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

…………, ngày…….tháng……..năm 2015

PHIẾU ĐĂNG KÝ
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
Kính gửi:

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

1. Tên cổ đông: ………………………………………………………….
- CMND số: …………… cấp ngày ………… tại ……………………….
- Địa chỉ: ………………………………………………………………….
- Điện thoại: ………………………………………………………………
- Mã số cổ đông: ……………………Số cổ phần sở hữu: …..……. ……..
Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2015 của Công ty.
Bằng văn bản này, tôi xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2015 của Công ty như sau:
Xác nhận tham dự (Đánh dấu vào ô tương ứng).
a. Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông:
b. Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông:
- Họ tên người được ủy quyền: ……………………………………………
- CMND số: …………… cấp ngày ………… tại ………………………..
- Địa chỉ: …………………………………………………………………..
- Điện thoại: ………………………………………………………………
2. Đăng ký phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông: Có:
; Không
Tóm tắt Nội dung phát biểu (nếu có):

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
CỔ ĐÔNG

Ký, ghi rõ họ và tên

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

…………, ngày…….tháng……..năm 2015

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Bên ủy quyền: ………………………………………………………………….
- CMND số: …………… cấp ngày ……………… tại ……………………….
- Địa chỉ: ………………………………………………………………………..
- Điện thoại: …………………………………………………………………….
- Mã số cổ đông: …………………………Số cổ phần sở hữu: …..……. …….
Bên nhận ủy quyền …………………………………………………………...
- CMND số: …………… cấp ngày ……………… tại ……………………….
- Địa chỉ: ………………………………………………………………………..
- Điện thoại: …………………………………………………………………….
Nội dung ủy quyền:
Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO và
biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần thuộc sở
hữu của Bên ủy quyền.
Cam kết:
Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân
thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ
phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.
Ghi chú: Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Ký, ghi rõ họ và tên

NGƯỜI ỦY QUYỀN
Ký, ghi rõ họ và tên

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

Vũng Tàu, ngày ……. tháng 4 năm 2015

PHIẾU ĐĂNG KÝ
Phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
Kính gửi:

Đoàn chủ tịch Đại hội

1. Tên cổ đông: …………………………………………………………
- Mã số cổ đông: …………………Số cổ phần sở hữu: …..……. …….
Tôi xin đăng ký phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
của Công ty:
Nội dung phát biểu:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Đề nghị Đoàn Chủ tịch Đại hội sắp xếp
Xin cám ơn.
CỔ ĐÔNG

Ký, ghi rõ họ và tên

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG NĂM 2015
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 Tuấn
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 2014 và
phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Đ/c Tùng - GĐ Cty

2- Các tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2014 đã được
kiểm toán; Phân phối lợi nhuận 2014, và kế hoạch
phân phối lợi nhuận năm 2015; Thù lao HĐQT, BKS
2015; Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo
tài chính 2015.

Đ/c Dũng - PhGĐ

3- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản
lý, điều hành Công ty năm 2014
4- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014

Đ/c Tiến - CT HĐQT
Đ/c Tuấn - Tr.BKS

5- Bầu bổ sung HĐQT, Ban KS

10h00 – 11h00

- Thông qua tờ trình nhân sự bổ sung HĐQT, BKS

Đoàn chủ tịch (biểu quyết)

- Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS

Đ/c Tuấn (biểu quyết)

- Bỏ phiếu bầu cử nhân sự bổ sung HĐQT, BKS

Ban k.phiếu (Đ/c Tuấn)

Thảo luận

Đoàn Chủ tịch

1- Đại hội thảo luận; Giải đáp thắc mắc.
2- Đại biểu Tổng Công ty IDICO phát biểu
3- Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử

Ban k.phiếu (Đ/c Tuấn)

4. Nghỉ giải lao (10 phút); Trong thời gian này
HĐQT họp bầu Chủ tịch, BKS họp bầu Trưởng ban.
11h00 - 11h30

Thông qua các nội dung:

Đoàn Chủ tịch

1- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và
nhiệm vụ năm 2015; Báo cáo của Hội đồng quản trị;
Báo cáo của Ban kiểm soát
2- Phân phối lợi nhuận 2014 và kế hoạch năm 2015;
Thù lao HĐQT, BKS 2015
3- Ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2015.
4- Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng
Ban KS 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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Vũng Tàu, ngày

tháng 4 năm 2015

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO
Cơ sở pháp lý:
- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29/11/2005, sửa đổi bổ sung ngày 20/6/2013;
- 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 2015 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.
- Đại hội đồng Cổ đông năm 2015 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.
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+ Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.
- Trong trường hợp biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội,
bầu Ban kiểm phiếu, chương trình họp, Quy chế Đại hội,…. Đại hội có thể biểu
quyết bằng hình thức giơ tay.
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
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rối, làm mất trật tự trong Đại hội hoặc không thực hiện nghiêm túc Quy chế này.
- 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 2015 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 2015 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
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
C.TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

Số

Vũng Tàu, ngày __ tháng __ năm 2015

/CT-KHKT

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015

Kính gửi:

Đại hội đồng Cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO báo cáo tình hình thực
hiện nhiệm vụ năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:
Phần I
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
Đánh giá chung:
Thuận lợi:
- Tình hình tài chính Công ty ngày một lành mạnh.
- Công việc chuyển tiếp cùng với việc đấu thầu tìm kiếm công trình xây lắp
có giá trị lớn ngày một tăng.
- Được sự quan tâm chỉ đạo của ban ngành địa phương và Lãnh đạo Tổng
công ty.
- Nội bộ ban lãnh đạo, tập thể cán bộ công nhân viên đoàn kết, tâm huyết
cùng đồng lòng xây dựng Công ty phát triển.
Khó khăn:
- Tăng trưởng kinh tế trong nước vẫn còn thấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro;
- Việc tìm kiếm cạnh tranh đấu thầu xây lắp ngày một khó khăn cả phần vốn
ngân sách và vốn FDI.
- Công trình thi công nguồn vốn ngân sách có giá trị lớn nhưng công tác giải
phóng mặt bằng, thay đổi thiết kế kỹ thuật chưa kịp thời.
Về tổng quan, năm 2014 Công ty tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt đẹp,
phát triển ngày càng bền vững, trong đó tiêu biểu là:
- Hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, đặc biệt là các chỉ
tiêu lợi nhuận, cổ tức và tiền lương – thu nhập đều cao hơn thực hiện năm 2013
khoảng 10%..
- Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 đã được UBND Tỉnh quyết định điều chỉnh
giảm diện tích thu hồi đất và phê duyệt quy hoạch điều chỉnh theo đề nghị của
Công ty, cho thuê thêm và hoàn thành việc thu tiền hơn 12 ha đất… đây là
những công việc quan trọng để Công ty tránh rủi ro, nâng cao hiệu quả sản xuất
kinh doanh, Dự án đã bắt đầu phát huy hiệu quả giúp doanh nghiệp thêm nguồn
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lực bền vững để phát triển.
- Hoàn thành chuyển nhượng Nhà máy VLXD Phú Mỹ và Mỏ sét Mỹ Xuân
2 đã giúp Công ty thoát được gánh nặng nhiều năm thua lỗ liên tục trong lĩnh
vực sản xuất vật liệu xây dựng, đồng thời thu được nguồn tài chính đáng kể để
đầu tư vào lĩnh vực khác hiệu quả, an toàn.
- Trong điều kiện thị trường khó khăn phải cạnh tranh gay gắt nhưng tìm
kiếm việc làm mới trong xây lắp vẫn đạt trên 300 tỷ đồng và công trình thi công
đảm bảo an toàn, hiệu quả… tiếp tục khẳng định xây lắp là lĩnh vực hoạt động
chính góp phần quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh, giải quyết công ăn
việc làm, nâng cao thu nhập… của Công ty.
- Được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhì, đồng thời tổ
chức thành công Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương
Độc lập là các sự kiện quan trọng diễn ra trong năm 2014 của Công ty. Đây là
niềm tự hào cổ vũ động viên to lớn đối với CBCNV Công ty, góp phần quan
trọng quảng bá hình ảnh, nâng cao thương hiệu Công ty.
Kết quả đạt được năm 2014 là sự cố gắng nỗ lực của tập thể CBCNV, làm
tiền đề cho thành công của năm 2015.
Bên cạnh những việc đã làm được, năm 2014 còn những tồn tại chủ yếu là:
- Những bất cập, trong quản lý, điều hành xây lắp khi sản lượng xây lắp
ngày càng lớn.
- Vụ kiện đối với Công ty Thiên Kim đã mất rất nhiều công sức, thời gian và
cả chi phí nhưng diện tích đất (16,6 ha – chiếm trên 10% đất công nghiệp cho
thuê của khu công nghiệp) vẫn chưa thu hồi được, đây là bài học lớn về lựa chọn
đối tác của Công ty.
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2014:
TT
A
1
2
3
4
5
6
7

