn  nhân sự điều hành nhất là điều hành nhà cao tần , lực lượn  an toàn lao độn . 

Tập trun  thu hồi vốn,  iải quyết dứt điểm nhữn  côn  trình còn tồn đọn  vốn chưa 

thanh quyết toán được với chủ đầu tư. Giảm  iá trị dỡ dan  và hàn  tồn kho. Đẩy nhanh 

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

kinh doanh. Xây dựn  dòn  tiền hợp lý cân đối phù hợp  iữa đầu thu và chi các côn  trình. 

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

n hiệp. Xây dựn  quy chế tài chính phù hợp với mục tiêu n ắn hạn. Làm việc với các đối 

tác để cơ cấu lại các khoản nợ,  iảm lãi vay n ân hàn , sử dụn  vốn vay hợp lý. 

Xây dựn  kế hoạch kinh doanh phù hợp để có cơ hội tiếp cận các n uồn vốn tốt. 

Tăn  cườn  vai trò tiếp thị đấu thầu và quản lý điều hành côn  trình chuyên n hiệp.  

Mục tiêu của Côn  ty là phát triển một cách mạnh m  và bền vữn  để kh n  định 

thươn  hiệu BECAMEX BCE tron  nền kinh tế cạnh tranh gay  ắt như hiện nay c n  như 

nân  cao thu nhập của n ười lao độn  và  ia tăn  lợi ích của c  đôn . 

1.4       mụ  t  u  ố  v   m   trườ  , xã hộ  v   ộ    ồ    ủ       t : 

Côn  ty C  Phần Xây Dựn  & Giao Thôn  Bình Dươn  luôn xác định việc đảm bảo 

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

vữn  mà bất kỳ doanh n hiệp nào c n  phải thực hiện. Vì vậy, n oài mục tiêu chính của 

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

phát triển kinh tế son  son  với việc thực hiện trách nhiệm đối với cộn  đồn , môi trườn  

và xã hội.  

Hằn  năm, côn  ty cùn  với cơ quan chức năn  trên địa bàn thườn  xuyên thực hiện 

côn  tác vệ sinh nơi làm việc, môi trườn  làm việc xanh, sạch, đẹp, khôn  xả thải ảnh 

hưởn  đến môi trườn  sốn , làm việc của cộn  đồn  dân cư.  

Tron  quá trình thi côn  xây dựn  luôn tuân theo các quy định hiện hành nhằm  iảm 

thiểu tối đa tác hại tới môi trườn . 

Tăn  cườn  côn  tác tuyên truyền,  iáo dục và nân  cao nhận thức và bảo vệ môi 
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trườn  cho toàn thể CBCNV tron  côn  ty. 

Côn  ty luôn đảm bảo côn  ăn việc làm cho n ười lao độn ,  n định và phát triển thu 

nhập, an sinh xã hội, tham  ia các phon  trào từ thiện, các hoạt độn  đền ơn đáp n hĩa, ủn  

hộ các phong trào thể dục thể thao... 

1.5     rủ  ro: 

1.5.1 Rủ  ro t    hí h: 

 Hoạt độn  của côn  ty BECAMEX BCE phát sinh các rủi ro tài chính như sau: rủi ro 

tín dụn , rủi ro thị trườn , rủi ro về  iá hàn  hóa - n uyên vật liệu. 

 Rủi ro tín dụn : phát sinh chủ yếu từ các khoản phải thu khách hàn  và tiền  ửi n ân 

hàn . Côn  ty thực hiện  iảm thiểu rủi ro tín dụn  bằn  cách chỉ  iao dịch với các đơn vị có 

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

các khoản phải thu khách hàn . 

 Rủi ro thị trườn : thị trườn  bất độn  sản tron  thời  ian qua tuy có phục hồi nhưn  

vẫn còn nhiều khó khăn ảnh hưởn  tới tâm lý khách hàn . Điều này ảnh hưởn  trực tiếp tới 

nhữn  dự án bất độn  sản đã và đan  triển khai của côn  ty tron  thời  ian qua. 

Rủi ro về  iá hàn  hóa, n uyên vật liệu: côn  ty quản lý rủi ro về  iá hàn  hóa, 

n uyên vật liệu bằn  cách theo dõi chặt ch  các thôn  tin và tình hình có liên quan của thị 

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

hợp lý. 

1.5.2 Rủ  ro về  hí h s  h 

 Luật, n hị định, thôn  tư ... thườn  xuyên thay đ i ảnh hưởn  tới hoạt độn  của côn  

ty nhất là tron  côn  tác làm  iấy chứn  nhận quyến sở hữu cho khách hàn . N uy cơ bị 

kiện tụn , tranh chấp, bồi thườn  có khả năn  xảy ra nếu các bộ phận quản lý trực tiếp 

khôn  nắm rõ và cập nhật quy định mới. 

 Côn  ty cố  ắn  khắc phục bằn  cách thườn  xuyên cập nhật và ph  biến đến từn  

bộ phận để kịp thời  iải quyết côn  việc. 

1.5.3 Rủ  ro  ặ  thù: rủ  ro về    to     o  ộ   

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

côn  ty đã đáp ứn  đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế c n  như các phươn  

tiện bảo vệ cá nhân cho n ười lao độn  khi làm việc; thực hiện lập đầy đủ các phươn  án, 

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

hoặc tai nạn lao độn  xảy ra. 

1.5.4 Rủ  ro về m   trườ   

 Sự biến đ i khí hậu toàn cầu đan  diễn ra n ày càn  n hiêm trọn , biểu hiện rõ nhất 
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là sự nón  lên của Trái đất, các hiện tượn  thời tiết bất thườn  như bão l , độn  đất, hạn hán 

kéo dài ... 

 Ở Việt Nam, tác độn  của biến đ i khí hậu đã được nhận thấy qua nhiều dấu hiệu: số 

cơn bão mạnh trên biển Đôn  ảnh hưởn  đến Việt Nam có chiều hướn  tăn  lên, mùa bão 

kết thúc muộn, lượn  mưa biến đ i khôn  nhất quán  iữa các vùn , hạn hán có xu hướn  mở 

rộn , nhiều đợt nắn  nón  hoặc rét đậm rét hại kéo dài ... ây tác độn  xấu đến nhiều lĩnh 

vực hoạt độn  kinh tế xã hội. 

