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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Tên công ty ñại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510
Năm báo cáo: 2009
I. Lịch sử hoạt ñộng của Công ty
1. Giới thiệu khái quát về công ty
Tên Công ty

: Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 510

Tên tiếng Anh

: Civil Engineering Construction Joint - Stock Company No.510

Tên viết tắt

: CIENCO JOINT-STOCK 510

Người ñại diện

: Ông Lê Bá Tố

ðịa chỉ

: Số 2 ñường Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, Tp.Nha Trang,
Khánh Hòa

ðiện thoại

: (058) 3881 749

Fax

: (058) 3882 634

Email

: taichinhketoan510@yahoo.com.vn

ðăng ký kinh doanh số

Ngành

nghề

doanh

Chức vụ: Chủ tịch HðQT - Giám ñốc

: Giấy CNðKKD số 3703000115 do Sở Kế hoạch và ðầu tư tỉnh
Khánh Hòa cấp. ðăng ký lần ñầu ngày 08/10/2004; ðăng ký thay
ñổi lần thứ 1, ngày 15/11/2008

kinh - Xây dựng công trình giao thông trong và ngoài nước.
- Sản xuất cấu kiện bê tông ñúc sẵn và vật liệu xây dựng; sản xuất
bê tông nhựa, bê tông xi măng.
- Sửa chữa phương tiện xe máy và thiết bị thi công.
- Kinh doanh bất ñộng sản.
- Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị phục vụ giao thông vận tải.
- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, dịch vụ du lịch.

Vốn ñiều lệ

: 10.000.000.000 VNð

2. Lịch sử hình thành và phát triển:
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 510 là một doanh nghiệp ñược thành lập dưới
hình thức chuyển ñổi doanh nghiệp nhà nước: Công ty Công trình giao thông 510 (thuộc Tổng

Công Ty XDCT GT 5 – Bộ Giao Thông Vận Tải) thành công ty cổ phần theo quyết ñịnh 1228/QðBGTVT ngày 29/04/2004 của Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải.
Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 510 là một Công ty có bề dày lịch sử với những
bước phát triển vượt bậc trong từng thời kỳ. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển. Công ty ñã
ngày càng mở rộng ñáp ứng ñược các nhu cầu của ñịa phương và khu vực. ðồng thời Công ty cũng
ñã thực hiện rất tốt và nghiêm chỉnh nghĩa vụ ñối với Nhà nước.
Tiền thân của Công ty là ðội cầu 10 ñược thành lập năm 1953, là một ñơn vị xây dựng cầu duy
nhất ở khu vực miền Trung lúc bấy giờ. Trải qua các thời kì chiến tranh chống Pháp, Mỹ và xây
dựng hòa bình, ñể phù hợp với thời kỳ của ñất nước hiện nay. ðội cầu 10 ñã thay ñổi theo các tên
gọi sau:
- Xí nghiệp xây dựng cầu 510: năm 1983.
- Xí nghiệp xây dựng cầu ñường: năm 1983.
- Công ty xây dựng công trình 510: năm 1992.
- Công ty công trình giao thông 510: năm 1993.
- Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 510: tháng 10 năm 2004. ðây là thời ñiểm Công ty
chuyển sang hoạt ñộng theo mô hình công ty cổ phần.
Hiện nay Công ty ñang xây dựng các công trình giao thông trên nhiều tỉnh, thành phố: Khánh
Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Yên, Gia Lai, ðaklak, Lâm ðồng, TP.HCM, Long An, Sóc
Trăng…Với thiết bị và công nghệ rất tốt, ñảm bảo ñầy ñủ ñiều kiện xây dựng những công trình ở
trình ñộ cao của ngành Giao thông vận tải
3. ðịnh hướng phát triển :
- ðấu thầu tìm việc giá trị > 200 tỷ trong năm 2010 và ñủ việc làm cho những năm tiếp theo
- Mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh: cụ thể là ngành thiết kế và giám sát thi công công
trình xây dựng.
- Thực hiện thi công và bàn giao ñúng tiến ñộ những công trình trọng ñiểm
- Thực hiện các chỉ tiêu về sản lượng, thu tài chính, nộp thuế, BHXH, thu nhập, ñầu tư thiết bị thi
công…. ñúng theo mục tiêu cụ thể của từng năm
- Tăng vốn ñiều lệ từ 10 tỷ ñồng lên 15 tỷ ñồng trong năm 2010 và chuẩn bị ñầy ñủ các ñiều kiện
ñể cuối năm 2010 ñưa cổ phiếu lên giao dịch trên sàn chứng khoán.
- Tiếp tục ñào tạo, nâng cao tay nghề, trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV.
II. Báo cáo của Hội ñồng quản trị: ( Những nét nổi bật của kết quả hoạt ñộng trong năm 2009 và
tình hình thực hiện so với kế hoạch ñề ra )
* Thực hiện hầu hết ñạt và vượt kế hoạch của những chỉ tiêu ñề ra:
- Giá trị Sản lượng: 165 tỷ/150 tỷ, vượt 10% so với kế hoạch
- Thu tài chính: 130 tỷ /130 tỷ, ñạt 100% kế hoạch
- Nộp Ngân sách: ñạt 100%
- Nộp BHXH: 1,8 tỷ ñạt yêu cầu
- Thực hiện vốn ñầu tư: 4,2 tỷ/6,2 tỷ, ñạt 67 % kế hoạch
- ðấu thầu tìm việc: 220 tỷ/ 200 tỷ, vượt 10% kế hoạch