Các chỉ tiêu chủ yếu
B
Tổng giá trị SXKD
Giá trị xây lắp
Giá trị CNVLXD
Giá trị tư vấn
Giá trị SXKD nhà và hạ tầng
Giá trị kinh doanh khác
Doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Nộp ngân sách NN
Giá trị đầu tư phát triển
Cổ tức
Thu nhập bình quân

Kế hoạch
năm 2014
1

Thực hiện
năm 2014
2

Tỷ lệ %
3=2/1

382.000

382.500

100%

290.000

245.200

85%

3.000

3.000

100%

1.000

1.000

100%

78.000

123.300

158%

10.000

10.000

210.000

210.000

100%
100%

7.300

7.512

103%

25.000

25.500

102%

27.000

11.000

41%

11%

11%

100%

6,2

7,1

115%

Đánh giá kết quả thực hiện ở từng lĩnh vực.
1. Xây lắp
2

Đvt: triệu đồng

1.1. Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm:
Trong năm 2014 công ty đã tham dự và trúng thầu 07 gói thầu với giá trị là
346,75 tỷ đồng, trong đó phần IDICO-CONAC thực hiện là 298,45 tỷ đồng. Cụ
thể: Đường 15B (từ đường Hoàng Quốc Việt - Phạm Hữu Lầu, Q7) có giá trị 38
tỷ đồng; Xây dựng hệ thống thoát nước đường Đỗ Xuân Hợp, Q9 có giá trị 138 tỷ
đồng, trong đó IDICO-CONAC thực hiện 118 tỷ đồng; Xưởng thực hành trường
nghề Lilama có giá trị 8,2 tỷ đồng; Cầu Chiêm Đức Long An có giá trị 22,4 tỷ
đồng; Nâng cấp cải tạo đại lộ Nguyễn Huệ Q1 có giá trị 67 tỷ đồng; Nâng cấp mở
rộng đường 15+15A Hóc Môn có giá trị 11,15 tỷ đồng; Đường Liên cảng Cái
Mép Thị Vải – đoạn 6 có giá trị 62 tỷ đồng trong đó IDICO-CONAC thực hiện
31,7 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2014 giá trị sản lượng xây lắp gối đầu cho năm
2015 của công ty còn lại là 350 tỷ đồng/300 tỷ kế hoạch năm 2015. Đây là thành
công lớn của doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp, thể hiện rõ sự nỗ lực và năng
động của Ban điều hành cùng CBCNV.
1.2. Công tác triển khai thi công:
Trong năm 2014 Công ty triển khai thực hiện nhiều gói thầu xây lắp, trong
đó có nhiều công trình trọng điểm trên nhiều địa bàn khác nhau. Các công trình
công ty nhận thầu đều được thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, ATLĐ và
mang lại hiệu quả, qua đó đã tạo được uy tín với các Chủ đầu tư.
Năm 2014 giá trị xây lắp đạt 245,2 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch năm 2014,
trong đó:
- Các công trình công ty tự đầu tư có giá trị 11 tỷ đồng: Tập trung vào hạ
tầng kỹ thuật KCN Mỹ Xuân B1 để phục vụ hoạt động trong khu công nghiệp
- Các công trình công ty nhận thầu: Có giá trị 234,2 tỷ đồng.
Giá trị sản lượng xây lắp thực hiện năm 2014 chưa đạt yêu cầu đề ra chủ
yếu do nguyên nhân khách quan như: Vướng mắc về giải phóng mặt bằng, công
trình thường xuyên thay đổi thiết kế kỹ thuật nhưng chậm trong thủ tục phê
duyệt…
1.3. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán:
Trong năm công ty đã tạm ứng, thanh toán được 165 tỷ đồng trong lĩnh vực
xây lắp. Các công trình thi công đến đâu, đều được lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn
công tới đó, do đó công tác thu hồi vốn luôn kịp thời, đảm bảo nguồn vốn cho
SXKD. Tuy nhiên vẫn tồn tại về thanh quyết toán ở một số công trình như:
Quốc lộ 51, điều chỉnh giá Hương lộ 60...
2. Lĩnh vực kinh doanh hạ tầng KCN:
Trong năm 2014 Công ty đã cho thuê được 12,23 ha, thu hồi vốn từ tiền
thuê đất của các nhà đầu tư với giá trị 123,3 tỷ đồng/78 tỷ đồng kế hoạch, đạt
158% kế hoạch năm. Đến nay lĩnh vực kinh doanh hạ tầng đã bắt đầu có hiệu
quả và đảm bảo cân đối nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công
ty.
3. Tình hình triển khai các dự án đầu tư:
3.1. Khu công nghiệp Mỹ xuân B1-CONAC:
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- Về đầu tư hạ tầng:

. Trong năm giá trị thực hiện đạt 10
tỷ đồng.
+ Hoàn thành phê duyệt thiết kế, dự toán điều chỉnh và quyết toán đường nội
bộ số 4.
+ Đã triển khai kiểm toán các hạng mục của Dự án Mỹ Xuân B1 để quyết
toán vốn đầu tư.
- Về điều chỉnh quy hoạch KCN: UBND Tỉnh đã có quyết định điều chỉnh
giảm diện tích đất thu hồi của KCN (15,22 ha) và đã ban hành quyết định phê
duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp.
- Về đền bù giải tỏa: Đã kiểm kê xong và hoàn thành xét pháp lý ở xã đối với
12,69 ha/12,69 ha đất da báo còn lại trong khu công nghiệp.
3.2. Khu nhà ở xã hội 334 - Nguyễn An Ninh: Đang hoàn thành các bước
chuẩn bị đầu tư dự án; giá trị thực hiện
.
4. Lĩnh vực kinh doanh VLXD, tư vấn thiết kế, du lịch, kinh doanh khác:
Các hoạt động này diễn biến bình thường. Năm 2014 chủ yếu tập trung tư
vấn thiết kế và cung cấp vật liệu xây dựng các công trình do Công ty làm chủ
đầu tư hoặc làm nhà thầu thi công.
:
Ngay từ cuối năm 2013 đơn vị đã xây dựng kế hoạch tài chính cho năm 2014,
trên cơ sở đó đề ra những giải pháp thích hợp trong tổ chức thực hiện, cụ thể:
- Tập trung huy động mọi nguồn lực đáp ứng cho các dự án trọng điểm, các
dự án phải đẩy nhanh tiến độ để đưa vào khai thác;
- Xây dựng kế hoạch giải ngân phù hợp với tiến độ thực hiện của dự án để
đáp ứng kịp thời vốn vay cho dự án và tiết kiệm chi phí lãi vay;
- Tăng cường công tác thu hồi vốn, thanh quyết toán khối lượng xây lắp
hoàn thành kịp thời;
5.1. Về công tác tín dụng:
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 để đảm bảo và đáp ứng
được nguồn phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị. Hiện tại hạn
mức vay lưu động là 60 tỷ đồng và hạn mức bảo lãnh là 120 tỷ đồng.
Số dư vay ngân hàng tại thời điểm đầu năm 2014 là 47,570 tỷ đồng đến
31/12/2014 giảm xuống còn 6,654 tỷ đồng (Đây là khoản vay dài hạn Quỹ bảo
vệ môi trường với lãi suất là 5,4%/năm). So với đầu năm số dư vay ngân hàng
giảm 40,916 tỷ đồng.
Theo kế hoạch trả nợ ngân hàng năm 2014, Công ty phải trả nợ gốc dài hạn
với số tiền 5,750 tỷ đồng, nợ lãi là 3,862 tỷ đồng. Tuy nhiên trong năm 2014
Công ty đã tăng cường công tác thu hồi vốn đầu tư, thanh quyết toán khối lượng
xây lắp kịp thời, xây dựng kế hoạch giải ngân phù hợp với tiến độ, thực hiện
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việc vay và trả nợ ngân hàng đúng hạn nên từ tháng 9 năm 2014 Công ty đã trở
thành khách hàng đạt tiêu chuẩn VIP của ngân hàng do đó chi phí tài chính năm
2014 giảm xuống còn 2,1 tỷ đồng và trả nợ gốc dài hạn 6,751 tỷ đồng.
5.2. Về đầu tư tài chính:
Từ đầu năm 2014 đến nay Công ty không thực hiện đầu tư tài chính. Tính
đến thời điểm hiện tại, Công ty thực hiện góp vốn liên doanh, mua cổ phần tại
03 Công ty với tổng số tiền: 28,214 tỷ đồng, các khoản đầu tư này đều chuyển
tiếp từ những năm trước đây. Hiện tại Công ty đang thực hiện và tìm kiếm đối
tác thoái vốn tại Công ty TNHH Lesco Resort.
5.3. 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.
Tính đến nay, Công ty đã trích dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi từ
những năm trước với số tiền là: 1,5 tỷ đồng.
5.4. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính như sau:
Năm 2014 là năm tiếp tục gặp nhiều khó khăn của kinh tế trong nước. Tuy
nhiên với sự đoàn kết thống nhất trong điều hành và quyết tâm cao của Ban lãnh
đạo và CBCNV, các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đều đạt kế hoạch đề ra và cao hơn
thực hiện năm 2013 khoảng 10%, như: Lợi nhuận đạt 7,512 tỷ đồng bằng 112%
năm 2013, cổ tức 11% bằng 110% năm 2013.
5.5. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014:
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 02/NQCT ngày 25/4/2014 về việc phân phối các quỹ và chia cổ tức năm 2014;
Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 của đơn vị,
Công ty dự trù phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014 như sau:
Lợi nhuận được phân phối
: 6.549.998.565 đồng
Dự kiến phân chia:
- Trích lập các quỹ
: 1.113.499.756 đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển 10%
: 654.999.857 đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi 7% : 458.499.900 đồng
- Chia cổ tức 11%
: 5.500.000.000 đồng
Dự kiến chi trả cổ tức trong Quý 3/2015.
6. Công tác sắp xếp tái cấu trúc, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp
Trong giai đoạn hiện nay và sắp tới, việc cơ cấu lại doanh nghiệp là phù hợp
định hướng của Nhà nước và cần thiết với doanh nghiệp.
Năm 2014 Công ty đã hoàn thành chuyển nhượng Nhà máy VLXD Phú Mỹ,
Mỏ sét Mỹ Xuân 2 và đang thực hiện thoái vốn của Công ty tại Lesco Resort.
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Theo lộ trình, Công ty sẽ thực hiện thoái vốn Công ty đầu tư tại IDICO-IDI
và lập phương án thoái một phần vốn Nhà nước tại Công ty. Bên cạnh đó củng
cố các đơn vị xây lắp trực thuộc theo vùng để các đơn vị chủ động sản xuất và
phát triển thị trường.
7. Về tổ chức lao động, tiền lương của doanh nghiệp:
7.1. Công tác tổ chức, lao động:
- Công ty hiện có 05 phòng ban: Văn phòng tổng hợp, Phòng Tài chính Kế
toán, Phòng Kế hoạch Kỹ thuật, Phòng Đầu tư và BQL Dự án đầu tư xây dựng
công trình.
- Công ty có các đơn vị trực thuộc sau: Xí nghiệp DLTM Dầu khí, Xí nghiệp
Tư vấn thiết kế xây dựng, Xí nghiệp Thương mại và dịch vụ hạ tầng IDICOCONAC, Chi nhánh Công ty tại TP. Hồ Chí Minh, Chi nhánh Công ty tại Miền
Tây Nam bộ.
7. 2. Lao động:
- Tổng số lao động tham gia sản xuất: 207 người, Trong đó nữ: 70 người
Nam: 137 người.
- Tổng số lao động có tên trong danh sách thường xuyên của đơn vị có đến
31/12/2012: 152 người (Nữ: 53 người).
7. 3. Tiền lương:
- Thu nhập bình quân năm 2014 : 7.142.000 đồng/người/tháng
7. 4. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:
- Tổng số người đã đóng BHXH, BHY
133 người. Số tiền đã đóng là 1.711.870.288 đồng
-N
, BHYT,
:0
- Số tiền còn nợ BHXH: 0 đồng
7. 5. Tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:
- Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.
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Phần II
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015:
Chỉ tiêu kế hoạch năm 2015
TT