 Là một doanh n hiệp hoạt độn  chính tron  lĩnh vực thi côn  xây dựn , tuy không 

chịu tác độn  trực tiếp từ sự biến đ i khí hậu, môi trườn  nhưn  c n   ián tiếp bị ảnh hưởn  

ít nhiều từ sự biến đ i này (mưa bão, nhữn  đợt nắn  nón  kéo dài, lốc xoáy... ảnh hưởn  tới 

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

ty luôn chú trọn  tới việc đánh  iá các khía cạnh môi trườn  nhằm  iảm thiểu tác độn  của 

nó. Đồn  thời, côn  ty khôn  n ừn  tuyên truyền toàn CBCNV sử dụn  tiết kiệm năn  

lượn  và tài n uyên, nân  cao nhận thức về côn  tác bảo vệ môi trườn . 
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2  T            T Đ    TRONG  ĂM  0 9 

    Tì h hì h hoạt  ộ   sả  xuất    h do  h: 

      K t quả hoạt  ộ   sả  xuất    h do  h   m  0 9  hư s u: 

 - Doanh thu thuần :     630.951.942.380 đồn . 

 - Lợi nhuận sau thuế :        37.176.055.341 đồn . 

 - Lãi cơ bản trên c  phiếu : 1.029 đồn  c  phiếu 

 - Nộp n ân sách : 38.230.591.028 đồn . 

 - Thu nhập bình quân :     8.900.000 đồn  n ười. 

 

      Tì h hì h th   h    so v      hoạ h: 

Đơn vị tính: Tỷ đồn  

STT  hỉ t  u 

T    

     
 ĂM  0 9 T     

 ĂM 

2018 
K  

      

T    

     

TH2019 TH2019 

  /TH2018 /KH2019 

1 
Doanh thu thuần về BH 

và cun  cấp DV 
341,83 453,00 630,95 184,58% 139,28% 

2 
T n  lợi nhuận kế toán 

trước thuế  
47,77 43,50 44,81 93,80% 103,03% 

3 
 Lợi nhuận sau thuế 

TNDN 
36,78 36,50 37,17 101,06% 101,84% 

4 
Lãi cơ bản trên c  

phiếu 
1.023đ   1.029đ     

 

    Tổ  hứ   h   s : 

      D  h s  h       ều h  h      t  BECAMEX BCE 

 1.  n  N uyễn Kim Tiên   Chức danh: T n  Giám đốc 

 2.  n  Lý Tấn Trí   Chức danh: Phó T n  Giám đốc. 

 3.  n  Lê Văn Cọp   Chức danh: Phó T n  Giám Đốc. 

. 4.  n  Bùi Duy Hiếu   Chức danh: Phó T n  Giám Đốc. 

2.2.2 T m tắt  ý  ị h  ủ          h   tro   B     ều h  h: 

Tổ      m  ố : 
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Họ và tên   UYỄ  K M T Ê  

Giới tính Nam 

N ày thán  năm sinh 08/12/1967 

Nơi sinh Tân Phước Khánh , Tân Uyên , Bình Dươn  

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán Tân Phước Khánh , Tân Uyên , Bình Dươn  

Địa chỉ thườn  trú 178 5 Đườn  Lê Hồn  Phon  , Phườn  Phú Lợi, TP TDM, Tỉnh BD 

Trình độ văn hóa Đại học 

Trình độ chuyên môn Kỹ Sư Xây Dựn  

Quá trình công tác  1992-1997 : Côn  tác tại Xí n hiệp XD & TTNT – Côn  ty xây dựn  

Miền Đôn  trực thuộc T n  Côn  ty xây dựn  số 01 

 1997-03 2002 : Côn  tác tại Côn  ty BECAMEX 

 03/2002-nay : Côn  tác tại Côn  ty C  phần Xây dựn  & Giao thông 

Bình  Dươn  

Chức vụ hiện nay T n  Giám Đốc  Côn  ty C  phần XD & GT Bình Dươn  

Số c  phần đan  nắm  iữ :  c  phần, mệnh  iá 10.000 đồn  c  phần 

  Sở hữu cá nhân: 157.045 c  phần 

 Đại diện sở hữu:  0 c  phần 

Ph  tổ      m  ố   

Họ và tên  Ý TẤ  TRÍ 

Giới tính Nam 

N ày thán  năm sinh 16/08/1966 

Nơi sinh Bình Dươn  

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán Thành Phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ thườn  trú 65 4D ấp Mỹ Hòa III, phườn  Tân Xuân, Hóc Môn TP Hồ Chí Minh 

Trình độ văn hóa 12/12. 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựn  

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

 2004 – đến nay Phó T n   iám đốc Côn  ty C  phần Xây dựn  và 

Giao thôn  Bình Dươn   

Chức vụ hiện nay  Phó T n   iám đốc Côn  ty C  phần Xây dựn  và Giao thông 

Bình Dươn   

Số c  phần đan  nắm  iữ :  c  phần, mệnh  iá 10.000 đồn  c  phần tron  đó 
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  Sở hữu cá nhân: 887 c  phần. 

 Đại diện sở hữu:  0 c  phần.  

 

 

Ph  tổ      m  ố   

Họ và tên  Ê VĂ    P 

Giới tính Nam 

N ày thán  năm sinh 22/10/1957 

Nơi sinh Long An 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Quê quán Long An 

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

Trình độ văn hóa 12/12. 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư xây dựn  

Quá trình công tác  1981-1994: Côn  tác tại Côn  ty Tư vấn Xây dựn  T n  hợp 

NAGECCO 

 1995-2005: Côn  tác tại Côn  ty Xây dựn  Dân dụn  & Côn  

n hiệp. 

 2005-2006: Côn  tác tại Côn  ty Kỹ thuật Xây dựn  Phú Nhuận 

 2007 – đến nay Phó T n   iám đốc Côn  ty C  phần Xây dựn  và 

Giao thôn  Bình Dươn  (.  

Chức vụ hiện nay  Phó T n   iám đốc Côn  ty C  phần Xây dựn  và Giao thơn  

Bình Dươn . 

Số c  phần đan  nắm  iữ :  c  phần, mệnh  iá 10.000 đồn  c  phần tron  đó 

  Sở hữu cá nhân: 16.700 c  phần. 

 Đại diện sở hữu:  0 c  phần.  

