CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO
Thời gian

Nội dung

8h30 - 9h00

- Đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu

9h00 - 9h15

Nghi thức Đại hội

Phân công thực hiện
Đ/c Phòng-Thanh-MyThu-Dung
Đ/c Tuyến

1- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
2- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội
3- Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký,
Ban kiểm phiếu.
4- Thông qua Chương trình Đại hội.
5- Thông qua Quy chế Đại hội
9h15 - 10h00

Đ/c Phòng
Đ/c Tuyến (đọc tờ
trình, biểu quyết)
Đoàn Chủ tịch
(biểu quyết)

Các báo cáo
1- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2013 và
phương hướng nhiệm vụ năm 2014

Đ/c Tùng - GĐ Cty

2- Các tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2013 đã được
kiểm toán; Phân phối lợi nhuận 2013, và kế hoạch
phân phối lợi nhuận năm 2014; Thù lao HĐQT, BKS
2014; Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo
tài chính 2014.

Đ/c Dũng - PhGĐ

3- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản
lý, điều hành Công ty năm 2013
4- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013
5- Bầu bổ sung trưởng BKS nhiệm kỳ 2 (2012-2017)

Đ/c Tiến - CT HĐQT
Đ/c Tuyến - BKS
Đoàn chủ tịch (biểu quyết)

- Thông qua tờ trình nhân sự bổ sung BKS
10h00 – 11h00

- Biểu quyết bầu cử nhân sự bổ sung BKS

Ban kiểm phiếu

Thảo luận

Đoàn Chủ tịch

1- Đại hội thảo luận; Giải đáp thắc mắc.
2- Đại biểu Tổng Công ty IDICO phát biểu
11h00 - 11h30

Thông qua các nội dung:
1- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2013 và
nhiệm vụ năm 2014; Báo cáo của Hội đồng quản trị;
Báo cáo của Ban kiểm soát
2- Phân phối lợi nhuận 2013 và kế hoạch năm 2014;
Thù lao HĐQT, BKS 2014
3- Ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2014.

Đoàn Chủ tịch

4- Công bố kết quả bầu bổ sung Trưởng Ban KS
nhiệm kỳ 2 và ra mắt Đại hội.
5- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
11h30

Bế mạc Đại hội
- Nghi thức bế mạc

Đoàn Thư ký
Đoàn Chủ tịch
Đ/c Tuyến

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014
CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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ĐOÀN CHỦ TỊCH