- Thu nhập bình quân người lao ñộng: 3,2triệu ñồng/tháng, ñạt yêu cầu
- Cổ tức chi trả: 13,2 %/năm
- ðược nhà nước, bộ GTVT và các cơ quan khác tặng nhiều danh hiệu cao quý
+ Nhà nước tặng huân chương lao ñộng hạng 3
+ Bộ GTVT tặng cờ thi ñua xuất sắc
+ Một số doanh hiệu khác ñược thủ tướng chính phủ, bộ GTVT, Tổng công ty XDCT GT5
và Công ñoàn ngành GTVT tặng cho các cá nhân, tập thể trong công ty
- Hoàn thành bàn giao ñúng tiến ñộ các cầu ðại Ngãi, gói 10 cầu, Cầu Thanh Hà. Thi công ñạt và
vượt tiến ñộ ñề ra tại các cầu Hùng Vương, Hoàng Hoa Thám, Sông Cái….
* Bên Cạnh những mặt ñạt ñược còn có những tồn tại, khó khăn:
- Công tác ñiều chỉnh dự toán, nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành thực hiện chậm, gây
ảnh hưởng ñến SXKD
- Công tác quản lý kỷ thuật, lao ñộng, vật tư, tài chính, việc thực hiện thanh quyết toán nội bộ còn
thiếu sót, chưa ñạt yêu cầu
- Chưa mở rộng ñược lĩnh vực kinh doanh theo phương hướng
- Những kết quả ñạt ñược còn chưa tương xứng với khả năng của Công ty.
* ðịnh hướng phát triển: (Theo ñịnh hướng chung công ty)
III. Báo cáo của Ban Giám ñốc
1. Báo cáo tình hình tài chính
* Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán

CAÙC NHOÙM CHÆ
TIEÂU
Nhoùm chæ tieâu phaûn aùnh
khaû naêng thanh toaùn (laàn)

Nhoùm chæ tieâu phaûn aùnh
khaû naêng sinh lôøi (%)

CHÆ TIEÂU

NAÊM 2008

NAÊM 2009

Heä soá khaû naêng thanh toaùn nhanh

0,2617

0,3274

Khaû naêng thanh toaùn hieän haønh

1,0131

1,0041

Khaû naêng thanh toùan töùc thôøi

0,0968

0,0469

Lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần

0,9186

1,2489

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu

9,8865

13,8805

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản

0,8947

1,4706

* Phân tích những biến ñộng-những thay ñổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn ñến
biến ñộng : (Trong năm 2009 không có gì biến ñộng, thay ñổi lớn so với kế hoạch ñề ra)
* Giá trị sổ sách tại thời ñiểm 31/12 của năm báo cáo : (chi tiết trong BCTC kiểm toán
2009 kèm theo)
* Những thay ñổi về vốn cổ ñông/vốn góp : (Không có thay ñổi)
* Tổng số cổ phiếu theo từng loại : 1.000.000 cổ phiếu phổ thông
* Số lượng cổ phiếu ñang lưu hành theo từng loại: 1.000.000 cổ phiếu phổ thông

* Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn:
+ Số tiền dùng ñể chia cổ tức năm 2009: 1.320.247.909 ñồng
+ Tỷ lệ: 13,2%/năm
2. Báo cáo kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh
Trong năm 2009 Công ty CP XDCT 510 ñã ñạt ñược những kết quả như kế hoạch ñề ra và
còn một số chỉ tiêu vượt ñịnh mức. Doanh thu năm 2009 là 135 tỷ ñạt kế hoạch. Và doanh thu, lợi
nhuận sau thuế qua các năm từ 2004 ñến nay ñều tăng. Giá trị sản lượng tạo ra ngày càng tăng cao,
tạo việc làm và thu nhập cho CBCNV, giá trị chia cổ tức ngày càng tăng.
(chi tiết trong Báo Cáo Tài Chính ñược kiểm toán năm 2009 kèm theo)
3. Những tiến bộ công ty ñã ñạt ñược
- Cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý của Công ty ngày càng ñược hoàn thiện hơn, Về tổ
chức sản xuất ñược phân công rõ ràng ñến từng bộ phận, ñã thay thế ñược nhiều máy móc, công
nghệ lạc hậu bằng thiết bị mới tiên tiến, ñạt hiệu quả hơn. Phòng TCLð trực tiếp quản lý và kiểm
soát nguồn lao ñộng của Công ty một cách chặt chẽ. Liên tục ñào tạo, nâng cao tay nghề cho
CBCNV: tập huấn, tổ chức giảng dạy, thi nâng bậc, cho ñi tập huấn ở nước ngoài….
- Các biện pháp kiểm soát: Cơ cấu tổ chức của công ty ñược bố trí một cách chặt chẽ, hợp
lý giúp cho lãnh ñạo công ty có thể kiểm soát ñược quá trình SXKD. Công ty có quy ñịnh chặt chẽ
về ñịnh mức tiền lương, sử dụng máy móc thiết bị, quản lý vật tư từ ñó giúp các phòng ban, bộ
phận có thể dễ dàng thực hiện và kiểm soát lẫn nhau. Một số sáng kiến về cải tiến kỹ thuật của các
cá nhân, tập thể trong công ty ñã ñược nhà nước và ngành GTVT tặng bằng khen.
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.
(Theo ñịnh hướng chung của công ty ñã nêu trên)
IV. Báo cáo tài chính
(Báo cáo tài chính năm 2009 ñược kiểm toán bởi kiểm toán ñộc lập ñã ñược gửi ñến
UBCKNN trước ñó ñể công bố thông tin, ñồng thời ñã gửi kèm theo file mềm .xls)
V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán
1. Kiểm toán ñộc lập
- ðơn vị kiểm toán ñộc lập : CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT
- Ý kiến và các nhận xét của kiểm toán ñộc lập ( chi tiết trong BCTC kiểm toán 2009 gửi
kèm theo)
2. Kiểm toán nội bộ: (Không có)
VI. Các công ty có liên quan : (Không có)
VII. Tổ chức và nhân sự
* Cơ cấu tổ chức của công ty: ñược tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng gồm nhiều
bộ phận quản lý ñược liên kết với nhau thể hiện qua sơ ñồ sau:

Hội ñồng quản trị
Ban kiểm soát
Giám ñốc
Các phó giám ñốc

Phòng
hành
chính
y tế

Phòng
vật tư
thiết
bị

Phòng
kế
hoạch
dự án

Phòng
Tổ
chức
lao
ñộng

Phòng
Kỹ
thuật
chất
lượng

Phòng
tài
chính
kế
toán

Các
ban
ñiều
hành

Các ñội thi công
* Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban ñiều hành:
1. Hội ñồng quản trị
Ông Lê Bá Tố – Chủ tịch Hội ñồng quản trị _ Giám ñốc
- Giới tính: Nam

Sinh năm: 04/05/1957

Quốc tịch: Việt Nam Dân Tộc: Kinh

- Hộ khẩu thường trú: 20 Võ Thị Sáu, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa
- Số ñiện thoại: 058.3881749
- Trình ñộ văn hóa: 12/12