 

- Ph  tổ      m  ố : 

Họ và tên BÙ  DUY    U 

Giới tính Nam 

N ày thán  năm sinh 07/05/1980 

Nơi sinh Bình Dươn  

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 
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Quê quán Bình Dươn  

Địa chỉ thườn  trú 27 17 KP Chánh Lộc 7, P.Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dươn  

Trình độ văn hóa 12/12. 

Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế 

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

 Tháng 05/2017 – đến nay Phó T n   iám đốc Côn  ty C  phần 

Xây dựn  và Giao thôn  Bình Dươn  

Chức vụ hiện nay  Phó T n   iám đốc Côn  ty C  phần Xây dựn  và Giao thôn  

Bình Dươn   

Số c  phần đan  nắm  iữ :  c  phần, mệnh  iá 10.000 đồn  c  phần tron  đó 

  Sở hữu cá nhân: 0 c  phần. 

 Đại diện sở hữu:  0 c  phần.  

2.2.3 Nhữ   th    ổ  tro   B     ều h  h      t  : không. 

2.2.4 Số  ượ     ườ    o  ộ  : 

 Tính đến hết n ày 31 12 2019, t n  số n ười lao độn  của BECAMEX BCE là: 164 

n ười ( Lao độn  nữ: 20 n ười, lao độn  nam: 154 n ười ). Tỷ lệ nam, nữ chênh lệch nhiều 

là do đặc thù hoạt độn  sản xuất kinh doanh của công ty. Tron  đó, trình độ đại học và trên 

đại học chiếm 44%, cao đ n  + trun  cấp chiếm 13%, trình độ khác chiếm 43%. 

C í   sác  đối với  gười  ao động: 

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

kịp thời cho n ười lao động tại Công ty, khôn  để xảy ra tình trạng nợ lươn , nợ tiền 

BHXH. Đồng thời động viên, khuyến khích n ười lao động tăn  năn  suất lao độn ; đảm 

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

- Bên cạnh đó côn  ty luôn chú trọn  côn  tác đào tạo n ười lao độn  để nân  cao trình độ 

n hiệp vụ chuyên môn nhằm đáp ứn  nhu cầu côn  việc. 

    Tì h hì h  ầu tư, tì h hì h th   h        d    : 

 Tron  năm 2019 Công ty tiếp tục thi công các công trình dở dan , đồn  thời bàn  iao 

các hạn  mục côn  trình đã đủ điều kiện. 

a Các cô g trì   t i cô g xây d  g:  

 Côn  ty TNHH NỘI THẤT GỖ PHÚ ĐỈNH: 

- Thi côn  hệ thốn  điện trun  thế, hạ thế + trạm điện Nhà xưởn   iai đoạn 1 

- Thi côn  hạ tần   iai đoạn 2. 

- Thi côn  Nhà xưởn  Phú đỉnh Giai đoạn 2 (6 xưởn ) 
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 Công ty CP SETIA BECAMEX (thi công hệ thốn  đườn , thoát nước mưa, thoát 

nước thải khu R5D) 

 Công ty CP Phát triển Côn  n hiệp BW: 

- Thi công xây dựn  08 nhà xưởn   

- Xây dựn  hàn  rào bao quanh 

b. Các d  á  do Cô g ty BCE  àm C ủ đầu tư: 

 -  Dự án Phố thươn  mại Rich Town – Thành phố Mới Bình Dươn . 

  + Thi côn  hoàn thiện đườn  nội bộ. 

  + Thi côn  phần thô 48 căn (lô N, lô O). 

- Dự án Nhà ở thươn  mại dịch vụ côn  nhân Bình Phước: thán  11 2019 khởi côn  

xây dựn  tiếp 15 căn phần còn lại của mặt đườn  D3B,  ồm: 

+ 1 căn  óc kích thước lô đất 15m x30m (ô 68-69). 

+ 14 căn kích thước lô đất mỗi căn là  5m x30m, dạn  1 trệt 1 lầu (từ ô 34 – ô 47) 

  4 B o   o tì h hì h t    hí h  

  4   Tì h hì h t    hí h: 

STT  hỉ t  u 

T         

 ĂM 
 T          ĂM  0 9 T     

2018 
K        T         

TH2019 TH2019 

  /TH2018 /KH2019 

1 
Doanh Thu bán hàn  và cun  cấp 

dịch vụ 
341.837.266.493   633.046.316.525     

2 Các khoản  iảm trừ doanh thu     2.094.374.145     

3 
Do  h thu thuầ  về B  v   u   

 ấp DV 
341.837.266.493 453.000.000.000 630.951.942.380 184,58% 139,28% 

4 Giá vốn hàn  bán 289.308.906.758   572.383.490.630     

5 
Lợi nhuận  ộp về BH và cun  cấp 

DV  
52.528.359.735   58.568.451.750     

6 Doanh thu hoạt độn  tài chính 643.761.957   1.293.248.019     

7 Chi phí tài chính 5.747.881.446   4.408.159.225     

8 + Tron  đó : lãi tiền vay 5.747.881.446   4.408.159.225     

9  Chi phí bán hàng           

10 Chi phí quản lý doanh n hiệp 9.357.441.624   11.695.228.170     

11 
  ợ   huậ  thuầ  từ hoạt  ộ   

kinh doanh 
38.066.798.622   43.758.312.374     

12 Thu nhập khác 9.730.949.795   1.600.335.232     

13 Chi phí khác 27.340.782   539.188.787     

14 Lợi nhuận khác 9.703.609.013   1.061.146.445     

15 
Tổ    ợ   huậ     to   trư   

thu   
47.770.407.635 43.500.000.000 44.819.458.819 93,82% 103,03% 

16 Chi phí thuế TNDN hiện hành 10.983.422.687   7.643.403.478     
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Các chỉ số tài chính của Côn  ty tron  năm năm  ần nhất cho thấy sự phát triển mạnh, 

vữn  chắc của Côn  ty cho dù nền kinh tế vĩ mô tron  nhữn  năm vừa qua có nhiều biến 

độn  và khó khăn. 

Giá trị sổ sác  tại t ời điểm 31/12/2019 : 350.373.343.437 đồn . 

 Tổ g số cổ p iếu t eo từ g  ọai :  

o C  phiếu thườn   : 30.000.000 CP  

o C  phiếu ưu đãi   :     Không có               

Số  ượ g cổ p iếu  ưu  à   : 30.000.000 CP  

Số  ượ g cổ p iếu d  trữ, cổ p iếu quỹ :  không có. 