Chỉ tiêu

Đơn
vị

Thực hiện
năm 2014

Kế hoạch
năm 2015

Tỷ lệ %

A

B

C

1

2

3 = 2/1

1

Tổng giá trị SXKD

Tr.đ

382.500

400.000

105%

-

Giá trị xây lắp

Tr.đ

245.200

300.000

122%

-

Giá trị CNVLXD

Tr.đ

3.000

4.000

133%

-

Giá trị tư vấn

Tr.đ

1.000

1.000

100%

-

Giá trị SXKD nhà và hạ tầng

Tr.đ

123.300

80.000

65%

-

Giá trị kinh doanh khác

Tr.đ

10.000

15.000

150%

2

Doanh thu

Tr.đ

210.000

230.000

110%

3

Lợi nhuận trước thuế

Tr.đ

7.512

8.000

109%

4

Nộp ngân sách NN

Tr.đ

25.500

26.000

102%

5

Giá trị đầu tư phát triển

Tr.đ

11.000

56.200

510%

6

Cổ tức

%

11%

12%

109%

7

Thu nhập bình quân (ng/th)

Tr.đ

7,1

7,3

103%

I. Nhận xét, đánh giá:
Như vậy, hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty năm 2015 đều
cao hơn thực hiện năm 2014. Trong điều kiện nền kinh tế vẫn còn những khó
khăn nhưng với thuận lợi từ kết quả đã đạt được cùng với một số gói thầu xây lắp
chuyển tiếp từ năm 2014 Công ty tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ năm 2015.
II. Các mục tiêu chính:
1. Hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
2. Lĩnh vực xây lắp:
Về thi công xây lắp:
Trong năm 2015 công ty đặt mục tiêu tăng trưởng từ 15% đến 20% so với
năm 2014 về lĩnh vực kinh doanh xây lắp. Công ty tiếp tục tập trung vào lĩnh
vực xây lắp, hoàn thành tốt kế hoạch xây lắp đã đề ra là 300 tỷ đồng, trong đó:
- Các công trình Công ty tự đầu tư: Có giá trị 24,5 tỷ đồng ( Thi công hạ
tầng kỹ thuật KCN Mỹ Xuân B1 với giá trị 10 tỷ đồng, khu nhà ở 334 Nguyễn
An Ninh với giá trị 14,5 tỷ đồng)
- Các công trình Công ty nhận thầu: Có giá trị 275,5 tỷ đồng, bao gồm Công
trình Quốc lộ 56 là 22,4 tỷ đồng; Quốc lộ 1 là 25 tỷ đồng; Đường Châu Pha – Đá
Bạc 16,2 tỷ đồng; Đường chui dưới chân cầu Điện Biên Phủ 8 tỷ đồng; Đường
15B 37 tỷ đồng; thoát nước đường Đỗ Xuân Hợp 70 tỷ đồng; Cầu Triêm Đức
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19,3 tỷ đồng; Lilama2 là 8 tỷ đồng; Đại lộ Nguyễn Huệ 40 tỷ đồng; Đường Nhị
Bình 9,6 tỷ đồng; đường liên cảng Cái Mép Thị Vải 20 tỷ đồng.
Song song với thi công, Công ty tập trung thực hiện kịp thời công tác lập hồ
sơ, thanh quyết toán công trình và thu vốn xây lắp.
Đồng thời tiếp tục củng cố thị trường, quyết liệt tìm kiếm việc làm mới đạt
từ 200 đến 250 tỷ đồng xây lắp.
3. Về lĩnh vực kinh doanh hạ tầng KCN:
Đẩy mạnh công tác vận động thu hút đầu tư, chỉnh trang hạ tầng khu công
nghiệp, năm 2015 cho thuê từ 5 - 10 ha.
4. Về lĩnh vực kinh doanh VLXD, tư vấn thiết kế, du lịch, kinh doanh khác:
- Du lịch: Duy trì ổn định, nâng cao hiệu quả kinh doanh và đời sống thu
nhập người lao động.
- Tư vấn thiết kế: Tập trung thiết kế chi tiết hạ tầng khu công nghiệp Mỹ
Xuân B1 và đẩy mạnh công tác tiếp thị nhận thầu bên ngoài.
- Kinh doanh vật tư: Chủ động tìm kiếm nguồn hàng, tập trung cung cấp vật
liệu xây dựng các công trình do Công ty làm nhà thầu thi công bảo đảm chất
lượng, kịp thời và hiệu quả.
5. Tình hình thực hiện đầu tư các dự án:
5.1. Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1:
- Giải quyết dứt điểm việc điều chỉnh giảm diện tích Khu công nghiệp (Thay
vì tạm để lại chưa thu hồi đất như hiện nay).
- Giải quyết thủ tục pháp lý (UBND Tỉnh có quyết định giao đất) đối với
phần diện tích hơn 3 ha trong Khu công nghiệp.
- Cơ bản hoàn thành đền bù, thu hồi diện tích còn lại và tiếp tục đầu tư xây
dựng, chỉnh trang Khu công nghiệp toàn diện hơn với tổng vốn đầu tư năm 2015
dự kiến 41,682 tỷ đồng (Trong đó kinh phí đền bù 31,609 tỷ đồng cho 12,22 ha
diện tích chưa đền bù còn lại và đầu tư xây dựng cơ bản 10,073 tỷ đồng).
- Bám sát, quyết liệt thực hiện vụ kiện Công ty Thiên Kim với chỉ tiêu giải
quyết xong vụ kiện và thu hồi 11 ha đất để cho thuê..
5.2. Dự án Khu nhà ở xã hội 334 Nguyễn An Ninh: Hoàn thành thủ tục và
công tác chuẩn bị để sớm khởi công và hoàn thành dự án, dự kiến chi phí đầu tư
năm 2015 là 14,5 tỷ đồng.
5.3. Tiếp tục giải quyết thủ tục và tồn tại ở các dự án khác.
KẾT LUẬN:
- Với những định hướng và cách làm đúng đắn cùng với sự đoàn kết nhất trí,
Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên IDICO-CONAC phấn đấu hoàn thành kế
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Để hoàn thành kế hoạch năm 2015 trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều
tiềm ẩn biến động khó lường, IDICO-CONAC mong tiếp tục được Tổng công ty
quan tâm chỉ đạo trong mọi lĩnh vực.
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kin doanh năm 2014 và kế
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hoạch chỉ tiêu định hướng năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu
khí IDICO. Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015 đề ra, Công ty đề
nghị toàn thể cán bộ công nhân viên đoàn kết, phát huy năng lực, ý chí, kỷ
cương để hoàn thành nhiệm vụ và đề xuất những sáng kiến ý tưởng cải tiến sản
xuất đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển.
Rất mong sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng Công ty, các đóng góp của các cổ
đông tham gia đại hội.
Xin trân trọng cảm ơn.
CTY. CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Lê Thanh Tùng
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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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày __ tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO

Nhận xét, đánh giá của Hội đồng quản trị
về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2014
Qua một năm hoạt động và qua Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả
hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, mục tiêu nhiệm vụ năm 2015, 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 2014 như sau:
1. Về kết quả công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh:
Tại Báo cáo về công tác sản xuất kinh doanh năm 2014, Ban điều hành đã
báo cáo Đại hội chi tiết các số liệu cũng như tình hình thực hiện cụ thể ở từng
lĩnh vực. Vì vậy, ở nội dung này, Hội đồng quản trị xin chỉ báo cáo Đại hội
những vấn đề tổng quan về sản xuất kinh doanh.
Năm 2014 là năm tình hình kinh tế chung tuy khởi sắc nhưng vẫn diễn biến
phức tạp và còn tiềm ẩn những rủi ro 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 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 đề ra những mục tiêu cụ thể, giải
pháp phù hợp và đúng hướng nên đã hạn chế nhiều rủi ro, giữ vững và phát triển
sản xuất, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra năm 2014, trong đó nổi bật ở những
nội dung sau:
- Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014, tăng
trưởng bình quân trên 10% so với năm 2013.
- Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 đã được UBND Tỉnh quyết định điều chỉnh
giảm diện tích thu hồi đất và phê duyệt quy hoạch điều chỉnh theo đề nghị của
Công ty, cho thuê thêm và hoàn thành việc thu tiền hơn 12 ha đất đạt 120% kế
hoạch đề ra… đây là những việc góp phần quan trọng để Công ty nâng cao hiệu
quả sản xuất kinh doanh, thêm nguồn lực phát triển bền vững.
- Hoàn thành chuyển nhượng Nhà máy VLXD Phú Mỹ và Mỏ sét Mỹ Xuân 2
đã giúp Công ty thoát được gánh nặng nhiều năm thua lỗ liên tục trong lĩnh vực sản
xuất vật liệu xây dựng, đồng thời thu được nguồn tài chính đáng kể để đầu tư vào
lĩnh vực khác hiệu quả, an toàn.
- Trong điều kiện thị trường khó khăn phải cạnh tranh gay gắt nhưng tìm kiếm
việc làm mới trong xây lắp vẫn đạt trên 300 tỷ đồng chủ yếu là những công trình
trọng điểm ở các địa phương; công tác thi công luôn đảm bảo tiến độ, an toàn, hiệu
quả… đã góp phần quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh, giải quyết công ăn
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việc làm, nâng cao thu nhập… của Công ty, đồng thời khẳng định uy tín, thương
hiệu của Công ty trên khắp các địa bàn TP.Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Tây Nam
Bộ và miền Đông Nam Bộ.
- Tình hình tài chính doanh nghiệp ngày càng được lành mạnh. Những năm
2009 - 2011 số dư nợ vay ngân hàng trên 128 tỷ đồng, chi phí lãi vay khoảng 20 tỷ
đồng/năm nhưng đến năm 2014 số dư nợ vay ngân hàng giảm xuống trung bình
còn 20 tỷ đồng (cụ thể đầu năm 2014 là 47,5 tỷ và đến 31/12/2014 giảm còn 6,6
tỷ), chi phí lãi vay khoảng 2 tỷ đồng/năm đã phản ánh trung thực sự thành công và
bền vững của doanh nghiệp.
Ngoài đạt các mục tiêu chính nêu trên, Công ty đã có những thành công
khác tạo nền tảng và cơ sở phát triển doanh nghiệp 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 2014 Công ty đã tổ chức cho CB CNV
tham gia nhiều khoá đào tạo với trên 40 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
và ý thức phấn đấu rèn luyện cho lực lượng lao động trẻ, nhất là đội ngũ trí thức
và công nhân nghề. Các tổ chức đoàn thể trong Công ty được kiện toàn từ Công
ty đến các phòng ban, đơn vị trực thuộc. 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 và phát triển 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
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.
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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 2014 là năm 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 năm 2015 và những năm tiếp theo còn rất nặng nề. Để hoàn thành
kế hoạch năm 2015 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
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phải không ngừng 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 2014. Hội đồng quản trị Công ty mong nhận được sự
quan tâm hơn nữa của Tổng công ty và các cấp chính quyền, 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 2015

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015
- 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 2014 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 2014 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:
Vũ Anh Tuấn
- 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, quyết định
của HĐQT và Ban giám đốc Công ty trong công tác quản lý, điều hành phù hợp
với Nghị quyết Đại hội cổ đông, Điều lệ 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 chấp hành công bố thông tin theo 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 chấp hành nghĩa vụ của Công ty theo 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 2014, 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.
B. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.
I. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.
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Trong năm 2014, điều kiện nền kinh tế chung còn gặp nhiều khó khăn,
nhưng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO đã đề ra mục tiêu kế
hoạch giá trị SXKD là 382 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với năm 2013 cùng các
chỉ tiêu kế hoạch khác đều tăng trưởng so với năm 2013.
Kết quả thực hiện năm 2014 Công ty đã đạt giá trị sản lượng 382,5 tỷ đạt
100% kế hoạch.
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 quan trọng
trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm, Công ty đã thi
công nhiều công trình bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả được chủ đầu tư
đánh giá cao.
Về công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm
Năm 2014, Công ty đã tham gia đấu thầu tìm kiếm việc làm với tổng giá
trị là 298 tỷ đồng. Kết quả này không những tạo đủ việc làm trong năm 2014 mà
còn có công việc gối đầu cho năm 2015.
1.2. Kinh doanh hạ tầng KCN.
Được xác định là lĩnh vực then chốt của Công ty. Hiện nay Công tác đầu
tư tập trung vào chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật KCN MX B1, nâng cao chất lượng
dịch vụ để phục vụ nhà đầu tư trong KCN và thu hút thêm các nhà đầu tư mới.
Trong năm Công ty đã cho thuê được 12,23ha, thu tiền thuê đất được
123,3 tỷ đồng. Đến nay lĩnh vực kinh doanh hạ tầng đã có hiệu quả, đảm bảo
được nguồn vốn đầu tư cho dự án.
1.3. Lĩnh vực sản xuất và kinh doanh VLXD.
- Về SXVLXD, Công ty đã chuyển nhượng Nhà máy VLXD Phú Mỹ và
mỏ sét Mỹ Xuân 2 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 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 vì nằm gần cảng cá do đó hoạt động du lịch chủ yếu
là khách sạn Thùy Dương.
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, thiết kế các công trình ngoài giá trị không lớn, trong
năm giá trị sản lượng thực hiện đạt 1 tỷ đồng.
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.
Chủ yếu là Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng theo hình thức cuốn chiếu
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phục vụ các nhà đầu tư đã thuê đất đồng thới chỉnh trang hạ tầng KCN như
trồng thêm cây xanh, lát gạch vỉa hè ….
Tập trung đền bù thu hồi đất của các hộ dân trong phần diện tích da báo
để tạo quỹ đất sạch sẵn sàng cho nhà đầu tư thuê.
b. Khu nhà ở xã hội 334 - Nguyễn An Ninh.
Thực hiện công tác chuẩn bị, giải quyết các thủ tục đầu tư để khởi công
Công trình này trong năm 2015.
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 2014, trong đó hạn
mức vay lưu động là 60 tỷ đồng, hạn mức bảo lãnh là 120 tỷ đồng.
Số dư vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác tại thời điểm đầu năm
2014 là 47,57 tỷ đồng đến cuối năm còn 6,65 tỷ đồng (Quỹ bảo bảo vệ mội
trường với lãi suất thấp 5,4%/năm).
3.2. Về đầu tư tài chính.
Trong năm 2014, Công ty không thực hiện đầu tư tài chính. Tính đến thời
điểm hiện tại Công ty chỉ đầu tư tại 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.
- Doanh thu và thu nhập khác: 189,780 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 7,512 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn đầu tư chủ sở hữu: 15 %.
- Cổ tức dự kiến: 11%.
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, trích lập dự phòng 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: 1,535 tỷ đồng.
4. Về tổ chức lao động, tiền lương của doanh nghiệp.
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Công ty hiện có 05 phòng ban và 05 đơn vị trực thuộc với tổng số lao
động là 207 người.
Thu nhập bình quân năm 2014 là 7.142.000 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
đúng quy định.
II. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2014.
- Căn cứ số liệu báo cáo tài chính Công ty năm 2014 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 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 2014 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 2014 do Hội
đồng quản trị Công ty đưa ra để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty
thông qua.
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 quy định tại Điều lệ Công ty nhằm giải quyết những
vấn đề còn vướng mắc và đưa ra quyết định kịp thời tạo điều kiện để 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 mà 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.
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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, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư và các quy định về quản lý
chất lượng, quản lý chi phí xây dựng công trình…
Chế độ báo cáo: Công ty đã chấp hành tốt quy định về công bố thông tin.
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, 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, 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 2014, 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, quyết định kịp thời, định hướng hoạt động
doanh nghiệp 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
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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
Giám đốc.
C. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015.
Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát năm 2015, Ban kiểm soát trình Đại hội
kế hoạch hoạt động năm 2015 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 và kiểm soát các hoạt động SXKD của Công ty,
tuân thủ quy định của pháp luật góp phần đưa Công ty ngày càng phát triển ổn
định, đảm bảo hài hòa lợi ích cho doanh nghiệp, 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 2015
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.
- Tiếp thực hiện kế hoạch thoái vốn tại Công ty Lesco Lesort.
- Đưa cổ phiếu của công ty lên sàn theo đúng quy định của Pháp luật.
Trên đây toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014, kính
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét.
Trân trọng
TM. BAN KIỂM SOÁT