Vũng Tàu, ngày

tháng 4 năm 2014

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO
Cơ sở pháp lý:
- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;
Phần I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan
quyết định cao nhất của Công ty cổ phần, được triệu tập theo quy định của Luật
Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.
Điều 1: Công tác tổ chức Đại hội
- Tất cả cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của cổ đông có tên trong danh sách
cổ đông tham dự Đại hội được quyền tham dự Đại hội.
- Các cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại
hội đồng cổ đông năm 2014 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.
- Đại hội đồng Cổ đông năm 2014 chỉ chính thức khai mạc khi công tác
chuẩn bị hoàn tất về danh sách Cổ đông dự họp, thông báo triệu tập, giấy mời,
địa điểm, nội dung, chương trình họp, công tác lễ tân, số lượng cổ đông dự họp
theo quy định, …
- Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông chỉ được tham dự Đại hội sau khi
được Tổ kiểm tra tư cách cổ đông chấp thuận và công bố trước Đại hội.
Điều 2: Nội dung Đại hội
- Đại hội chỉ bàn bạc, thảo luận các nội dung đã được thống nhất đưa vào
chương trình họp của Đại hội. Những vấn đề đã được Đại hội nhất trí thông qua
bằng biểu quyết sẽ không thảo luận thêm trong Đại hội.
- Trường hợp những vấn đề phát sinh không có trong chương trình họp
của Đại hội, nếu xét thấy đặc biệt cần thiết, chủ tọa Đại hội sẽ xem xét và xin ý
kiến của Đại hội để thảo luận.
Điều 3: Phương thức tiến hành Đại hội
- Để công tác kiểm phiếu được thuận lợi, nhanh chóng và chính xác, Đại hội
biểu quyết thông qua những nội dung chính bằng phiếu biểu quyết của cổ đông,
phương thức tiến hành theo trình tự sau:
+ Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành.
+ Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành.
+ Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.
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- Trong trường hợp biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội,
bầu Ban kiểm phiếu, chương trình họp, ấn định giờ giải lao, bầu bổ sung nhân sự
HĐQT hoặc BKS…. Đại hội có thể lấy biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu
quyết.
Phần II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
CỦA CỔ ĐÔNG, ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU
Điều 4: Nhiệm vụ, quyền hạn của cổ đông
4.1. Nhiệm vụ:
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội phải đến đúng giờ và thực hiện các
thủ tục theo quy định để tham dự Đại hội.
- Cổ đông tham dự Đại hội thể hiện tính nghiêm túc, thảo luận dân chủ và
có nhiệm vụ chấp hành các Quy chế, quy định của Đại hội.
4.2. Quyền hạn:
- Trong Đại hội, cổ đông có quyền thể hiện ý chí, nguyện vọng của mình
đối với các vấn đề được bàn bạc, thảo luận trong Đại hội bằng hình thức biểu
quyết trước Đại hội.
- Cổ đông có quyền từ chối mọi hành vi vận động, không trung thực hoặc
dùng áp lực mua chuộc của một người, một nhóm người trong việc biểu quyết
làm ảnh hưởng xấu đến kết quả Đại hội.
- Cổ đông có quyền phê bình, chất vấn khi thấy nội dung thảo luận bị vi
phạm nguyên tắc công khai, đầy đủ hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty
và lợi ích chính đáng của các cổ đông.
4.3. Phát biểu tại Đại hội:
Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký và được sự
chấp thuận của Đoàn chủ tịch Đại hội.
Điều 5: Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn chủ tịch
5.1. Nhiệm vụ:
Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ điều hành Đại hội đúng nội dung chương trình
họp đã được Đại hội nhất trí thông qua; tổ chức trả lời những thắc mắc, chất vấn
và kiến nghị chính đáng của các cổ đông.
5.2. Quyền hạn:
- Đoàn Chủ tịch có quyền ngưng phát biểu của cổ đông khi xét thấy nội
dung phát biểu không liên quan đến Đại hội hoặc có liên quan nhưng đã được
Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.
- Khi điều hành Đại hội, Đoàn Chủ tịch được thay đổi trình tự các nội
dung của chương trình họp khi thấy cần phải đảm bảo thời gian hoặc tính liên
tục của sự việc nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ các nội dung đã được thông qua
trong chương trình Đại hội.
- Được tước quyền đại biểu của cổ đông khi người đó có hành vi cố tình gây
rối, làm mất trật tự trong Đại hội hoặc không thực hiện nghiêm túc Quy chế này.
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- Có quyền Quyết định trì hoãn Đại hội, dời địa điểm Đại hội theo quy
định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu
khí IDICO.
Điều 6: Thư ký Đại hội:
Thư ký Đại hội có nhiệm vụ lập biên bản và nghị quyết Đại hội; tham
mưu, giúp việc Đoàn Chủ tịch thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển
cuộc họp một cách hợp lý, trật tự, đúng chương trình đã được thông qua và phản
ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
Điều 7: Ban kiểm phiếu:
Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết khi Đại hội biểu quyết
thông qua các nội dung cuộc họp và thông báo cho Đoàn Thư ký, Đoàn Chủ tịch
Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
Phần III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 8: Phạm vi áp dụng
Quy chế này được áp dụng cho Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của Công
ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO. Tất cả đại biểu là cổ đông hoặc đại
diện cổ đông của Công ty đều có trách nhiệm thi hành.
Điều 9: Điều khoản bổ sung:
Các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2014 không có trong
quy chế này thì thực hiện theo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí
IDICO và Luật Doanh nghiệp.
Nội dung Đại hội được Thư ký ghi chép vào Biên bản. Biên bản được đọc
và biểu quyết thông qua trước khi bế mạc Đại hội, được lưu giữ theo quy định.
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Đào Minh Tiến
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TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
C.TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO
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BÁO CÁO