Tổ g số trái p iếu đa g  ưu  à   t eo từ g  oại ( trái p iếu có t ể c uyể  đổi, trái p iếu 

k ô g t ể c uyể  đổi): không có.  

Số  ượ g cổ p iếu d  trữ, cổ p iếu quỹ t eo từ g  oại: không có. 

Cổ tức/ ợi   uậ : Sau khi họp Đại Hội Đồn  C  Đôn  Thườn  Niên năm 2020, Đại Hội 

s  quyết định tỷ lệ chia c  tức cho năm 2019. 

  4        hỉ t  u t    hí h  hủ   u: 

 

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 % 

         

87,36  

          

87,12  

-       Taøi saûn daøi haïn/ Toång soá taøi saûn % 

         

12,64  

          

12,88  

1.2  Cô caáu nguoàn voán       

-       Nôï phaûi traû/ Toång nguoàn voán % 

         

57,14  

          

71,67  

-       Nguoàn voán chuû sôû höõu/ Toång nguoàn voán % 

         

42,86  

          

28,33  

2.       Khaû naêng thanh toaùn       

2.1  Khaû naêng thanh toaùn hieän haønh Laàn 

            

1,57  

            

1,22  

2.2  Khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn Laàn 

            

1,53  

            

1,22  

17 Chi phí thuế TNDN hoãn lại           

18   ợ   huậ  s u thu  T D  36.786.984.948 36.500.000.000 37.176.055.341 101,06% 101,85% 

19 Lãi cơ bản trên c  phiếu 1023   1029     
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2.3  Khaû naêng thanh toaùn nhanh Laàn 

            

0,10  

            

0,05  

3.       Tyû suaát sinh lôøi       

3.1  Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu       

Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá treân doanh thu thuaàn % 

            

7,10  

          

13,54  

Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân doanh thu thuaàn % 

            

5,89  

          

10,83  

3.2  Tyû suaát lôïi nhuaän treân toång taøi saûn       

Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá treân toång taøi saûn % 

            

5,24  

            

3,58  

Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân toång taøi saûn % 

            

4,34  

            

2,86  

3.3  Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân nguoàn voán chuû 

sôû höõu % 

         

10,13  

          

10,11  

 

2 5     ấu  ổ        

Tỷ     ổ      s  hữu  th o số  ượ    ổ phầ  : 

 

STT     ấu  ổ      Số  ượ    ổ      Số  ượ    ổ phầ  
Tỷ    

% 

1  ổ      tro    ư   1.066 28.318.150 94,39 

  T  chức 21 15.600.170 52,00 

  Cá nhân 1.045 12.717.980 42,39 

2  ổ       ư     o   43 1.681.850 5,61 

  T  chức 9 1.051.230 3,50 

  Cá nhân 34 630.620 2,10 

  Tổ    ộ   1.109 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: 4.065.826 cp 

Cổ đông sở hữu dưới 1% cp: 10.386.916 cp 
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Số CP : 
10,386,916

Số CP : 
15,547,258

Số CP : 

4,065,826

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  B       V  Đ            B   T       M Đ      

 hậ   ị h  hu   về tì h hì h    h t  V  t   m   m  0 9. 

 Theo số liệu của T n  cục Thốn  kê, năm 2019 được đánh  iá là năm thành côn  

của nền kinh tế Việt Nam khi mức tăn  trưởn  kinh tế đạt 7,02% (vượt mục tiêu đặt ra từ 

đầu năm là 6,6 – 6,8%). Tron  khi đó, chỉ số lạm phát khoản  2,79%.Với chỉ số này, lạm 

phát năm 2019 được xem là thấp nhất tron  3 năm  ần đây, nằm dưới cả mức dự báo của 

Ban chỉ đạo từ đầu năm là CPI tăn  từ 3,3- 3,9%. 

Đối với thị trườn  bất độn  sản Việt Nam, năm 2019 được đánh  iá là phát triển 

tươn  đối  n định cả về n uồn cun , số lượn   iao dịch c n  như  iá cả.  

Tron  lĩnh vực xây dựn , do ảnh hưởn  của việc tăn   iá điện thêm 8,3% vào cuối 

thán  03 2019 làm cho  iá thành một số vật liệu xây dựn  như sắt, thép, xi măn ... tăn  

thêm 5-10% so với thời điểm năm 2018. N oài ra,  iá cát xây dựn  c n  tăn  5-10% 

nguyên nhân là do nhiều địa phươn  cấm khai thác cát khiến cho mặt hàn  này trở nên 

khan hiếm,  iá bán tăn  cao. Riên   ạch xây dựn  vẫn  n định  iá. 

Nhữn  yếu tố trên đây ít nhiều ảnh hưởn  đến kết quả kinh doanh của BCE tron  

năm 2019. 

    Đ  h       t quả hoạt  ộ   sả  xuất    h do  h 

 3.1.1 Các côn  trình Côn  ty thi côn  tron  năm 2019:  

 Côn  ty TNHH NỘI THẤT GỖ PHÚ ĐỈNH: 

- Thi côn  hệ thốn  điện trun  thế, hạ thế + trạm điện Nhà xưởn   iai đoạn 1 

- Thi côn  hạ tần   iai đoạn 2. 

- Thi côn  Nhà xưởn  Phú đỉnh Giai đoạn 2 (6 xưởn ) 

 Công ty CP SETIA BECAMEX (thi công hệ thốn  đườn , thoát nước mưa, thoát 

nước thải khu R5D) 

 Công ty CP Phát triển Côn  n hiệp BW: 

- Thi công xây dựn  08 nhà xưởn   

- Xây dựn  hàn  rào bao quanh 

b. Các d  á  do Cô g ty BCE  àm C ủ đầu tư: 

 -  Dự án Phố thươn  mại Rich Town – Thành phố Mới Bình Dươn . 

  + Thi côn  hoàn thiện đườn  nội bộ. 

  + Thi côn  phần thô 48 căn (lô N, lô O). 