Vũ Anh Tuấn
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TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

Vũng Tàu, ngày

Số : _____/TTr-CT

tháng

năm 2015

TỜ TRÌNH
V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014

Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005
của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 14 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây
dựng dầu khí IDICO ngày 26/12/2006, được sửa đổi ngày 18/4/2013 quy định
quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua báo cáo tài
chính hàng năm,
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO kính
trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm
toán bởi Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:
- Tài sản ngắn hạn
252.092.511.642 đồng
- Tài sản dài hạn
372.479.423.803 đồng
- Tổng cộng tài sản
624.571.935.445 đồng
- Nợ phải trả
561.695.926.931 đồng
- Vốn chủ sở hữu
62.876.008.514 đồng
- Tổng cộng nguồn vốn
624.571.935.445 đồng
- Tổng doanh thu
189.781.630.705 đồng
- Lợi nhuận trước thuế
7.512.033.542 đồng
- Lợi nhuận sau thuế
6.807.998.565 đồng
(chi tiết như đính kèm)
Kính trình Đại hội xem xét thông qua.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đào Minh Tiến

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

Vũng Tàu, ngày

Số : _____/TTr-CT

tháng

năm 2015

TỜ TRÌNH
V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014,
kế hoạch phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2015
và chuyển số dư quỹ dự phòng tài chính sang quỹ đầu tư phát triển.

Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí
IDICO ngày 26/12/2006, được sửa đổi ngày 18/4/2013;
Căn cứ Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014;
Căn cứ kết quả SXKD năm 2014 đã được kiểm toán.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO xin
thông qua Đại hội kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014; dự kiến
kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015 và chuyển số dư đầu năm
quỹ dự phòng tài chính sang quỹ đầu tư phát triển như sau:
I- Phân chia lợi nhuận năm 2014:
1- Lợi nhuận được phân phối:
2- Trích lập các quỹ:
- Trích quỹ đầu tư phát triển 10%
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 7%
Trong đó: + Quỹ khen thưởng:
+ Quỹ phúc lợi:
3- Chia cổ tức: 11%
Hình thức chi trả : Bằng tiền.
Dự kiến chi trả cổ tức trong quý III/2015.

6.549.998.565 đồng
1.113.499.756 đồng
654.999.859 đồng
458.499.900 đồng
275.099.940 đồng
183.399.960 đồng
5.500.000.000 đồng

II- Phân chia lợi nhuận từ lợi nhuận sau thuế năm 2015:
- Trích quỹ đầu tư phát triển
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi
- Dự kiến chia cổ tức năm 2015

10%
7%
12%

III- Chuyển số dư quỹ dự phòng tài chính sang quỹ đầu tư phát triển
theo hướng dẫn thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của
Bộ Tài chính.
- Số dư trước khi chuyển tại ngày 31/12/2014:

+ Quỹ đầu tư phát triển:
3.423.007.450 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính:
1.960.359.050 đồng
- Số dư quỹ đầu tư phát triển sau khi kết chuyển tại ngày 01/01/2015:
5.383.366.500 đồng.
Kính trình Đại hội xem xét thông qua.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đào Minh Tiến

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

Vũng Tàu, ngày

Số : _____/TTr-CT

tháng

năm 2015

TỜ TRÌNH
V/v: Thông qua chế độ thù lao HĐQT, BKS năm 2015

Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí
IDICO ngày 26/12/2006, được sửa đổi ngày 18/4/2013.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO đề
nghị thông qua Đại hội chế độ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm
2015 như sau:
1. Chế độ thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát kiêm nhiệm:
- Chủ tịch HĐQT
- Thành viên HĐQT
- Trưởng Ban kiểm soát
- Thành viên Ban kiểm soát
- Thư ký HĐQT

4.000.000 đồng/tháng
3.000.000 đồng /người/tháng
3.000.000 đồng/tháng
1.000.000 đồng/người/tháng
2.000.000 đồng/tháng

2. Chế độ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo
Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ lao động thương
binh xã hội.
Kính trình Đại hội xem xét thông qua.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đào Minh Tiến

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

C.TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DẦU KHÍ IDICO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: _____/TTr-CT

Vũng Tàu, ngày

tháng

năm 2015

TỜ TRÌNH
Về việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
Kính gửi:

Đại hội đồng Cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO;
Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính
trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm
toán báo cáo tài chính năm 2015 với các tiêu chí sau:
- Là một trong những Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà
nước cho phép kiểm toán các tổ chức phát hành và kinh doanh chứng khoán.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm cao.
- Đáp ứng được yêu cầu của IDICO-CONAC về phạm vi và tiến độ.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán. Kiểm toán
trên có sự xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí và ủy quyền cho
HĐQT thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp đáp ứng tiêu chí, đảm
bảo lợi ích tối đa cho Công ty IDICO-CONAC.
Kính trình.

Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

- Như trên.
- Lưu VT, HĐQT.