Trình ñộ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

- Quá trình công tác:
+ 1980: kỹ sư cơ khí công ty
+ Từ 1983-> 1999 làm các chức vụ: Phó phòng-> Trưởng phòng-> Phó giám ñốc-> Giám ñốc
+ 2004 Chủ tịch HðQT khiêm Giám ñốc công ty
- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HðQT khiêm Giám ñốc
- Số lượng cổ phần nắm giữ:
+ Cá nhân nắm giữ: 39.300 Cổ phần
+ ðược nhà nước ủy quyền: 490.000 Cổ phần
Ông Nguyễn Văn Hán : Ủy Viên
- Giới tính: Nam

Sinh năm: 15/11/1957

Quốc tịch: Việt Nam Dân Tộc: Kinh

- Hộ khẩu thường trú: Khu Tập thể 510, Vĩnh Trường , Nha Trang, Khánh Hòa
- Số ñiện thoại: 058.3883464
- Trình ñộ văn hóa: 12/12

Trình ñộ chuyên môn: Kỹ sư

- Quá trình công tác tại Công ty:
+ Từ 1987-> 2004 làm các chức vụ: Nhân viên kế toán->Phó phòng->Kế toán trưởng-> Phó giám
ñốc khiêm chủ tịch công ñoàn
- Chức vụ hiện tại: Phó giám ñốc, Chủ tịch công ñoàn, Ủy viên hội ñồng quản trị
- Số lượng cổ phần nắm giữ:
+ Cá nhân nắm giữ: 5.100 Cổ phần
+ ðược nhà nước ủy quyền:
Ông Dương Văn Thao : Ủy Viên
- Giới tính: Nam

Sinh năm: 28/10/1965

Quốc tịch: Việt Nam Dân Tộc: Kinh

- Hộ khẩu thường trú: 8/8 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa
- Số ñiện thoại: 058.3882150
- Trình ñộ văn hóa: 12/12

Trình ñộ chuyên môn: Kỹ sư

- Quá trình công tác tại Công ty:
+ Từ 1988-> 2004 làm các chức vụ: Nhân viên phòng Kế hoạch->Trưởng Phòng> Phó giám ñốc ,
Ủy viên hội ñồng quản trị
+ Tháng 11/2009 Thôi chức vụ Phó Giám ðốc và chuyển công tác sang Công Ty CP XDCT 505
(01 Hàn Thuyên – Nha Trang – Khánh Hòa)
- Chức vụ hiện tại: Ủy viên hội ñồng quản trị
- Số lượng cổ phần nắm giữ:
+ Cá nhân nắm giữ: 4.900 Cổ phần
+ ðược nhà nước ủy quyền:
Ông Nguyễn Chính Nghĩa : Ủy Viên
- Giới tính: Nam

Sinh năm: 18/08/1960

Quốc tịch: Việt Nam Dân Tộc: Kinh

- Hộ khẩu thường trú: 8/7 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa
- Số ñiện thoại:
- Trình ñộ văn hóa: 12/12

Trình ñộ chuyên môn: Kỹ sư

- Quá trình công tác tại Công ty:
+ Từ 1985-> 2004 làm các chức vụ: Kỹ thuật viên-> ðội phó-> ðội trưởng->Phó phòng-> Trưởng
phòng-> Phó giám ñốc, ủy viên hội ñồng quản trị
- Chức vụ hiện tại: Phó giám ñốc, Ủy viên hội ñồng quản trị
- Số lượng cổ phần nắm giữ:
+ Cá nhân nắm giữ: 9.300 Cổ phần
+ ðược nhà nước ủy quyền:

Ông Trần Hải Quảng : Ủy Viên
- Giới tính: Nam

Sinh năm: 15/03/1974

Quốc tịch: Việt Nam Dân Tộc: Kinh

- Hộ khẩu thường trú: 75/22/21 Dã Tượng, Nha Trang, Khánh Hòa
- Số ñiện thoại:

058.3882010

- Trình ñộ văn hóa: 12/12

Trình ñộ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán

- Quá trình công tác tại Công ty:
+ Từ 1996-> 2004 làm các chức vụ: Chuyên viên phòng TCKT-> Phó phòng-> Kế toán trưởng, ủy
viên hội ñồng quản trị
- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng, Ủy viên hội ñồng quản trị
- Số lượng cổ phần nắm giữ:
+ Cá nhân nắm giữ: 5.400 Cổ phần
+ ðược nhà nước ủy quyền:
2. Ban kiểm soát
Ông Trần Hữu Trọng : Trưởng ban
- Giới tính: Nam

Sinh năm: 16/07/1959

Quốc tịch: Việt Nam Dân Tộc: Kinh

- Hộ khẩu thường trú: 5 Khu Tập thể 510, Vĩnh Trường , Nha Trang, Khánh Hòa
- Số ñiện thoại: 058.3882151
- Trình ñộ văn hóa: 12/12

Trình ñộ chuyên môn: Kỹ sư

- Quá trình công tác tại Công ty:
+ Từ 1995-> 2009 làm các chức vụ: Kỹ Sư –> Phó Phòng-> Trưởng Phòng TCLð
- Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng, Trưởng Ban Kiểm Soát
- Số lượng cổ phần nắm giữ:
+ Cá nhân nắm giữ: 3.900 Cổ phần
+ ðược nhà nước ủy quyền:
Ông Trần Công Thạnh : Ủy Viên
- Giới tính: Nam

Sinh năm: 02/02/1966

Quốc tịch: Việt Nam Dân Tộc: Kinh

- Hộ khẩu thường trú: Số 06 ðường 1B, Phường Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa
- Số ñiện thoại: 058.3881046
- Trình ñộ văn hóa: 12/12

Trình ñộ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Quá trình công tác tại Công ty:
+ Từ 2001-> 2005 làm các chức vụ: Nhân viên phòng kế hoạch-> Phó phòng-> trưởng phòng
- Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng, Ủy viên ban kiểm soát

- Số lượng cổ phần nắm giữ:
+ Cá nhân nắm giữ: 2.000 Cổ phần
+ ðược nhà nước ủy quyền:
Ông Nguyễn Văn Diệu : Ủy Viên
- Giới tính: Nam

Sinh năm: 25/02/1965

Quốc tịch: Việt Nam Dân Tộc: Kinh

- Hộ khẩu thường trú: Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa
- Số ñiện thoại: 058.3881046
- Trình ñộ văn hóa: 12/12

Trình ñộ chuyên môn: Kỹ Sư

- Quá trình công tác tại Công ty: Phó phòng Kế hoạch Dự Án
+ Cá nhân nắm giữ: 2.600
+ ðược nhà nước ủy quyền: 0.
3. Ban Giám ñốc
Ông Lê Bá Tố: Giám ñốc (như mục 1)
Ông Nguyễn Văn Hán : Phó Giám ñốc (như mục 1)
Ông Nguyễn Chính Nghĩa: Phó Giám ñốc (như mục.1)
Ông Trần Mạnh Tuyên: Phó Giám ñốc
- Giới tính: Nam

Sinh năm: 29/08/1962

Quốc tịch: Việt Nam Dân Tộc: Kinh

- Hộ khẩu thường trú: 1C Hàn Thuyên, Nha Trang, Khánh Hòa
- Số ñiện thoại:
- Trình ñộ văn hóa: 12/12

Trình ñộ chuyên môn: Kỹ sư

- Quá trình công tác tại Công ty:
+ Từ 1988-> 2004 làm các chức vụ: Kỹ thuật viên-> ðội Trưởng-> Phó giám ñốc
- Chức vụ hiện tại: Phó giám ñốc
- Số lượng cổ phần nắm giữ:
+ Cá nhân nắm giữ: 2.800 Cổ phần
+ ðược nhà nước ủy quyền:
Ông ðào Duy Tụng: Phó Giám ñốc
- Giới tính: Nam

Sinh năm: 17/09/1978

Quốc tịch: Việt Nam Dân Tộc: Kinh

- Hộ khẩu thường trú: 54/2 Hoàng Diệu, Nha Trang, Khánh Hòa
- Số ñiện thoại: 058.3882786
- Trình ñộ văn hóa: 12/12
- Quá trình công tác tại Công ty:

Trình ñộ chuyên môn: Kỹ sư

+ Từ 2001-> 2009 làm các chức vụ: Kỹ sư-> Phó Gð Chi Nhánh->Phó phòng-> trưởng Phòng
KTCL-> Phó Giám ðốc
- Chức vụ hiện tại: Phó giám ñốc
- Số lượng cổ phần nắm giữ:
+ Cá nhân nắm giữ: 4.700 Cổ phần
+ ðược nhà nước ủy quyền:
* Thay ñổi Giám ñốc (Tổng Giám ñốc) ñiều hành trong năm: (Không có)
* Thay ñổi thành viên của Ban Giám ðốc trong năm 2009:
- Phó Giám ðốc : Dương Văn Thao (có lý lịch như ñã nêu ở trên) miễn nhiệm chức vụ vào
T11/2009
* Quyền lợi của Ban Giám ñốc: Tiền lương, thưởng của Ban Giám ñốc và các quyền lợi
khác của Ban Giám ñốc
- Công ty áp dụng thang bậc lương theo thang bậc của ñơn vị hành chính sự nghiệp nhà nước.
Vì vậy Ban Giám ðốc chỉ có quyền lợi về tiền lương, thưởng khi áp dụng bậc lương theo chức
danh Giám ñốc, Phó Giám ðốc.
* Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách ñối với người lao ñộng:
- Tổng số CBCNV chính thức của công ty ñến ngày 31/12/2009 là 234 người (trong ñó có 7 lao
ñộng nữ)
- Chính sách ñối với người lao ñộng:
Thời gian làm việc: Công ty ñang thực hiện chế ñộ làm việc 40 giờ/tuần, các nhân viên tại
văn phòng làm việc theo giờ hành chánh, và tại các nhà xưởng của Công ty ñược tổ chức làm việc
theo ca và Công ty thực hiện các chế ñộ nghỉ bù cho người lao ñộng theo quy ñịnh của Bộ luật Lao
ñộng và các nghị ñịnh, thông tư hướng dẫn của Nhà nước
Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết: Thực hiện theo Luật lao ñộng, nhân viên Công ty làm việc với thời
gian 12 tháng ñược nghỉ phép 12 ngày và thời gian không làm việc ñủ 12 tháng ñược tính theo tỷ lệ
thời gian làm việc. Ngoài ra cứ 05 năm làm việc tại Công ty nhân viên tiếp tục ñược cộng thêm 01
ngày phép trong năm.
Nhân viên ñược nghỉ lễ, tết 08 ngày theo quy ñịnh của bộ Luật lao ñộng.
Nghỉ ốm, thai sản: Nhân viên Công ty ñược nghỉ ốm 03 ngày (không liên tục) trong năm
và ñược hưởng nguyên lương. Trong thời gian nghỉ thai sản, ngoài thời gian nghỉ 04 tháng với chế
ñộ bảo hiểm theo ñúng quy ñịnh, còn ñược hưởng thêm 04 tháng lương cơ bản do Bảo hiểm xã hội
chi trả.
Các chế ñộ, phúc lợi: Hàng tháng Công ty thực hiện ñầy ñủ các chế ñộ bảo ñảm xã hội cho
người lao ñộng có hợp ñồng thời hạn từ 03 tháng trở lên
•

Nộp BHXH cho 100% CBCNV.

•

Nộp BHYT cho 100% CBCNV.

•

Bồi dưỡng ñộc hại theo chế ñộ hiện hành.

VIII. Thông tin cổ ñông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty
1. Hội ñồng quản trị /Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:
* Hoạt ñộng của HðQT/Ban Kiểm soát
- Hội ñồng quản trị : là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, ñược ðHðCð bầu ra. HðQT
thay mặt Công ty ñể quản lý thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty; quyết ñịnh, ñịnh
hướng, xây dựng kế hoạch trình ðHðCð; Bổ nhiệm, chỉ ñạo Giám ñốc; kiến nghị mức chi trả
cổ tức trình ðHCð... Hội ñồng quản trị Công ty có 05 thành viên và có nhiệm kỳ 05 năm. Cơ
cấu Hội ñồng Quản trị hiện tại như sau:
1. Ông Lê Bá Tố