Nhận xét, đánh giá của Hội đồng quản trị
về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2013
Qua một năm hoạt động và qua Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả
hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, mục tiêu nhiệm vụ năm 2014, Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO báo cáo Đại hội đồng cổ
đông về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2013 như sau:
1. Về kết quả công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh:
Năm 2013 là năm tình hình kinh tế vẫn diễn biến phức tạp và tiếp tục còn
nhiều khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
cả về việc làm và triển khai các dự án đầu tư.
Tuy nhiên, với sự quyết liệt trong việc quản lý, điều hành doanh nghiệp, cùng
với sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ kịp thời của Tổng công ty IDICO và sự quyết tâm,
nỗ lực, đoàn kết của tập thể CBCNV, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty
đã năng động, quyết đoán, linh hoạt với trách nhiệm cao trong điều hành doanh
nghiệp, đề ra và triển khai những giải pháp thích hợp, những mục tiêu cụ thể, phù
hợp nên đã hạn chế nhiều rủi ro, giữ vững sản xuất, hoàn thành các mục tiêu đề ra
năm 2013, đó là:
- Đưa doanh nghiệp tiếp tục phát triển, bảo toàn và phát triển vốn.
- Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, các chỉ tiêu chính đều đạt
và vượt mức kế hoạch đề ra, cao hơn so với thực hiện năm 2012:
+ Giá trị sản lượng 368 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch, tăng 12% so với 2012;
+ Doanh thu 195 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch, tăng 12% so với năm 2012;
+ Lợi nhuận 6,6 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch, tăng 7% so với năm 2012;
+ Cổ tức 10%, bằng 100% kế hoạch;
+ Thu nhập 6,1 trđ/người/tháng, bằng 102% kế hoạch, tăng 5% so với 2012.
a. Về lĩnh vực đầu tư:
+ Lĩnh vực kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Xuân B1: Đến nay đền
bù giải tỏa được trên 90% diện tích đất, diện tích đã cho thuê đạt trên 65%, hệ
thống hạ tầng kỹ thuật được xây mới và chỉnh trang. Để nâng cao hiệu quả kinh
doanh, Công ty đang thực hiện điều chỉnh giảm 16ha đất khu công nghiệp ở khu
vực giáp đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao.
+ Cơ bản hoàn thành thủ tục để khởi công Công trình Khu nhà ở xã hội 334 Nguyễn
An Ninh, dự kiến trong Quý 2/2014.
+ Các dự án khác tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư và các thủ tục pháp
lý cần thiết để triển khai khi điều kiện thuận lợi.
b. Về lĩnh vực xây lắp:
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+ Năm 2013 sản lượng xây lắp đạt 234,5 tỷ đồng (bằng 107% kế hoạch,
tăng 23% so với năm 2012), HĐQT và BGĐ thường xuyên theo dõi, bám sát chỉ
đạo các phòng ban liên quan và các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác thi
công đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng kỹ mỹ thuật các công trình, góp phần
quan trọng tăng doanh thu, lợi nhuận.
+ Công tác tìm kiếm việc làm mới đạt 377 tỷ đồng không những đảm bảo
công ăn việc làm cho năm 2013 mà còn gối đầu cho năm 2014.
c. Về lĩnh vực tài chính:
Công ty đã vượt qua khó khăn về tài chính, đảm bảo kinh doanh bền vững.
Cùng với việc sử dụng vốn có hiệu quả, đúng mục đích và công tác thu hồi vốn
được thực hiện quyết liệt, Công ty luôn đảm bảo được nguồn vốn cho hoạt động
SXKD, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước cũng như đảm bảo chế độ
cho người lao động. Đến nay số dư vay ngân hàng là 27,655 tỷ đồng. Trong đó
vay ngắn hạn 20 tỷ đồng, vay dài hạn 7,655 tỷ đồng.
Ngoài hoàn thành và vượt kế hoạch các mục tiêu chính nêu trên, Công ty
đã có nhiều thành công khác tạo nền tảng và cơ sở phát triển doanh nghiệp
năm tiếp theo như:
- Tập thể HĐQT và Ban giám đốc Công ty luôn đoàn kết nhất trí một lòng, ý
chí cao trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp.
- Hoàn thiện hệ thống quản lý hướng tới hiệu quả và chấp hành pháp luật; xây
dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ trong các lĩnh vực hoạt động
của doanh nghiệp.
- Tiếp tục ổn định công tác tổ chức, bước đầu xây dựng được đội ngũ cán bộ
trẻ, có trình độ, nhiệt huyết bên cạnh các cán bộ giàu kinh nghiệm; Đào tạo, nâng
cao năng lực quản lý của cán bộ, năm 2013 Công ty đã tổ chức cho CB CNV
tham gia nhiều khoá đào tạo với trên 31 lượt người; Sắp xếp, kiện toàn bộ máy
sản xuất kinh doanh đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển doanh nghiệp.
2. Về công tác đoàn thể và thi đua khen thưởng:
Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty luôn quan tâm trong lãnh đạo,
chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn
thanh niên…) hoạt động nhằm tập hợp, đào tạo và bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức
cách mạng và ý thức phấn đấu rèn luyện cho lực lượng lao động trẻ. Các tổ chức
đoàn thể trong Công ty được kiện toàn từ Công ty đến các phòng ban, đơn vị
trực thuộc Công ty. Hoạt động của các đoàn thể đã góp phần tích cực trong công
tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCNV, tuyên truyền vận động thực hiện
các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước và quy chế, quy định
của Công ty. Tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên đã phối hợp chặt chẽ với
chính quyền làm tốt công tác chăm lo đời sống CBCNV và người lao động trong
doanh nghiệp, đóng góp tham gia các chương trình đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ
đồng bào bị thiên tai, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ vì tương lai con em, quỹ
chất độc màu da cam, quỹ khuyến học… Vai trò tổ chức Đảng, Công đoàn, đoàn
thể được phát huy đã góp phần vào sự phát triển toàn diện của doanh nghiệp.
Công ty và Công đoàn Công ty đã tổ chức nhiều đợt phát động thi đua trong
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sản xuất kinh doanh, thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở, thi đua hưởng ứng
phong trào “xanh, sạch, đẹp”… tạo ra khí thế thi đua tăng năng suất lao động, chất
lượng, hiệu quả, nâng cao ý thức CBCNV góp phần tích cực hoàn thành các mục
tiêu đề ra của Công ty.
3. Về lề lối làm việc.
HĐQT Công ty hoạt động theo chế độ tập thể trên nguyên tắc tập trung dân
chủ, tuân thủ Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công
ty. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ và chức trách cụ thể. Tập thể
HĐQT Công ty luôn luôn thể hiện sự đoàn kết nhất trí cao, những vấn đề thuộc
thẩm quyền của HĐQT đều được đưa ra bàn bạc tập thể và thể hiện bằng các Nghị
quyết các kỳ họp hoặc tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản; trên cơ sở Nghị quyết,
quyết định của HĐQT, Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.
HĐQT và Ban giám đốc Công ty luôn gương mẫu thực hiện và đề cao ý thức
chấp hành kỷ luật, kỷ cương, quy chế, quy định của Đảng, Pháp luật Nhà nước,
Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty; trên cơ sở này và
thực tiễn, cụ thể hóa bằng việc xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý
nội bộ để thực hiện trong doanh nghiệp.
Trong công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp, Ban giám đốc Công ty
đã ban hành quy định chế độ làm việc và phân công nhiệm vụ của Giám đốc, các
Phó giám đốc. Việc phân công nhiệm vụ và chế độ làm việc của Giám đốc, các Phó
giám đốc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng kết hợp
với lãnh đạo tập thể để chỉ đạo thống nhất mọi mặt hoạt động của Công ty, nhằm để
tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân và phát huy tối đa quyền chủ động, sáng
tạo trong chỉ đạo điều hành của Ban giám đốc Công ty. Năm 2013 Ban giám đốc
Công ty đã rất nỗ lực và hiệu quả trong công tác điều hành, góp phần quan trọng
vào kết quả hoạt động của doanh nghiệp, Ban giám đốc Công ty đã triển khai thực
hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty.
Cơ chế phối hợp làm việc giữa HĐQT và Ban giám đốc Công ty là phù hợp
vì vậy công việc được giải quyết, xử lý kịp thời, nhanh chóng, không chồng chéo,
phát huy tốt tính tích cực và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân. Các công việc của
doanh nghiệp được quyết định đều mang tính thống nhất, nhất trí cao, sát thực, tạo
điều kiện thuận lợi khi tổ chức triển khai thực hiện, mang lại hiệu quả.
Trong sinh hoạt, các thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty luôn nêu cao
ý thức tự phê bình và phê bình, lắng nghe và tiếp thu những ý kiến tham gia đóng
góp của đồng nghiệp nên nội bộ luôn giữ được mối quan hệ đoàn kết tốt.
Các thành viên HĐQT và Ban giám đốc Công ty luôn gương mẫu và có ý
thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, có lối sống chuẩn mực trong các quan
hệ công tác, xã hội và gia đình; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, sống trung thực có
quan điểm đấu tranh rõ ràng về chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hành
tiết kiệm.
Với những đánh giá trên đây, năm qua Hội đồng quản trị và Ban giám đốc
Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty;
Nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 và những năm tiếp theo là rất nặng nề. Để hoàn
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thành kế hoạch năm 2014 và xây dựng Công ty phát triển bền vững, đòi hỏi toàn
thể CBCNV Công ty nói chung, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty nói
riêng phải nâng cao năng lực nhận thức, đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp quản
trị doanh nghiệp, tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ, chủ động sáng tạo
trong công việc quản lý điều hành và chuyên môn, dám nghĩ dám làm và dám chịu
trách nhiệm trước công việc được phân công; biết tập hợp sức mạnh trí tuệ tập thể,
phát huy mọi nguồn lực, khơi dậy mọi tiềm năng, phát huy truyền thống đoàn kết
lao động, sáng tạo, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của người lao động trong
đơn vị và đảm bảo lợi ích của các cổ đông.
Kính thưa Đại hội
Trên đây là ý kiến nhận xét, đánh giá của Hội đồng quản trị về công tác quản
lý, điều hành Công ty năm 2013. Hội đồng quản trị Công ty mong nhận được sự
quan tâm hơn nữa của Tổng công ty, sự ủng hộ hợp tác của các đơn vị bạn và các
cổ đông; đồng thời HĐQT Công ty kêu gọi sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành
động của lãnh đạo Công ty, toàn thể các cổ đông và CBCNV Công ty, các tổ chức
đoàn thể, phấn đấu vì sự phát triển hiệu quả và bền vững của Công ty.
Cuối cùng, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, kính chúc Quý vị đại biểu
và Quý vị cổ đông mạnh khoẻ, thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Xin chân thành cám ơn
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đào Minh Tiến
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CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Vũng Tàu, ngày