Đào Minh Tiến

TOÅNG COÂNG TY ÑAÀU PHAÙT TRIEÅN ÑOÂ THÒ
VAØ KHU COÂNG NGHIEÄP VIEÄT NAM
COÂNG TY CP ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG DAÀU KHÍ IDICO

DANH SAÙCH COÅ ÑOÂNG COÂNG TY IDICO -CONAC
Tính ñeán thôøi ñieåm 16h ngaøy 09/4/2015
TT

Hoï Vaø Teân

CMND/GP
KD

Ngaøy caáp

Nôi caáp

12/05/2014

Toång coâng ty Đầu tư
I

phaùt trieån ñoâ thò vaø KCN 3500101298
Vieät Nam- TNHH MTV

II Coå ñoâng khaùc

Maõ

coå Soå coå

Soá coå

Ñòa chæ lieân heä

ñoâng

ñoâng

phieáu

Sôû Keá
hoaïch vaø
Ñtö Tænh
BRVT

ID01

ID01

4.368.700 151Ter Nguyeãn Ñình Chieåu ,Phöôøng 6 ,Quaän 3, Tp HCM
631.300

1

Buøi Phaïm Khaùnh

111064225

18/08/1990

H SBình

DK 001

S001

5.000 13/9 Kyø Ñoàng, Phöôøng 9, Quaän 3, TPHCM

2

Nguyeãn Xuaân Thaéng

110994860

10/01/2009

Haø Noäi

DK002

S002

3.050 57/27 Ñöôøng D5 Phöôøng 25 Quaän Bình Thaïnh -TPHCM

3

Phuøng Hy

273307833

20/7/2005

BRVT

DK003

S003

2.000 590 Tröông Coâng Ñònh - Phöôøng Nguyeãn An Ninh - TPVT

4

Phan Ngoïc Oanh

273456628

21/08/2008

BRVT

DK004

S004

8.100 14/21 Kha Vaïn Caân, Phöôøng 7, TP Vuõng Taøu

5

Nguyeãn Hoàng Ninh

024444970

06/10/2005

TP HCM

DK005

S005

2.500 69/39 D2 Vaên Thaùnh Baéc, Phöôøng 25, Quaän Bình Thaïnh, TPHCM

6

Nguyeãn Troïng Thaïo

151118613

23/05/1998 Thaùi Bình

DK006

S006

3.100 49/5/10 Beán Bình Ñoâng, P14,Quaän 8 TP HCM

7

Nguyeãn Thò Xuaân Loan

013422168

21/4/2011

Haø Noäi

DK007

S007

120.000 503 B6 Khu taäp theå Trung töï- Phaïm Ngoïc Thaïch, Ñoáng Ña -Haø Noäi

8

Hoaøng Thoï Baéc

273435696

04/05/2008

BRVT

DK008

S008

2.150 D1 - 5/29 Khu Ñoâ Thò Chì Linh, Phöôøng Nguyeãn An Ninh TP -V T

9

Phaïm Ngoïc Duõng

023785240

18/8/2014

TPHCM

DK009

S009

2.750 385/21 Nguyeãn Ñình Chieåu, Phöôøng 5 , Quaän 3, TPHCM

10 Leâ Kim Thaéng

013245339

28/11/2009

H Noäi

DK010

S010

11 Phaïm T Minh Nguyeät

021874717

02/10/2012

TPHCM

DK011

S011

2.150 144A Voõ Thò Saùu, Phöôøng 8, Quaän 3, TPHCM

12 Buøi Thò HoÏa My

273218890

04/05/2008

BRVT

DK012

S012

7.300 205 Hoaøng Vaên Thuï, Phöôøng 7, TP Vuõng Taøu

13 Nguyeãn T Hoàng Haïnh

273473332

13/11/2008

BRVT

DK014

S014

1.000 58 Nguyeãn Kim, Phöôøng 4, TP Vuõng taøu

14 Ñaøo Ngoïc Haø

273188742

28/12/2011

BRVT

DK016

S016

2.650 383/5/8 Bình Giaû, Phöôøng Nguyeãn An Ninh, TP Vuõng Taøu

15 Döông Ngoïc Huøng

271476423

02/10/2006

BRVT

DK018

S018

2.200 143 Hoaøng Vaên Thuï, Phöôøng 7, TP Vuõng Taøu

Page 1

600 Taàng 13 toøa nhaø HH3 Khu Ñthò Myõ ñình Meã trì Huyeän Töø Lieâm HN

TT

Hoï Vaø Teân

CMND/GP
KD

Ngaøy caáp

Nôi caáp

Maõ

coå Soå coå

ñoâng

ñoâng

Soá coå

Ñòa chæ lieân heä

phieáu

16 Traàn Baù Khoa

273435463

03/10/2008

BRVT

DK019

S019

2.450 129 Ñöôøng Ñoâ Löông, Phöôøng 12, TP Vuõng Taøu

17 Traàn Quang Duy

168390204

24/9/2008

Haø Nam

DK020

S020

3.250 Nhaân Myõ ,Lyù Nhaân, Haø Nam

18 Chu Thò Ngoïc Höông

273537547

04/06/2013

BRVT

DK021

S021

400 67/2A Löu Höõu Phöôùc Phöôøng Raïch Döøa, TP Vuõng Taøu

19 Ñinh Vaên Cöôøng

273166308

17/10/2000

BRVT

DK023

S023

200 11 Haøn Maïc Töû, Phöôøng 7, TP Vuõng Taøu

20 Nguyeãn Thò Haûi Yeán

023418407

17/1/2011

HCM

DK024

S024

21 Döông T Thu Trang

013245340

28/11/2009

HNoäi

DK025

S025

22 Traàn Thanh Kieàu

273328541

26/2/2015

BRVT

DK026

S026

4.600 8A Yeân Baùi Phöôøng 4 Tp Vuõng taøu

23 Ñoaøn Thò Nga

273119926

19/9/2009

BRVT

DK027

S027

1.250 197 Hoaøng Vaên Thuï - Phöôøng 7 - TP Vuõng taøu

24 Hoaøng Vaên Phöôùc

273354063

31/5/2006

BRVT

DK031

S031

25 Phuøng Thò Toá Uyeân

023032047

23/12/1998

HCM

DK032

S032

2.100 303 Ñöôøng Vöôøn Laøi, Phöôøng Phuù Thoï Hoaø, Q Taân Phuù, TPHCM

26 Traàn Thanh Laâm

273440843

20/3/2008

BRVT

DK033

S033

1.950 218 Truông Coâng Ñònh - Phöôøng 3 - TPVT

27 Coâng Hieån Quyeàn

273603725

31/5/2014

BRVT

DK038

S038

28 Hoaøng Thò Phoøng

273480571

22/8/2009

BRVT

DK041

S041

3.850 34R Nguyeãn Vaên Cöø - P9 - TP VT

29 Ngoâ Xuaân Thaønh

273424355

11/07/2007

BRVT

DK042

S042

2.700 163/13 Hoaøng Vaên Thuï - P7- TPVT

30 Nguyeãn Troïng Bình

272180942

30/12/2011

Ñnai

DK043

S043

1.900 Ấp 3 xaõ An Phöôùc - Long Thaønh Ñoàng Nai

31 Ñaøo Quang Caûi

273404445

17/5/2007

BRVT

DK045

S045

2.600 37 Nguyeãn Thaùi Hoïc - P7- TPVT

32 Traàn Xuaân Thònh

011700965

23/9/1997

Haø Noäi

DK046

S046

4.150 Toå 14b Thònh Quang,Ñoáng Ña, Haø Noäi - ÑT 0904639393

33 Leâ Thò Thanh

273514547

04/12/2010

BRVT

DK047

S047

3.950 114/26 Hoaøng Vaên Thuï - P7- TP VT

34 Hoà Khaûi Hoaøn

011198501

13/12/2007

TPHCM

DK048

S048

3.450 210 Loâ 2 Cö xaù Thanh Ña R27 Q- BThaïnh -TPHCM 0903030023

35 Nguyeãn Thò Hoùa

273023925

17/3/2008

BRVT

DK049

S049

5.650 79 Haøn Maëc Töû - P7- TP VT

36 Phuøng Thò Thu

273428504

18/2/2009

BRVT

DK053

S053

1.450 57/27 Ñöôøng D5 Phöôøng 25 Quaän Bình Thaïnh -TPHCM

37 Leâ Thanh Tuøng

024865245

DK054

S054

5.000 04 laàu 04 Chung cö Soâng Ñaø 14B Kyø ñoàng P9 - Q3- Tp HCM

38 Nguyeãn Vaên Thaáu

273515970

21/1/2010

BRVT

DK058

S058

6.700 24/1 Kha Vaïn Caân - P7-TPVT

39 Ninh Vaên Huøng

273367783

24/10/2006

BRVT

DK062

S062

1.000 26D Toå 6, Phöôùc an, P11, TP Vuõng taøu

40 Ñaøo Vaên Tuaán

273536719

16/9/2010

BRVT

DK063

S063

2.050 1/57/3 Traàn Bình Troïng, Phöôøng Nguyeãn An Ninh, TP VT

41 Nguyeãn Maïnh Hieàn

273168290

22/11/2000

BRVT

Dk065

S065

1.850 137/61 Hoøang vaên Thuï, P7, TP Vuõng taøu ĐT 0908570319

15/12/2007 TP HCM

Page 2

11.000 04 laàu 04 Chung cö Soâng Ñaø 14B Kyø ñoàng P9 - Q3- Tp HCM
50 Taàng 13 toøa nhaø HH3 Khu Ñthò Myõ ñình Meã trì Huyeän Töø Lieâm HN