- Chủ tịch HðQT _ Giám ñốc

2. Ông Nguyễn Chính Nghĩa

- Thành viên

3. Ông Trần Hải Quảng

- Thành viên

4. Ông Nguyễn Văn Hán

- Thành viên

5. Ông Dương Văn Thao

- Thành viên

- Ban kiểm soát: là cơ quan trực thuộc ðHðCð, do ðHðCð bầu ra nhằm giám sát các hoạt
ñộng của HðQT và Ban giám ñốc ñúng theo ðiều lệ, các nghị quyết của ðHðCð và pháp luật
hiện hành; BKS xem xét kiểm tra tính hợp lý các sổ sách kế toán, các báo cáo hoạt ñộng kinh
doanh của Công ty... BKS của Công ty có 03 thành viên nhiệm kỳ 05 năm. Cơ cấu Ban kiểm
soát hiện tại như sau:
1. Ông Trần Hữu Trọng

- Trưởng ban

2. Ông Trần Công Thạnh

- Thành Viên

3. Ông Nguyễn Văn Diệu

- Thành viên

* Lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty ( ñã nêu chi tiết tại mục VI cơ cấu tổ chức)
* Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HðQT và thành viên
Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:
- Chủ tịch HðQT: 1.000.000 ñồng/tháng
- Ủy viên HðQT: 700.000 ñồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 500.000 ñồng/tháng
- Ủy viên BKS: 200.000 ñồng/tháng
* Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của
các thành viên Hội ñồng quản trị, Ban Giám ñốc ñiều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và
những người liên quan tới các ñối tượng nói trên:
- Thành viên Hội ñồng quản trị : không ñược chuyển nhượng cho ñến sau khi thôi ñảm
nhiệm chức vụ 1 năm (theo ñiều lệ hoạt ñộng của công ty).
- Ban Giám ðốc, Ban Kiểm soát: (không giao dịch cổ phiếu trong năm)

2. Các dữ liệu thống kê về cổ ñông/thành viên góp vốn
2.1. Cổng ñông/thành viên góp vốn Nhà nước
-Teân coå ñoâng: Toång Coâng Ty Xaây Döïng Coâng Trình Giao Thoâng 5
- Teân vieát taét: CIENCO5
- Ñòa chæ truï sôû chính: 77 Nguyeãn Du, Phöôøng Thaïch Thang, Quaän Haûi Chaâu, TP Ñaø Naüng
- Ñieän thoaïi: 0511.3894414 - 0511.3894418 - 0511.3894419
- Quyeát ñònh thaønh laäp soá: 4893/QÑ/TCCB-LÑ ngaøy 27/11/1995 cuûa Boä Tröôûng Boä GTVT
- Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá: 109860 do Sôû KH&ÑT TP Ñaø Naüng caáp laàn ñaàu
ngaøy 29/01/1996, laàn thöù 15 ngaøy 12/08/2009.
- Maõ soá coå ñoâng ñaêng kyù treân soå coå ñoâng cuûa coâng ty: C359
- Soá löôïng coå phaàn: 490.000 coå phaàn
- Meänh giaù coå phaàn: 10.000 ñoàng/CP
- Toång giaù trò theo meänh giaù: 4.900.000.000 ñoàng
- Loaïi coå phaàn: coå phaàn phoå thoâng
2.2. Cổ ñông/thành viên góp vốn sáng lập
* Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ ñông:
Cổ ñông

STT

Số lượng cổ phần
(cổ phần)

Giá trị
(triệu ñồng)

Tỷ lệ %

1

Tổng Công ty Xây dựng
Công trình giao thông 5

490.000

4.900

49%

2

CBCVN và Cð khác

510.000

5.100

51%

Cá nhân

438.900

4.389

43,89%

Tổ chức

71.100

711

7,11%

0

0

0%

1.000.000

10.000

100%

3

Cá nhân nước ngoài
Tổng cộng

* Thông tin chi tiết về cổ ñông sáng lập ( chi tiết về cổ ñông sáng lập có danh sách kèm theo)
2.3. Cổ ñông/thành viên góp vốn nước ngoài (Không có)
CÔNG TY CP XDCT 510
(ðã ký)
Giám ðốc Lê Bá Tố