- Dự án Nhà ở thươn  mại dịch vụ côn  nhân Bình Phước: thán  11 2019 khởi côn  

xây dựn  tiếp 15 căn phần còn lại của mặt đườn  D3B,  ồm: 

+ 1 căn  óc kích thước lô đất 15m x30m (ô 68-69). 
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+ 14 căn kích thước lô đất mỗi căn là  5m x30m, dạn  1 trệt 1 lầu (từ ô 34 – ô 47) 

3.1.2 K t quả hoạt  ộ   sả  xuất    h do  h   m  0 9: 

 Kết thúc năm 2019, kết quả đạt được như sau: 

Đơn vị tính: Tỷ đồn  

STT  hỉ t  u 

T    

     
 ĂM  0 9 T     

 ĂM 

2018 
K  

      

T    

     

TH2019 TH2019 

  /TH2018 /KH2019 

1 

Doanh thu thuần 

về BH và cun  cấp 

DV 

341,83 453,00 630,95 184,58% 139,28% 

2 
T n  lợi nhuận kế 

toán trước thuế  
47,77 43,50 44,81 93,82% 103,03% 

3 
 Lợi nhuận sau 

thuế TNDN 
36,78 36,50 37,17 101,06% 101,85% 

4 
Lãi cơ bản trên c  

phiếu 
1.023đ   1.029đ     

T n  doanh thu đạt  630,95 tỷ đồn , tăn  84,58 % so với năm 2018 và đạt 

139,28% kế hoạch. Tron  đó, doanh thu Bất độn  sản: 310,76 tỷ đồn  - chiếm 49,25% 

t n  doanh thu; doanh thu xây dựn : 320,18 tỷ đồn  - chiếm 50,75% t n  doanh thu năm 

2019. 

Lợi nhuận trước thuế đạt 44,81 tỷ đồn ,  iảm 6,18% so với năm 2018 và đạt 

103,03% kế hoạch. 

  Lợi nhuận sau thuế đạt 37,17 đồn , tăn  1,06% so với năm 2018 và đạt 101,85% 

kế hoạch. 

Lãi cơ bản trên c  phiếu: 1.029 đồn   c  phiếu . 

Đánh  iá chun  tron  năm 2019, về cơ bản Côn  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 n ười lao độn . 

+ Đảm bảo thực hiện đún  n hĩa vụ thuế và các n hĩa vụ khác đối với nhà nước. 

+ Đảm bảo mức chi trả c  tức năm cho c  đôn  là 12% (bằn  kế hoạch N hị 

quyết ĐHĐCĐ năm 2019 đã thôn  qua) 

       B  u  ồ so s  h s  t    trư     ủ  BECAMEX B   từ   m  015       m 

2019 

ĐVT: Triệu đồn  
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STT 
Th    t   t   

 hí h 
  m  0 5   m  0 6   m  017   m  0 8   m  0 9 

1 T n  tài sản 1.797.546 1.264.063 1.157.565 1.292.267 856.099 

2 N uồn vốn 

chủ sở hữu 

352.516 356.053 356.508 366.049 366.887 

 Tro g đó: 

 ố  đi u    

300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

3 T n  doanh 

thu thuần 

818.572 862.102 579.039 341.837 630.951 

4 Lợi nhuận sau 

thuế 

38.453 15.443 29.193 37.017 37.176 

 

     Tì h hì h t    hí h: 

      Tì h hì h t   sả : 

  T n  tài sản Côn  ty hiện có 856 tỷ đồn  ( iảm 436 tỷ đồn  so với năm 

2018). N oài nhữn  tài sản hiện hữu, đán  chú ý là khoản nợ phải thu 631,8 tỷ đồn  

chiếm 73,8% t n  tài sản.  

Hàn  tồn kho 130,7 tỷ đồn  chiếm 15,27% t n  tài sản (so với năm 2018 là 407,7 

tỷ đồn , tươn  ứn   iảm 32,05%). 

      Tì h hì h  ợ phả  trả: 

 T n  n uồn vốn năm 2019 là 856 tỷ  ồ  . N oài vốn chủ sở hữu đạt 366,8 tỷ 

 ồ   (tăn  1 tỷ  ồ   so với cùn  kỳ năm 2018); còn lại là các khoản vay n ắn hạn và nợ 

phải trả khác. 

 T n  nợ phải trả năm 2019 ở mức 489,2 tỷ  ồ    iảm 437,2 tỷ  ồ   so với năm 

2018. 

     hữ    ả  t    về     ấu tổ  hứ ,  hí h s  h, quả   ý: 

Tron  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 T n   iám 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 côn  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 ch  về “Côn  tác quản lý chất lượn  các côn  trình xây dựn  ” . 
Kiểm tra chặt ch  từ n uyên vật liệu đầu vào, tron  quá trình thi côn , n hiệm thu nội bộ 

khi côn  trình hoàn thành, đến khi chủ đầu tư n hiệm thu và bàn  iao côn  trình. Vì vậy, 
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các côn  trình côn  ty thi côn  đều đảm bảo tiến độ, chất lượn  theo đún  hợp đồn  đã 

ký kết. 

Tất cả các bộ phận của Côn  ty hoạt độn  đều có quy chế riên  và tuân thủ theo 

Điều lệ hoạt độn  chun  của Côn  ty. 

3.4. Đị h hư    hoạt  ộ     m  0 0. 

 Bước san  năm 2020, trước khi bùn  n  dịch bệnh Corona dự kiến tình hình kinh 

tế Việt Nam s  tiếp tục sán  hơn. Tuy nhiên, tron  bối cảnh dịch bệnh hiện nay, tình hình 

kinh tế bị xáo trộn, nhiều hoạt độn  phải tạm dừn , tạo ra chi phí lớn hơn tron  quá trình 

sản xuất. Tới nay, đã có hàn  chục n ành bị ảnh hưởn  trực tiếp: du lịch, nôn  n hiệp, 

khai thác khoáng sản, kho bãi vận chuyển, dịch vụ bán lẻ ... thậm chí có nhữn  tác độn  

 ián tiếp chưa thể đo đếm n ay được. 

 Về bất độn  sản năm 2020, thị trườn  bất độn  sản Việt Nam đan  trở thành một 

tron  nhữn  thị trườn  hấp dẫn nhà đầu tư nước n oài. Tuy nhiên, thách thức đầu tiên 

chính là thiếu hụt n uồn cun  quỹ đất, thiếu hụt n uồn cun  dự án phân khúc nhà ở trun  

cấp và phân khúc nhà ở bình dân. Ở nước ta, phân khúc nhà ở bình dân, có  iá cả phù 

hợp với khả năn  thu nhập của nhiều n ười dân và phân khúc nhà ở trun  cấp vẫn s  tiếp 

tục  iữ vai trò chủ đạo 

Tron  lĩnh vực xây dựn , dự báo chi phí n uyên, vật liệu s  còn tăn  (nhất là cát 

xây dựn , khi lượn  khai thác khôn  tăn  mà nhu cầu thị trườn  lại rất lớn). 

