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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên Công ty 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE
Tên giao dịch  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE
 

Vốn điều lệ    
36.000.000.000 đồng

Mã cổ phiếu 
BTU

Tên Tiếng Anh 
BEN TRE URBAN PROJECT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt 
BENTREPCO

Trụ sở chính   
Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường An Hội, TP. Bến Tre, Tỉnh 
Bến Tre

Số điện thoại
(075) 3 826 358   

Email
ctdt_bt@yahoo.com

Website
www.congtrinhdothibentre.vn

Giấy CN ĐKDN
1300113091 (số cũ: 5504000011) do Sở Kế hoạch & Đầu tư 
tỉnh Bến Tre cấp lần đầu ngày 18/12/2006, đăng ký thay đổi 
lần thứ 6 ngày 20/08/2020.
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Công ty Công trình Đô thị 
Bến Tre, tiền thân là bộ 
phận Công trình đô thị 
thuộc Công ty Nhà ở và 
Công trình Đô thị Bến Tre, 
được thành lập và hoạt 
động dưới sự quản lý của 
UBND thị xã Bến Tre.

Công ty chịu sự chỉ đạo 
trực tiếp về chuyên môn 
nghiệp vụ của Sở Xây dựng 
Bến Tre.

Công ty chính thức hoạt 
động theo mô hình Công ty 
TNHH MTV do Nhà Nước 
sở hữu 100% vốn điều lệ.

Công ty đã được UBND 
tỉnh Bến Tre cho bổ sung 
ngành nghề kinh doanh 
mới và tăng vốn điều lệ từ 
5 tỷ đồng lên 12 tỷ đồng.

• Tháng 06/2014, Ủy ban 
Nhân dân tỉnh Bến Tre 
quyết định phê duyệt, 
tăng vốn điều lệ Công ty 
từ 12 tỷ đồng lên 24 tỷ 
đồng. Cùng với đó, Công 
ty đã bổ sung thêm 
ngành nghề mới.

• Tháng 10/2014, Ủy ban 
Nhân dân tỉnh Bến Tre 
ban hành Quyết định về 
việc phê duyệt phương 
án và chuyển Công ty 
TNHH MTV Công trình 
Đô thị Bến Tre thành 
công ty cổ phần.

Ngày 23/01/2015: Công 
ty tổ chức thành công 
Đại hội đồng cổ đông 
thành lập Công ty cổ 
phần Công trình Đô thị 
Bến Tre. 
Ngày 29/01/2015: 
Công ty cổ phần Công 
trình Đô thị Bến Tre 
được cấp giấy chứng 
nhận đăng ký doanh 
nghiệp số 1300113091 
với vốn điều lệ là 
36.000.000.000 đồng.

Sở giao dịch Chứng khoán 
Hà Nội ban hành quyết định 
số 126/QĐSGDHN về việc 
chấp thuận đăng ký giao 
dịch cổ phiếu của Công ty Cổ 
phần Công trình Đô thị Bến 
Tre.

Công ty thành lập công ty 
TNHH MTV Xây dựng và 
Phát triển Đô thị Bến Tre.

Vượt qua dịch Covid-19, 
Công ty thực hiện nhiều dự 
án như: chỉnh trang đô thị, 
phục vụ cho tết nguyên đán; 
trang trí, vệ sinh đường phố 
để chào mừng Đại hội Đảng 
bộ các cấp... Với những nỗ 
lực của mình, Công ty đã 
được chính quyền các cấp 
cùng nhân dân đồng tình 
khen ngợi.

1997 2006 2007 2010 2014 2015 2016 2017 2021

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
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Mã ngành, 
nghề kinh 

doanh
Tên ngành, nghề kinh doanh

Ghi chú: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi 
trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn giám sát công tác thi công xây dựng và hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật.

0118
Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh.