tháng

năm 2014

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng
dầu khí IDICO.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng
dầu khí IDICO đã được kiểm toán.
Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm
2013 với các nội dung sau:
A/ Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.
I/ Tình hình tổ chức.
Các thành viên Ban kiểm soát hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm gồm:
1/ Ông:
Đỗ Văn Cường
- Trưởng ban
2/ Ông:
Đào Kim Tuyến
- Thành viên
3/ Bà:
Lê Thị Thanh
- Thành viên
II/ Tình hình hoạt động.
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Ban Kiểm soát
Công ty CP đầu tư xây dựng dầu khí IDICO đã thực hiện các công việc như sau:
- Kiểm tra, giám sát tính phù hợp và thực hiện các Nghị quyết và quyết định
của HĐQT và Ban giám đốc Công ty trong công tác quản lý, điều hành phù hợp
với Điều lệ của Công ty và Pháp luật.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý và năm của Công ty nhằm đánh
giá tính hợp lý và chính xác của các số liệu tài chính.
- Giám sát việc việc chấp hành công bố thông tin theo đúng quy định của
Pháp luật.
- Thường xuyên kiểm soát tình hình sử dụng vốn cho các dự án đầu tư, các
công ty liên doanh liên kết.
- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của Công ty theo các quy định của Pháp
luật.
- Giám sát các quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tại các phòng ban và
các đơn vị trực thuộc.
Trong năm 2013, BKS đã tham gia các cộc họp định kỳ hàng quý và các
cuộc họp bất thường với HĐQT, Ban giám đốc Công ty. Qua đó BKS có thể đánh
giá việc thực hiện các chủ trương của HĐQT và nắm rõ các hoạt động của Công ty
trong từng thời điểm.
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B. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.
I. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.
Trong năm 2013, điều kiện kinh tế chung của cả nước còn gặp nhiều khó
khăn, nhưng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO đã mạnh rạn đề ra
mục tiêu kế hoạch giá trị SXKD là 350 tỷ đồng, tăng trưởng 6% so với năm 2012
cùng các chỉ tiêu kế hoạch khác đều tăng trưởng so với năm 2012.
Với sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty, sự ủng hộ của các cấp ngành địa
phương và với sự quyết liệt, hợp lý trong quản lý, điều hành của tập thể ban lãnh
đạo Công ty, sự đoàn kết thống nhất trong tập thể CBCNV kết quả thực hiện năm
2013 Công ty đã đạt giá trị sản lượng 368 tỷ đồng (bằng 105% kế hoạch năm, tăng
12% so với năm 2012), các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính trong năm của
Công ty như lĩnh vực xây lắp, kinh doanh hạ tầng đều đạt được kết quả tốt góp
phần đưa Công ty ngày một phát triển.
1. Đánh giá lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.
1.1. Lĩnh vực xây lắp.
Thi công xây lắp là lĩnh vực chủ lực của công ty, góp phần nâng cao hiệu
quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm, Công ty đã thi công
vượt tiến độ, hoàn thành bàn giao nhiều công trình bảo đảm chất lượng, an toàn,
được chủ đầu tư đánh giá cao.
Về công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm
Trong năm 2013, Công ty đã tham gia đấu thầu tìm kiếm việc làm với tổng
giá trị là 377 tỷ đồng. Kết quả này đã góp phần đưa Công ty ngày một phát triển
bền vững, đời sống của người lao động được cải thiện và ngày một nâng cao
1.2. Kinh doanh hạ tầng trong KCN.
Được xác định là lĩnh vực then chốt của Công ty với Khu công nghiệp Mỹ
Xuân B1 với diện tích 227,14ha. Hiện nay Công tác đầu tư tập trung vào đầu tư hạ
tầng kỹ thuật KCN MX B1 và nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút các nhà đầu
tư vào khu công nghiệp.
Trong năm 2013 Công ty chủ yếu thu hồi tiền thuê đất, tiền phí hạ tầng của
các nhà đầu tư. Đến nay lĩnh vực kinh doanh hạ tầng đã có hiệu quả và đảm bảo
được nguồn vốn đầu tư cho dự án.
1.3. Lĩnh vực sản xuất và kinh doanh VLXD.
- Về SXVLXD, Công ty tiếp tục cho thuê Nhà máy VLXD Phú Mỹ nhằm
tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.
- Về kinh doanh VLXD, Công ty chủ yếu là cung cấp vật tư cho đơn vị nội
bộ để thi công các công trình tại TP.HCM, Đồng Nai, Long An và BRVT.
1.4. Lĩnh vực du lịch.
Đơn vị quản lý 2 khách sạn Thùy Dương và Long Hải, trong đó khách sạn