500 1086 ñöôøng 30/4- phöôøng 11- TPVT

800 190/16 Ba Cu - P3- TPVT

TT

Hoï Vaø Teân

CMND/GP
KD

Ngaøy caáp

Nôi caáp

Maõ

coå Soå coå

ñoâng

ñoâng

Soá coå

Ñòa chæ lieân heä

phieáu

42 Ñaøo Vaên Tuù

273228030

29/5/2003

BRVT

DK068

S068

43 Phaïm Ñình Tröôøng

273614870

20/6/2013

BRVT

DK069

S069

800 Soá 21/39 OÂ1 Haûi Ñieàn 1, Long Haûi

44 Nguyeãn Thò Söông

273338668

02/03/2006

BRVT

DK071

S071

600 20 Kha vaïn Caân, Phöôøng 7, TP Vuõng taøu

45 Hoaøng Thò Loan

273284403

16/9/2004

BRVT

DK072

S072

400 38/6/7 Bình Giaõ, TP Vuõng taøu

46 Nguyeãn Thò Xuaân

273045417

22/9/2010

BRVT

DK076

S076

800 146 I Traàn Bình Troïng, P8, TP Vuõng taøu

47 Nguyeãn Thò Löïu

111996014

02/10/2014

Haø Noäi

DK079

S079

48 Ñinh Thò Thöôøng

273137116

08/05/2014

BRVT

DK081

S081

49 Ñoaøn Đaéc Hieáu

273639687

21/2/2013

BRVT

DK082

S082

3.500 B1203 Trung taâm Chí Linh - Phöôøng NAN - TPVT

50 Vuõ Anh Tuaán

273477915

19/2/2009

BRVT

DK083

S083

1.950 40/6/7 Leâ Hoàng Phong, P4, TP Vuõng taøu

51 Hoà Xuaân Truyeàn

271511292

24/3/2011 Ñoàng Nai

DK084

S084

52 Leâ Vaên Phong

273499452

20/3/2010

BRVT

DK087

S087

5.000 155/19 Leâ Hoàng phong, P8, TP Vuõng Taøu

53 Tröông Hoàng Haø

273452010

16/7/2008

BRVT

DK088

S088

2.200 Aáp Thò Vaûi - Xaõ Myõ Xuaân - BRVT

54 Laâm Ngoïc Thu

271465513

28/12/2005

BRVT

DK089

S089

2.650 163/52 Leâ Hoàng Phong, phöôøng 8, TP Vuõng taøu ĐT0902483197

55 Nguyễn Thọ Bổng

111510296

15/2/2011

Haø Noäi

DK090

S090

1.500 Toå 12 Aáp Myõ taân, Myõ Xuaân, Taân thaønh

56 Phuøng Vaên Hoïc

272193042

11/10/2007

ÑNai

DK092

S092

150 308B,toå 4 - Kp2 - phöôøng Long Bình Taân - Bieân Hoøa -Ñoàng Nai

57 Khöông Ñaïi Tieán

273433258

23/1/2008

BRVT

DK093

S093

400 Toå 10, Aáp Thò Vaûi, Myõ Xuaân, Taân Thaønh, BRVT

58 Trònh Quang Tuaán

273612852

13/11/2012

BRVT

DK094

S094

400 Toå 4, aáp suoái Nhum, Haéc Dòch, Taân thaønh, BRVT

59 HoaøngThò Nhòm

273609900

05/05/2012

BRVT

DK095

S095

450 Toå 8, Aáp Thò Vaûi, Myõ Xuaân, Taân Thaønh, BRVT

60 Nguyeãn Troïng Nghóa

151437040

02/05/2009 Thaùi Bình

DK097

S097

100 Nguyeân xaù, Ñoâng Höng, Thaùi Bình

61 Buøi Ñeá Yeân

273067475

16/01/2003

DK103

S103

900 16D Toân Thaát Tuøng, P7, TP Vuõng taøu

62 Mai Vaên Duõng

161972210

01/02/2001 Nam Ñònh

DK105

S105

63 Nguyễn Thị Hường

273664131

22/6/2013

BRVT

DK107

S107

64 Nguyeãn Thò Xuaân

272064962

28/11/2013

Đnai

DK111

S111

65 Nguyeãn Thuùy Haèng

273473049

30/10/2008

BRVT

DK115

S115

66 Huyønh Sang Phaùt

022523353

03/03/2005

HCM

DK124

S124

67 Nguyeãn Thò Thu Höông

012079979

24/04/2002

Haø Noäi

DK125

S125

BRVT
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2.400 146 I Traàn Bình Troïng, Phöôøng 8, TP Vuõng taøu

1.050 9/20A Ñöôøng Cao Baù Quaùt -P Raïch Döøa -Tp VT
50 OÂ2, aáp Baéc, Hoøa Long,Thò xaõ Baø Ròa - TP Vuõng taøu

350 156 Aáp 3,K1, Toå 3, An Hoøa , Long Thaønh, Ñoàng nai 0918073507

1.000 262/11/6 Ñöôøng 30 thaùng 4 , P10, TP Vuõng taøu
500 780/37/60 Bình giả - Phường 11 - TPVT
50 Toå 48, Khu2, Phöôùc hoøa, Long Phöôùc, Long Thaønh, ÑN
100 45/5B Tieàn caûng -P Thaéng Nhaát-TPVT 0908870096
10.000 46 Laõnh Binh Thaêng, P13, Q11, TPHCM ÑT 0903807286
1.000 Soá 16 toå 2, Giaùp Nhaát, Phöôøng Nhaân Chính, T Xuaân HN 0915682956

TT

Hoï Vaø Teân

CMND/GP
KD

Ngaøy caáp

Nôi caáp

Maõ

coå Soå coå

ñoâng

ñoâng

Soá coå
phieáu

Ñòa chæ lieân heä

68 Phaïm Hoaøi Nam

,273365882

29/4/2014

BRVT

DK126

S126

69 Ñoøan Xuaân Mieàn

273026979

06/09/2010

BRVT

DK129

S129

3.450 1/73 Traàn Bình Troïng, P Nguyeãn An Ninh, Vuõng taøu

70 Nguyeãn Chí Thaønh

025073241

13/5/2009

TPHCM

DK130

S130

3.350 612 Loâ C c/cö Caây Mai, Nguyeãn Thò Nhoû, P16, Q11,TPHCM

71 Nguyeãn Ngoïc Thònh

012225929

24/04/1999

Haø Noäi

DK131

S131

72 Tröông Ngoïc Sinh

024039021

29/8/2011

TPHCM

DK132

S132

73 Toâ Lan Phöông

023236684

22/10/2014

TPHCM

DK133

S133

74 Nguyeãn Dieâu

271485587

07/07/2005

BRVT

DK134

S134

75 Toân Minh Thaéng

273365107

12/07/2006

BRVT

DK135

S135

18.100 17E Traàn Bình Troïng - Phöôøng NANinh - TPVT ÑT: 832621

76 Toâ Thò Hoàng Thu

023236727

03/03/2010

TPHCM

DK136

S136

10.000 548 Kha Vaïn Caân , P Linh Ñoàng, Q Thuû Ñöùc, TPHCM ÑT 0903950077

77 Phaïm Minh Haûi

011831793

29/06/1999

Haø Noäi

DK137

S137

2.000 P10B-M15 Tröông Ñònh - Haø Noäi

78 Huyønh Thò Trinh

023624677

09/01/1998

TPHCM

DK139

S139

6.200 133/3/39 Toâ Hieán Thaønh, Phöôøng 13, Quaän 10, TPHCM 0908185881

22395538

31/7/2000

TPHCM

DK152

S152

2.000 215 Loâ B1 c/cö P3 Quaän 4 - TPHCM
5.000 373/1/55A Lyù Thöôøng Kieät, P9, Q Taân bình, TPHCM ÑT 0866566101

79 Nguyeãn Thò Tuyeát Mai

20.000 205 Hoaøng Vaên Thuï -Phöôøng 7 - Tp Vuõng taøu

650 Phoøng 406A Taäp theå Thaønh Coâng,P Thaønh Coâng, Ba Ñình Haø Noäi
3.650 543/59 Nguyeãn Ñình Chieåu, Phöôøng 2, Quaân 3, TPHCM
14.750 548 Kha Vaïn Caân , Phöôøng Linh Ñoàng, Q T Ñöùc, TPHCM ÑT 0908450680
700 10/67 Kha vaïn Caân, P7, TP Vuõng taøu