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

mạnh các mặt hoạt độn , cải tiến côn  tác quản lý đồn  thời phải đảm bảo lợi ích của n ười 

lao độn  và lợi ích của c  đôn . 

D          hoạ h   m  0 0  hư s u: 

 

STT  hỉ t  u 
Th   h     0 9  

(1) 

K  hoạ h  0 0 

(2) 

Tỷ    %  

(2/1) 

1 
Doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 
630.951.942.380 347.955.000.000 55,15% 

2 Lợi nhuận trước thuế 44.819.458.819 43.120.000.000 96,21% 

3 Lợi nhuận sau thuế 37.176.055.341 34.496.000.000 92,79% 

  

  

Cụ thể , tron  năm 2020, Công ty s  triển khai thi côn  các côn  trình sau: 

I. Công trình thi côn  xây dựn : 

1. Côn  trình Nhà xưởn  Phú Đỉnh:  
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- Thi côn  hạ tần  kỹ thuật ( iai đoạn 2): 21 tỷ . 

- Thi côn  các hạn  mục còn lại của Nhà xưởn  Phú Đỉnh ( iai đoạn 2): 42 tỷ. 

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

1. Dự án Phố Thươn  mại Rich Town – Thành phố mới 

Bình Dươn  (Qui mộ dự án: 234 căn nhà liên kế 1 trệt, 2 lầu 

+ sân thượn ) 

- Thi công hoàn thiện và hoàn tất dự án bao  ồm: đườn  

nội bộ và 96 căn còn lại ( ồm 48 căn lô N-O, 48 căn M-L).  

2. Dự án Nhà ở thươn  mại dịch vụ côn  nhân tại Khu Côn  n hiệp Bình Phước: 

- Tiếp tục thi côn  hoàn thiện 15 căn mặt đườn  D3B (Khởi côn  xây dựn  vào thán  

11/2019)  ồm: 

 1 căn  óc kích thước lô đất 15m x30m (ô 68-69) 

 14 căn kích thước lô đất mỗi căn là  5m x30m, dạn  1 trệt 1 lầu (từ ô 34 – ô 47) 

 - Cuối thán  04 2020: thi côn  35 căn phía mặt sau là đườn  T15, mẫu nhà 1 trệt 1 

lửn  1 lầu (hiện nay đan  thiết kế và xin cấp phép xây dựn ),  ồm: 

 1 căn  óc kích thước lô đất 15m x30m (ô 70-71) 

 34 căn kích thước lô đất mỗi căn là  5m x30m, dạn  1 trệt 1 lầu (từ ô 72 – ô 105) 

 

 

 

 

 

 

3. Đầu tư xây dựn  Nhà ở xã hội Khu VSIP 1 (liên kết với Côn  ty Becamex IDC) 

 ồm: 03 block nhà 15 tần . 

 Dự kiến đầu thán  06 2020 s  khởi côn  xây dựn . 
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4  Đ                Đ     U   TR    Đ T  V     T Đ        

BECAMEX BCE 

4   Đ  h      ủ   Đ T về     mặt hoạt  ộ    ủ  BECAMEX BCE 

 Trong năm 2019, BECAMEX BCE tiếp tục hoạt độn   n định và phát triển. T n  

doanh thu năm 2019 đạt 630 tỷ đồn , lợi nhuận sau thuế đạt 37 tỷ đồn . 

 Về côn  tác quản lý nhân sự, tron  năm 2019 Côn  ty đã thực hiện phươn  án tái 

cấu trúc bộ máy quản lý và các đơn vị phòn  ban của côn  ty nhằm nân  cao hiệu quả 

quản lý. 

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

bảo mục tiêu bảo toàn và phát triển n uồn vốn. 

 Việc côn  bố thôn  tin luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật và Luật chứn  

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

BECAMEX BCE. 

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

thanh niên, côn  đoàn viên, cán bộ nhân viên tham  ia các hoạt độn  đoàn thể như: 

chươn  trình hoạt độn  kỷ niệm n ày Quốc tế Phụ nữ 8 3, Hội thao kỷ niệm n ày liên 

hiệp Phụ nữ Việt Nam do côn  đoàn Côn  ty t  chức. 

4   Đ  h      ủ   Đ T về hoạt  ộ    ủ  B   Tổ      m  ố   

 Ban T n   iám đốc đã thực hiện côn  tác điều hành đún  theo chức năn , nhiệm 

vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ t  chức hoạt độn  của BECAMEX BCE và 

nhữn  quy chế, quy định đã ban hành.  

Chủ độn  xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh tron  côn  tác quản lý, điều hành, đề 

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

doanh tron  năm.  

 Các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT đều được T n   iám đốc báo cáo HĐQT 

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

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

Công ty. 

 4        ị h hư     ủ   Đ T 

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

BECAMEX BCE là thi công xây dựn  và kinh doanh bất độn  sản. 

Đa dạn  hóa sản phẩm với  iá cả phù hợp, phát triển dịch vụ bất độn  sản nhằm 

đáp ứn  yêu cầu thị trườn ,  iảm hàn  tồn kho, kiểm soát tình hình thu hồi côn  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 năn  lực thiết bị thi công. Thi côn  côn  trình đún  
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  iao. 

 Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượn  cao, đào tạo nân  cao trình độ chuyên 

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

việc. 

Từ kết quả đạt được của năm 2019 và trên cơ sở đánh  iá tình hình thị trường, 

HĐQT đề ra kế hoạch kinh doanh cho năm 2020 như sau: 

 

Doanh thu  Lợi nhuận sau thu  

347 tỷ  ồng 34,4 tỷ  ồng 

Giảm 46% so v     m  0 9 Giảm 7,3% so v     m  0 9 
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5   U   TR       TY 

5    ộ   ồ   quả  trị: 

5     Th  h v    v      ấu  ủ   Đ T 

    a. Cơ cấu HĐQT có 05 thành viên 

 + 01 Chủ tịch, 04 thành viên. 