Long Hải hoạt động khó khăn do cơ sở vật chất xuống cấp, môi trường xung
quanh khách sạn bị ô nhiễm nặng nề (nằm gần cảng cá) do đó hoạt động du lịch
chủ yếu là khách sạn Thùy Dương.
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1.5. Lĩnh vực Tư vấn thiết kế.
Xí nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng chủ yếu thiết kế các công trình do công
ty làm chủ đầu tư, và thiết kế các công trình ngoài giá trị không lớn, trong năm giá
trị sản lượng thực hiện đạt 1 tỷ đồng (đạt 50%).
2. Đánh giá tình hình thực hiện đầu tư các dự án.
2.1. Các dự án triển khai thực hiện.
a. Khu công nghiệp Mỹ xuân B1-CONAC.
Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN như thi công đường nội bộ số 5 GĐ1, số 6
GĐ1; hoàn thành trạm xử lý nước thải KCN; trồng cây xanh, xây hàng rào KCN,
lát gạch vỉa hè, chỉnh trang KCN với giá trị 16,75 tỷ đồng.
Thỏa thuận đền bù thu hồi đất của các hộ dân trong phần diện tích da báo
(không nằm trong 16 ha thuộc diện tích điều chỉnh giảm của KCN) để tạo quỹ đất
sạch sẵn sàng cho nhà đầu tư thuê.
Thực hiện các bước để điều chỉnh giảm khoảng 16 ha nằm giáp đường Mỹ
Xuân – Ngãi nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh KCN.
b. Khu nhà ở xã hội 334 - Nguyễn An Ninh.
Tập trung hoàn thành công tác chuẩn bị, giải quyết các thủ tục còn lại để
khởi công Công trình này trong năm 2014.
2.2. Dự án hoàn thiện thủ tục.
Mỏ sét Mỹ xuân 2: Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để Công ty được
cấp Giấy CN QSDĐ đối với phần diệc tích đã thỏa thuận đền bù (3,8 ha) và tìm
khách hàng mua sét, thu hồi vốn đầu tư.
2.3. Dự án giãn tiến độ.
Dự án Mỏ Puzơlan giãn tiến độ tìm kiếm đối tác hợp tác.
2.4. Các dự án tạm dừng triển khai.
Dự án chung cư 326 Nguyễn An Ninh và Dự án bãi biển KS Long Hải.
Công ty vẫn đang tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng hoặc hợp tác đầu tư
đối với dự án KS Long Hải.
2.5. Các dự án dừng đầu tư: Cụm công nghiệp Tam Phước 2.
3. Đánh giá công tác tài chính.
3.1. Đối với các tổ chức tín dụng.
Công ty đã duy trì tốt mối quan hệ, đảm bảo trả nợ gốc, lãi đúng hạn. Hiện
tại tình tình tài chính Công ty đã đi vào ổn định.
Từ đầu năm đơn vị đã làm việc với ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt
Nam về hạn mức vay ngắn hạn và hạn mức bảo lãnh năm 2013, trong đó hạn mức
vay lưu động là 76 tỷ đồng (bao gồm cả bảo lãnh thanh toán), hạn mức bảo lãnh là
120 tỷ đồng.
Số dư vay ngân hàng tại thời điểm đầu năm 2013 là 81,846 tỷ đồng đến cuối
năm còn 47,57 tỷ đồng (trong đó: vay ngắn hạn là 35,17 tỷ đồng; vay trung dài hạn
là 12,40 tỷ đồng, trong đó vay Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam là 4,4 tỷ
đồng, Quỹ bảo vệ môi trường là 8 tỷ đồng).
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Đến nay, số dư vay ngân hàng giảm xuống còn 32.655 tỷ đồng. Trong đó,
vay ngắn hạn 25 tỷ đồng, vay dài hạn 7.655 tỷ đồng.
3.2. Về đầu tư tài chính.
Trong năm 2013, Công ty thực hiện thoái vốn Công ty cổ phần thủy điện
Sorkphumieng. Tính đến thời điểm hiện tại Công ty liên doanh, góp vốn tại 03 đơn
vị với giá trị 28,214 tỷ đồng. Trong đó:
+ Công ty phát triển hạ tầng IDICO số tiền là 24,949tỷ đồng.
+ Đầu tư liên doanh liên kết vào công ty Liên doanh LESCO-RESROT với
số tiền 2,778 tỷ đồng.
+ Công ty LAMA-IDICO số tiền 486,6 triệu đồng.
3.3. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính.
Năm 2013 là năm nền kinh tế tiếp tục gặp khó khăn. Tuy nhiên với sự quan
tâm chỉ đạo sát sao của Tổng công ty cùng với sự đoàn kết thống nhất trong điều
hành và quyết tâm cao của Ban giám đốc và toàn bộ CBCNV, kết thúc năm doanh
thu và lợi nhuận của Công ty đạt như sau:
+ Doanh thu:
202.271.003.701 đồng (109% kế hoạch năm).
+ Lợi nhuận:
6.683.378.752 đồng (105% kế hoạch năm).
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu: 13,36 %.
+ Cổ tức dự kiến: 10%.
3.4. Về quản lý công nợ phải thu, phải trả.
Công tác thu hồi vốn được thực hiện quyết liệt. Thường xuyên xem xét,
đánh giá, phân tích khả năng thanh toán của các bên, phát hiện sớm tình hình khó
khăn trong thanh toán để có giải pháp khắc phục kịp thời.
Hàng tháng, hàng quý đều thực hiện đối chiếu xác nhận công nợ. Đối với
các khoản nợ phải thu khó đòi, quá hạn phát sinh từ những năm trước, Công ty đã