0130 Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp

0161 Hoạt động dịch vụ trồng trọt

2012 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

3811 
(Chính)

Thu gom rác thải không độc hại

2592 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

3821 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại

3830
Tái chế phế liệu
Chi tiết: Xử lý (làm sạch, nóng chảy, nghiền) rác thải bằng nhựa hoặc cao su để nghiền thành hạt nhỏ.

3900 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác

4100 Xây dựng nhà các loại

4210 Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

4220 Xây dựng công trình công ích

4290 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

4321 Lắp đặt hệ thống điện

4329 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

4330 Hoàn thiện công trình xây dựng

4390 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

4520 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

4620
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Bán buôn hoa và cây.

Mã ngành, 
nghề kinh 

doanh
Tên ngành, nghề kinh doanh

4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện.

4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, đọng cơ điện, dây điện và 
thiết bị khác dùng trong mạch điện).

4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng.

7730
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.

8130 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

9321 Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề

ĐỊA BÀN KINH DOANH

Công ty thực hiện những công trình, dịch 
vụ công ích trên địa bàn tỉnh Bến Tre, chủ 
yếu là thành phố Bến Tre và các huyện 
trong tỉnh như huyện Châu Thành, Giồng 
Trôm, Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày 
Bắc, …

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
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CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM 
CHỦ TỊCH CÔNG TY CON

TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BKS KIÊM KIỂM 
SOÁT VIÊN CÔNG TY CON

CÔNG TY TNHH MTV XÂY 
DỰNG & PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KINH 
DOANH KIÊM GIÁM ĐỐC 

CÔNG TY CON
Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật

Phòng Kế hoạch 
Kinh doanh

Đội Công viên 
Cây xanh

Xí nghiệp
liên hợp

Đội vệ sinh
đô thị

Tổ thu
dịch vụ vệ sinh

Đội Duy tu
cầu đường

Phòng Tài chính 
Kế toán

Phòng Tổ chức 
Hành chính

Công ty TNHH MTV Xây dựng và Phát triển Đô thị Bến Tre
Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Huệ, Phương An Hội, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Lĩnh vực kinh doanh chính: Dịch vụ công ích đô thị; thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và 
công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; kinh doanh nhà, đất và bất động sản.
Vốn điều lệ thực góp: 5.000.000 đồng
Tỷ lệ sở hữu: 100%

Quan hệ kiểm soát

Quan hệ chỉ đạo trực tiếp

Quan hệ phối hợp

Quan hệ hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ

Quan hệ chỉ đạo nghiệp vụ tài chính, 
kế toánPhòng Kỹ thuật

Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh
Kiêm Giám đốc Công ty con
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU 

• Ổn định và mở rộng ngành nghề kinh doanh, phát huy thế mạnh của công ty.
• Đổi mới mô hình quản trị, củng cố nhân sự Ban Điều hành và các cấp quản khác trong Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ trong tình hình mới; 
• Hoàn thiện Quy chế quản trị và các Quy định khác về quản lý nội bộ đảm bảo công bằng hợp lý và hiệu quả;
• Tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí quản lý chung, giảm giá 

thành sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng cạnh tranh;
• Tích cực liên hệ tìm kiếm thị trường, mở rộng địa bàn hoạt động, trong đó trọng tâm là cung ứng dịch vụ công ích cho 

thành phố Bến Tre và các huyện trong tỉnh, đảm bảo cho sự ổn định và phát triển Công ty;
• Bảo đảm tốt lợi ích Nhà nước, lợi ích cổ đông và đảm bảo việc làm, thu nhập, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho 

người lao động.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

• Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra.
• Ổn định sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng chiến lược phát triển công ty, bảo toàn và phát triển 

vốn.
• Khai thác và sử dụng hiệu quả các phương tiện, trang thiết bị hiện có, trang bị thêm cơ sở vật chất phục vụ sản xuất kinh 

doanh, đảm bảo đủ năng lực cạnh tranh.
• Trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực môi trường đô thị tại Bến Tre và Đồng bằng Sông Cửu Long.