 + Thành viên HĐQT độc lập khôn  điều hành : 01 n ười 

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

 

STT  ọ v  T    hứ  vụ h        Số  ượ    ổ phầ  Tỷ    

(%)     h    h   ư   

1 Ông Quản  Văn Viết Cươn   Chủ tịch HĐQT 10.025 15.547.258 51.86% 

2 Ông Nguyễn Văn Hùn   Thành viên HĐQT 0  0% 

3 Ông Nguyễn Hoàn V  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% 

T         872.277 15.547.258 54.73% 

5.1.2 Các ti u ban thuộ   Đ T:  h    

5.1.3  oạt  ộ    ủ   Đ T 

 T  chức thành côn  ĐHĐCĐ thườn  niên năm 2019. 

 Giám sát, chỉ đạo Ban T n   iám đốc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 

năm 2019 mà N hị quyết ĐHĐCĐ thườn  niên năm 2019 đã thôn  qua. 

 Tron  năm 2019, 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 độn  đầu tư dự án, về 

nhân sự, cụ thể như sau:  

 

STT Số   hị qu  t  u  t 

 ị h 

Ngày  ộ  du   

1 01/2019/NQ-HĐQT 27/02/2019 
- Thông qua kế hoạch t  chức Đại 

hội c  đôn  thườn  niên năm 2019 

và bầu lại chức danh Chủ tịch Hội 

đồn  quản trị Côn  ty. 

2 02/2019/NQ-HĐQT 22/03/2019 
- Thôn  qua việc chốt danh sách 

để thực hiện quyền nhận c  tức 

năm 2018 bằn  tiền mặt. 
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3 03/2019/NQ-HĐQT 26/09/2019 
- Vay vốn n ắn, trun  dài hạn, bảo 

lãnh, mở L C và các hình thức cấp 

tín dụn  khác tại N ân hàn  

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam – chi nhánh Bình Dươn . 

4 01 2019 QĐ-HĐQT 28/02/2019 
Ban hành Quy chế Quản lý Nợ của 

Côn  ty CP Xây dựn  & Giao 

thông Bình Dươn . 

5 02 2019 QĐ-HĐQT 08/04/2019 
Thành lập Ban t  chức ĐHĐCĐ 

thườn  niên năm 2019. 

6 03 2019 QĐ-HĐQT 29/04/2019 
Chi tiền thù lao của Hội đồn  quản 

trị và Ban kiểm soát năm 2018. 

7 04 2019 QĐ-HĐQT 04/09/2019 
Ban hành Quy chế hoa hồn  môi 

 iới. 

 

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

T n   iám đốc, Ban Kiểm soát, trưởng – phó phòng các phòng ban của Công ty. 

5   B      m so t 

5     Th  h v    v      ấu  ủ  BKS: 

 - Cơ cấu Ban kiểm soát có 3 thành viên: 

 + 01 Trưởn  ban và 02 thành viên 

 + Thành viên Ban Kiểm soát độc lập khôn  điều hành: 3 n ười. 

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

STT  ọ v  T    hứ  vụ 

h        

Số  ượ    ổ phầ  Tỷ     %  

    h    h   ư   

1 Bà N uyễn Thị Thùy Dươn  Trưởn  

ban 

0  0% 

2 Bà Huỳnh Thị Quế Anh Thành 

viên 

2.000  0.006 % 

3 Bà Phạm Viết Yên Thành 

viên  

0  0% 

T         2.000  0.006% 

 

5      oạt  ộ    ủ  B   K  m So t: 
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 Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt độn  sau: 

- Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội 

đồn  c  đôn  thườn  niên năm 2019 thôn  qua; 

- Theo dõi, đánh  iá tình hình t  chức thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh 

nhằm thực hiện N hị quyết Đại hội đồn  c  đôn  và của Hội đồn  quản trị; 

- Giám sát, đánh  iá việc thực hiện quyền, n hĩa vụ của Hội đồn  quản trị, Ban 

T n   iám đốc; 

- Thẩm định báo cáo tài chính định kỳ quý, năm, đánh  iá phân tích tình hình tài 

chính c n  như việc bảo toàn và phát triển n uồn vốn chủ sở hữu.  

 Tron  năm 2019, Ban Kiểm soát đã t  chức 02 cuộc họp thông qua các nội dun  sau: 

- Thôn  qua báo cáo đánh  iá báo cáo tài chính năm 2018 trình Đại hội đồn  c  

đôn  thườn  niên năm 2019;  

- Thẩm định Báo cáo tài chính bán niên năm 2019, các đánh  iá của Ban kiểm soát 

về kết quả hoạt độn  kinh doanh 6 thán  đầu năm 2019. 

 

5          o dị h, thù   o v       hoả   ợ  í h  ủ   Đ T v  BKS 

5      ư   , thư   , thù   o,      hoả   ợ  í h: 

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

quyết ĐHĐCĐ thườn  niên thôn  qua hàn  năm và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp 

luật có liên quan. 

 T n  thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Côn  ty năm 2018 nhận 

được tron  năm 2019 được căn cứ N hị quyết ĐHĐCĐ thườn  niên năm 2019 thông qua 

ngày 19/04/2019 là 1% lợi nhuận sau thuế, tươn  đươn  số tiền 370.000.000 đồn . Cụ 

thể:  

  

STT      D    S        S  T    

1 Hội đồn  quản trị  5 233.840.000 

2 Ban Kiểm Soát 3 103.970.000 

3 Thư ký 1 32.190.000 

 T         9 370.000.000 

5.3.2 Giao dịch c  phiếu của c  đôn  nội bộ: không 

5      ợp  ồ   hoặ     o dị h v    ổ       ộ   ộ v    ườ          qu    ủ   ổ      

 ộ   ộ: 

 hậ     o dị h     h    v   u    ấp dị h vụ từ      t          qu  : 

     t   ổ phầ  B  t    B   m x  
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Mua cốn ,  ối cốn , mươn  hở 
 

Thời điểm phát sinh tháng 1,2,5/2019 

 
      t   ổ phầ  Vật    u X   d    B   m x  

 Mua  ạch 
 

Thời điểm phát sinh 
tháng 

1,2,3,4,5,6/2019 

       t   ổ phầ         h  v  tru ề  th    

V  t   m 

 Thi côn  đườn  dây trun  áp. Trạm biến áp 

 Thời điểm phát sinh tháng 5, 12/2019 
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6  B       T     Í   

6   Ý         m to  : 

6     Đ   vị    m to    ộ   ập: 

 Tên đợn vị: C NG TY TNHH KI M TO N & TƯ VẤN A&C 

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

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

6     Ý      K  m to    ộ   ập: 

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

các khía cạnh trọn  yếu tình hình tài chính của Côn  ty C  phần Xây dựn  và Giao thôn  

Bình Dươn  tại thời điểm n ày 31 thán  12 năm 2019, c n  như kết quả hoạt độn  kinh 

doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùn  n ày, phù hợp với 

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

định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. 