rà soát, xem xét từng khoản nợ để có giải pháp xử lý theo đúng quy định. Năm
2013, Công ty đã trích dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi từ những năm
trước với số tiền là: 1,3 tỷ đồng.
4. Về tổ chức lao động, tiền lương của doanh nghiệp.
Công ty hiện có 05 phòng ban và 04 đơn vị trực thuộc với tổng số lao động
tham gia sản xuất là 241 người .
Thu nhập bình quân năm 2013 là 6.124.000 đồng/người/tháng.
Các chế độ chính sách cho người lao động được Công ty đảm bảo theo đúng
quy định của Nhà nước và thoả ước lao động tập thể; việc tham gia bảo hiểm xã
hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp … được thực thiện đầy đủ và nghiêm túc.
Tổng
12
143 người. Tổng số tiền đã đóng là 1.689 tỷ đồng.
II. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2013.
- Căn cứ số liệu báo cáo tài chính Công ty năm 2013 đã được kiểm toán do
Công ty hợp doanh kiểm toán Việt Nam - CPA thực hiện. Sau khi xem xét Ban
kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường gì trong lĩnh vực tài chính, kết
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quả đã được kiểm toán phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty phù
hợp với chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Các chỉ số tài chính cho thấy tình hình tài chính năm 2013 của Công ty là
lành mạnh, khả năng thanh toán nợ dài hạn và ngắn hạn đều đảm bảo; Công ty đã
bảo toàn và phát triển được vốn.
- Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính đủ điều kiện để
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty xem xét thông qua theo quy định.
- BKS thống nhất số liệu dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013 để trình Đại
hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua như sau:
+ Lợi nhuận trước thuế năm 2013:
6.683.378.752 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2013:
6.468.642.802 đồng
+ Dự kiến trích lập các quỹ:
1.191.992.132 đồng
* Quỹ Đầu tư phát triển 7%:
439.154.996 đồng
* Quỹ dự phòng tài chính 7%:
439.154.996 đồng
* Quỹ khen thưởng phúc lợi 5%:
313.682.140 đồng
+ Dự kiến chia cổ tức 10%:
5.000.000.000 đồng
Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty
chính thức phân phối các quỹ và chia cổ tức năm 2013.
III. Kết quả giám sát công tác quản lý điều hành HĐQT và BGĐ.
Các thành viên Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực với tinh thần trách
nhiệm cao, giám sát chặt chẽ kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban giám đốc
trong quá trình thực hiện triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và
của HĐQT. Trong năm Hội đồng quản trị đã họp thường kỳ đầy đủ và họp đột
xuất khi có yêu cầu theo đúng quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty
trong nhằm giải quyết những vấn đề còn vướng mắc đưa ra quyết định kịp thời tạo
điều kiện Ban giám đốc hoạt động đạt hiệu quả cao.
1. Thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT và Ban giám đốc.
Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ
với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. HĐQT
đã bám sát các mục tiêu, định hướng Đại hội đồng cổ đông quyết nghị để triển
khai các nhiệm vụ cụ thể. Ban giám đốc căn cứ nghị quyết, quyết định của HĐQT
triển khai nhiệm vụ một cách kịp thời và có những ứng xử linh hoạt để đạt được
kết quả tốt nhất.
Lãnh đạo Công ty đã chú trọng thực hiện các biện pháp bảo tồn và phát triển
vốn. Công tác thu hồi công nợ được quan tâm sâu sát, sử dụng nhiều biện pháp để
thu hồi và thực hiện trích lập quỹ dự phòng tài chính đầy đủ, đúng quy định.
2. Tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý, điều hành.
Công tác đầu tư: Đầu tư tài sản cố định, XDCB của Công ty đã thực hiện
đúng Điều lệ; Công tác đầu tư xây dựng được thực hiện tuân thủ theo các quy định
của Luật đấu thầu, các quy định về quản lý chất lượng, quản lý chi phí xây dựng
công trình…
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Chế độ báo cáo: Công ty đã chấp hành tốt quy định về công bố thông tin
đối với Công ty niêm yết. Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường
niên, báo cáo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, mua bán cổ phiếu quỹ,
tạm ứng cổ tức, thay đổi, bổ sung nhân sự cấp cao … được công bố kịp thời, đăng
tải đầy đủ trên website Công ty, tạo điều kiện cung cấp thông tin chính thống cho