80 Traàn Thi Bích Ngoïc

021552463

24/04/2003 TP HCM

DK154

S154

81 Döông Trí Duõng

023689317

19/06/1999 TP HCM

DK155

S155

200 348/104 Phan Vaên Trò ,P11, Q Bình thaïnh, TPHCM

82 Traàn Döông Chieán Thaéng

022877827

09/05/2001 TP HCM

DK156

S156

300 A17 Cö xaù Lam Sôn, P17, Q Goø vaáp, TPHCM

83 Ngoâ Thò Thuùy Haèng

300766910

19/12/2001

Long An

DK157

S157

200 Toå 8, Aáp 2,Bình Höng, Bình Chaùnh, TPHCM

84 Nguyeãn Thanh Phöông

023459710

31/5/2014 TP HCM

DK158

S158

5.000 41B Thaùi Phieân - Phöôøng 16 - Quaän 11-TPHCM ÑT: 0913777380

85 Thaùi Thuïy Thanh Thaûo

024554655

27/04/2006 TP HCM

DK160

S160

1.000 14 Traàn khaùnh Dö, Q1, TPHCM

86 Taï Phi Long

023841191

11/09/2000 TP HCM

DK161

S161

87 Leâ Thò Trang Thanh

024481421

14/04/2006 TP HCM

DK162

S162

88 Ñoã Ñaïi Minh

011730773

26/10/2010

DK164

S164

89 Döông Ng Nhaät Phöôïng

021739971

30/08/2005 TP HCM

DK165

S165

2.200 25/10 Phan Vaên Haân, P19, Q Bình Thaïnh, TPHCM

90 Thaân Troïng An

022714104

09/03/2006 TP HCM

DK167

S167

1.500 96/6 Voõ Thò saùu, P Taân Ñònh, Q1, TPHCM

91 Leâ Bích Tuyeàn

024332403

23/11/2004 TP HCM

DK169

S169

3.000 150/4 Voõ Thò Saùu, P8, Q3, TPHCM 0937999088

92 Leâ Ngoïc Yeán

024332402

23/11/2004 TP HCM

DK170

S170

3.000 150/4 Voõ Thò Saùu, P8, Q3, TPHCM 0937999088

93 Lyù Quaûng An

022654903

14/8/2013 TP HCM

DK171

S171

2.500 76/12 Nguyeãn Vaên Nghi, P5, Q Goø vaáp, TPHCM

Haø Noäi
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10.000 374 Tröôøng Chinh, P13, Q Taân Bình,TPHCM
2.000 113/1Taân Tieán, Xaõ Xuaân Thôùi Ñoâng, Hoác Moân 0985542571
30.000 C005-94 Toâ Vónh Dieän. P Linh Chieåu, Q Thuû Ñöùc ÑT 0903926787

TT

Hoï Vaø Teân

CMND/GP
KD

Ngaøy caáp

Nôi caáp

Maõ

coå Soå coå

ñoâng

ñoâng

Soá coå
phieáu

Ñòa chæ lieân heä

94 Lyù Tuù Mai

022358455

24/9/2013 TP HCM

DK172

S172

95 Döông Ng Thuøy Giao

022262138

01/08/1997 TP HCM

DK173

S173

96 Nguyeãn Leä Thuûy

023501310

02/10/2012 TP HCM

DK174

S174

97 Nguyeãn Thò Thu Thuûy

023834378

04/03/2005 TP HCM

DK175

S175

2.000 114 loâ B1,Chung cö Phöôøng 3, Q4, TPHCM 0937111064

98 Traàn Mai Thy

321091092

06/03/1998

Beân Tre

DK176

S176

1.000 14A Voõ Thò Saùu, P. Taân Ñònh, Quaän 1, TPHCM 0906964838

99 Hoaøng Thò Bích Huyeàn

022043510

12/12/2013 TP HCM

DK177

S177

600 505/23 Nguyeãn Kieäm. P9, Q Phuù Nhuaän, TPHCM 01679608659

100 Leâ Thò Baïch yeán

024021455

30/3/2004 TP HCM

DK178

S178

5.000 233/D1 Phan Vaên Trò -P11- QB Thaïnh TPHCM ÑT '0914930639

101 Traàn Khaéc Trí

021936897

27/7/2007 TP HCM

DK179

S179

10.000 100B Taân Thaønh, P15, Q5, TPHCM ÑT 01234555680

102 Tröông Anh Tuù

024009114

28/05/2002 TP HCM

DK180

S180

1.000 491/9B Laïc long Quaân,P5, Q11, TPHCM 0913742088

103 Döông Ñöùc Thanh

022296875

12/09/2010 TP HCM

DK181

S181

20.000 36 Haûi thöôïng Laõng Oâng,TPHCM ÑT 0989986118 - 38558779

104 Phuøng Gia Trí

023289303

20/5/2009 TP HCM

DK182

S182

20.000 63 Taï Uyeân, P15, Q5, TPHCM ÑT 0903838531

105 Traàn Thò Quyù Phöông

011603999

20/9/2011

Haø Noäi

DK183

S183

6.000 41TT4 Myõ Ñình Soâng Ñaø Töø Lieâm HN ÑT 0912143242

106 Vuõ Chi Mai

012464478

17/08/2001

Haø Noäi

DK185

S185

1.000 Soá 3, Ngaùch 62 Ngoõ 168 Nguyeân Hoàng, Ñoáng ña,HN

107 Nguyeãn Thò Ngoïc

013014182

14/10/2007

Haø Noäi

DK186

S186

2.000 Tr/tL/tröõ BHXHVN 150 phoá voïng,P phöông Lieät Q Txuaân HN0913079306

108 Nguyeãn Baù Quang

011169685

18/05/1992

Haø Noäi

DK187

S187

109 Ng Nhö Thanh Bình

172047382

06/08/2003 Thanh Hoùa

DK188

S188

110 Haï Thò Hoà Hoa

010448003

02/10/1978

Haø Noäi

DK189

S189

2.000 K9 P102 Khu TT Kim Lieân, Ñoáng Ña, Haø Noäi

111 Vuõ Leä Thuûy

011865586

03/04/1995

Haø Noäi

DK190

S190

2.000 2 Traàn Nhaät Duaät, Hoøan Kieám, Haø noäi 0982185586

112 Ñaøo Vuõ Nguyeân

011549272

25/10/2001

Haø Noäi

DK191

S191

2.000 B1 soä Traàn Höng Ñaïo Quaän Hoaøng Kieám Hnoäi ÑT0982167279

113 Traàn Thieän Thaønh

020460499

12/12/2012

TPHCM

DK203

S203

5.450 10/23 Kha vaïn Caân ,P7, TP Vuõng taøu

114 Phạm Thị Phương Trang

273455078

16/6/2008

BRVT

DK206

S206

2.100 114/26 Hoøang Văn Thụ Phường 7 -TP VT

115 Ñaäu Quang Saâm

273116614

06/02/2012

BRVT

DK207

S207

1.950 50A Haûi Thöôïng Laõng Oâng, TP Vuõng taøu

116 Nguyeãn Thò Myõ Anh -

023668390

18/2/2009 TP HCM

DK213

S213

117 Nguyeãn Quyeát

020588846

20/10/2010 TP HCM

DK215

S215

5.000 107 Ñöôøng D3 - Phöôøng 25 - Quaän Bình Thaïnh TPHCM

118 Voõ Thò Xuaân

020085226

16/4/2012 TP HCM

DK216

S216

2.000 880An Döông Vöông, P13, Q6, TPHCM 01286286939 - 37514409

119 Nguyeãn Thò Haûi Yeán

024618256

21/09/2006 TP HCM

DK217

S217

3.000 32/27/14 Thoáng Nhaát, P16, Q Goø Vaáp, TPHCM
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20.000 76/12 Nguyeãn Vaên Nghi, P5, Q Goø Vaáp, TPHCM
1.000 16/5 Phaïm Vieát Chaùnh, P19, Bình Thaïnh, TPHCM 0818112115
40.000 208 Nguyeãn Traõi,Q1,TPHCM ÑT 0903721965

10.000 191Ñaïi La, Hai Baø Tröng , Haø Noäi ÑT 0986289896
300 Toå 2,Khu 6 Baéc Sôn, Bæm Sôn, Thanh Hoùa

25.000 R1-72 Höng Phöôùc 2 phöôøng Taân Phong Quaän 7 ÑT 0903023336

TT

Hoï Vaø Teân

CMND/GP
KD

Ngaøy caáp

Nôi caáp

Maõ

coå Soå coå

ñoâng

ñoâng

120 Nguyeãn Tuù Linh

022519126

11/10/2001 TP HCM

DK218

S218

121 Traàn Ngoïc Tuù

023530823

16/12/2009 TP HCM

DK219

S219

122 Nguyeãn Lan Höông

011249474

01/04/2003

DK220

S220

Haø Noäi

Soá coå
phieáu

Ñòa chæ lieân heä

2.000 273/3 Nguyeãn Troïng Tuyeån, P 10, Q PN, TPHCM 0903733579
500 19C/19 Ñöôøng 15 KP2,P Taân quy, Q7, TPHCM
9.950 210 Loâ 2 Cö xaù Thanh Ña - P27 Bình Thaïnh - TPHCM
5.000.000

NGÖÔØI LAÄP

KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG

TM.HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ
GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY

Buøi Thò Hoaï My

Nguyeãn Thò Hoàng Haïnh
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Leâ Thanh Tuøng