6   B o   o t    hí h  ã  ượ     m to   

 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Côn  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 2019 đã được kiểm toán được đăn  tải trên website của 

BCE theo địa chỉ: www: becamexbce.com.vn. 
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7  B o   o t    ộ        qu       m   trườ   v  xã hộ   ủ       t   

 Côn  ty luôn tích cực thực hiện các chươn  trình hành độn  quốc  ia về phát triển 

bền vữn . Mục tiêu và kế hoạch hành độn  đặt ra là: bảo vệ môi trườn  bền vữn ; sử 

dụn  tiết kiệm và hiệu quả n uồn tài n uyên thiên nhiên, tránh lãn  phí;  iảm tác độn  

tiêu cực đối với môi trườn  qua việc sử dụn  tiết kiệm điện – nước, tái sử dụn   iấy...; 

tích cực trồn  cây xanh cải thiện môi trườn  sốn  c n  như môi trườn  làm việc;  iảm 

thiểu lượn  rác thải ra n oài môi trườn  kết hợp với việc tăn  cườn  sử dụn  các sản 

phẩm tái chế, các sản phẩm thân thiện với môi trườn , đồn  thời tiến tới sử dụn  các thiết 

bị tiết kiệm năn  lượn . 

 uả   ý   uồ    u    vật    u: 

Tổ    ượ     u    vật    u  ượ  sử dụ      sả  xuất: 

STT T     u    vật    u ĐVT Số  ượ   sử dụ   tro   

  m  0 9 

1 Gạch ốn ,  ạch đinh viên 1.605.950 

2 Cát m
3
 2.784 

3 Đá 1x2, đá 0x4 m
3
 25.406 

4 Xi măn  bao 13.559 

6 Sắt thép kg 1.506.973 

7 Bê tôn  thươn  phẩm  m
3
 19.234 

8 Bột trét bao 711 

9 Sơn nước thùng 1.249 

10 Gạch nền m
2
 1.239 

 

T  u thụ       ượ  : 

 Bên cạnh việc tiêu thụ điện năn  cho các thiết bị chiếu sán , do đặc thù hoạt độn , 

côn  ty chủ yếu sử dụn  điện năn  cho máy móc thiết bị (máy hàn, máy cắt, máy đục, 

máy cán tole ...) tron  quá trình  ia côn  lắp dựn  khun  kèo, cửa sắt ... phục vụ hoạt 

độn  thi côn  côn  trình. Việc tiêu thụ điện luôn được sử dụn  tiết kiệm tối đa với việc 

ưu tiên sử dụn  các thiết bị tiết kiệm điện theo đún  tiêu chuẩn. 

T  u thụ  ư  : 

 Hàn  năm, văn phòn  côn  ty tiêu thụ khoản  hơn 1.000 m
3
 nước (do Xí n hiệp cấp 

nước Khu liên hợp cun  cấp). Tại các côn  trườn  xây dựn , nước được sử dụn  chủ yếu 

từ các  iến  khoan. 

Tu   thủ ph p  uật về  ảo v  m   trườ  : 

 Tron  quá trình hoạt độn  và phát triển, côn  ty luôn thực hiện n hiêm chỉnh Luật 

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

luôn có bộ phận  iám sát việc thi côn  phải đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trườn  

(khôn  phát tán tiến  ồn, bụi, nhiệt...;  iám sát việc vận chuyển vật tư xây dựn  khôn  

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

độn  tới môi trườn , làm ô nhiễm môi trườn . 

 Do vậy, côn  ty BCE chưa từn  bị xử phạt vi phạm do khôn  tuân thủ luật pháp và 

các quy định về môi trườn . 
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 hí h s  h      qu         ườ    o  ộ  : 

 Các chế độ liên quan đến n ười lao độn  như: trích nộp BHXH, BHYT, bảo hiểm 

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

 ian chi trả đún  quy định. 

 N oài ra n ười lao độn  còn được hưởn  các chế độ phúc lợi khác như: được thăm 

hỏi, tặn  quà khi ốm đau, hiếu hỉ...CBNV nữ được tặn  quà nhân n ày Quốc tế Phụ nữ 

8 3và Phụ nữ Việt Nam 20 10. Con CBNV c n  được tặn  quà tron  n ày Quốc tế thiếu 

nhi 1/6 và Tết trun  thu. 

 N ười lao độn  luôn được quan tâm chăm sóc sức khỏe, định kỳ mỗi năm một lần 

côn  ty đều t  chức khám sức khỏe cho toàn thể CBCNV. 

Một số hoạt độn  tiêu biểu: 

1. Tặn  quà Tết cho cán bộ côn  nhân viên với t n   iá trị 87 

triệu đồn  

2. Tặn  quà cho các cháu – con của CBNV nhân n ày Quốc tế 

thiếu nhi 01 06 , Tết trun  thu và các cháu có thành tích tốt 

tron  học tập với t n   iá trị 123 triệu đồn . 

3. T  chức các hoạt độn  truyền thốn  như tặn  hoa, quà cho 

cán bộ nhân viên nữ nhân dịp 8 3 và 20 10 với t n  số tiền 33 

triệu đồn . 

4. T  chức thăm hỏi khi CBNV ốm đau,  ia đình có hiếu hỉ, 

hữu sự với số tiền 37 triệu đồn  

5. Phối hợp cùn  Đoàn thanh niên t  chức hội thao bãi biển  

(bón  chuyền, đá banh, kéo co ...) và một số hoạt độn  thể 

thao khác (cầu lôn , bón  bàn ...) tạo sân chơi b  ích, lành 

mạnh cho toàn thể cán bộ nhân viên 

6. T  chức  iải  iao hữu bón  đá “Chào mừn  129 năm n ày sinh chủ tịch Hồ Chí 

Minh”. 

 

 T       M Đ   

N    hậ : 

- HĐQT, Ba  TGĐ 

-  ưu T ư k  

  

 N uyễn Kim Tiên 
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