cổ đông và nhà đầu tư.
Ban hành các quy chế, quy định nội bộ: Được thực hiện chặt chẽ, cẩn
trọng trên cơ sở thực tiễn doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.
Thông qua các ý kiến đóng góp vào dự thảo đã phát huy được trí tuệ tập thể, do đó
các qui định khi ban hành có tính khả thi cao, thực sự là công cụ hữu hiệu phục vụ
công tác quản lý, điều hnh.
Chính sách đối với người lao động: Công ty đã đảm bảo thực hiện việc ký
hợp đồng lao động, trích nộp BHYT, BHXH và các quyền lợi của người lao động
theo đúng luật. Xây dựng quy chế lương, thưởng, hệ thống tiêu chuẩn chức danh
và chính sách nhân viên gắn liền với năng suất, chất lượng hiệu quả công việc
người lao động nhằm khuyến khích động viên người lao động phát huy tính chủ
động sáng tạo trong công việc; tạo điều kiện cho CBCNV học tập đào tạo nâng
cao trình độ để gắn bó làm việc lâu dài tại Công ty.
IV. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội
đồng quản trị, Ban giám đốc, và cổ đông.
Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, Giám
đốc và các cán bộ quản lý trong năm 2013, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất
thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT, Giám đốc và các cán
bộ quản lý.
HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng quý, ngoài
ra đề ra các quyết định phê duyệt, chỉ đạo kinh doanh kịp thời, HĐQT thường
xuyên thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT dưới hình thức bằng văn bản;
Trong các phiên họp HĐQT nói riêng và hoạt động của HĐQT nói chung, các
thành biên HĐQT tham gia đầy đủ, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để
đưa ra các nghị quyết và quyết định kịp thời để định hướng chỉ đạo kinh doanh
theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của Pháp luật.
Giữa Ban Kiểm soát và HĐQT, Ban Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp
chặt chẽ. Ban Kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT và Ban
Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài
liệu, cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.
Ban Kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, và tham
dự hầu hết các cuộc họp giao ban của Công ty. Tại các cuộc họp này, Ban Kiểm
soát cũng đã tham gia đóng góp ý kiến trên phương diện đảm bảo tính phù hợp
trong các hoạt động của Công ty.
Ban Kiểm soát thực hiện thẩm định báo cáo Tài chính trước khi trình Hội
đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm
soát hàng quý của Ban Kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng
Giám đốc.
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C. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014.
Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát năm 2014, Ban kiểm soát kính trình Đại
hội kế hoạch hoạt động năm 2014 như sau:
- Khắc phục được các tồn tại của BKS trong năm qua.
- Kết hợp với HĐQT và Ban Giám đốc Công ty hoàn thiện và chuẩn hóa các
quy định, quy chế của Công ty, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định và
quy chế do Công ty ban hành.
- Tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Giám đốc Công ty
trong việc quản lý điều hành các hoạt động SXKD của Công ty, tuân thủ các quy
định của pháp luật góp phần đưa Công ty ngày càng phát triển ổn định, đảm bảo
lợi ích cho các nhà đầu tư, cổ đông và người lao động.
D. Một số đề xuất kiến nghị.
Để tiếp tục tốc độ tăng trưởng và tăng trưởng bền vũng trong năm 2014 và
những năm tiếp theo, BKS có một số kiến nghị và đế xuất sau:
- Tập trung vào các lĩnh vực SXKD chính, đặc biệt là các lĩnh vực đã và
đang mang lại hiệu quả SXKD cao và bền vững như lĩnh vực xây lắp và Kinh
doanh dịch vụ hạ tầng KCN.
- Không ngừng kiểm soát các rủi ro trong hoạt động SXKD, đặc biệt ở các
khâu thu hồi công nợ, thanh quyết toán công trình.
- Xây dựng bộ máy quản lý điều hành có năng lực đáp ứng được trong các
điều kiện hoạt động SXKD ngày càng hội nhập và cạnh tranh như hiện nay.
- Tiếp tục xây dựng và phát huy văn hóa doanh nghiệp của Công ty.
Trên đây toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 kính trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét biểu quyết thông qua.
TM. BAN KIỂM SOÁT

Đào Kim Tuyến
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