CÁC MỤC TIÊU ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI VÀ CỘNG ĐỒNG

• Nâng cao chất lượng dịch vụ, duy trì và giữ vững thương hiệu của 
Công ty, đảm bảo môi trường sống văn minh, xanh – sạch – đẹp.

• Xây dựng các chương trình đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực của 
đội ngũ cán bộ quản lý.

• Hướng tới mục tiêu đô thị văn minh, công ty khuyến khích các hoạt 
động thiện nguyện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt, khó 
khăn, nâng cao dân trí xã hội, tiến tới mục tiêu xây dựng đô thị giàu 
đẹp, văn minh, trọng nghĩa tình.
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CÁC RỦI RO

RỦI RO KINH TẾ

Năm 2021 là năm thứ 2 liên tiếp thế giới phải gánh chịu 
những mất mát to lớn do tác động của đại dịch Covid-19. 
Tuy nhiên, tình hình khả quan hơn khi các quốc gia lần lượt 
triển khai tiêm phòng vacxin, qua đó số lượng ca nhiễm đã 
giảm đáng kể, thế giới cho thấy những dấu hiệu phục hồi. 
Riêng đối với Việt Nam, năm 2021 là năm đầy biến động 
khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp. Theo 
Thông cáo báo chí về tình hình Kinh tế - Xã hội quý IV và 
năm 2021 của Tổng cục Thống kê, Tổng sản phẩm trong 
nước (GDP) năm 2021 ước tính tăng 2,58% so với cùng kỳ 
năm trước. Đặc biệt trong quý III năm 2021, giãn cách xã 
hội kéo dài đã làm đình trệ các hoạt động sản xuất, đứt gãy 
chuỗi cung ứng,… gây khó khăn cho các Công ty cũng như 
người lao động. Trong đó, khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng 
nhiều nhất trong các khu vực kinh tế. Cụ thể, khu vực dịch 
vụ chỉ tăng 1,22%, đóng góp 22,23% toàn nền kinh tế. Tăng 

trưởng âm ở một số ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn đã 
làm giảm mức tăng chung của khu vực dịch vụ và toàn bộ 
nền kinh tế.

Không nằm ngoài diễn biến chung của khu vực dịch vụ, 
ngành dịch vụ công ích cũng chịu những ảnh hưởng nhất 
định nhưng không đáng kể. Bởi nhìn chung, đây là ngành 
dịch vụ thiết yếu của xã hội, đặc biệt trong điều kiện rác 
thải y tế có chiều hướng gia tăng trong thời kỳ dịch bệnh 
bùng phát. Trước tình hình chung của ngành, Công ty Cổ 
phần Công trình Đô thị Bến Tre đã có những triển khai cụ 
thể nhằm giảm thiểu những thiệt hại nói trên. Theo đó, 
Công ty đã nâng cao cơ sở vật chất, chiến lược kinh doanh, 
góp phần cải thiện hệ thống quản lý Công ty, đề ra những 
mục tiêu và phương hướng mới trong thời gian sắp tới.

RỦI RO CẠNH TRANH

Theo quy hoạch tổng thể phát triển TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre, đến năm 2030 thành phố này sẽ phát triển thành đô thị loại 
I, là đô thị thông minh, hiện đại, tiên tiến trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trước những cơ hội phát triển ngành 
được mở ra, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích cũng vì thế mà ngày một gia tăng, dẫn tới nhiều 
sự cạnh tranh đối với Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre. Bên cạnh đó, trước chủ trương tập trung phát triển 
kinh tế khu vực tư nhân, hạn chế sự độc quyền ở một số lĩnh vực của các Công ty Nhà nước, điển hình là ngành dịch vụ 
công ích, Chính phủ đã chỉ đạo UBND các địa phương tích cực áp dụng rộng rãi hình thức đấu thầu thay vì cơ chế chỉ định 
thầu, đặt hàng đối với các doanh nghiệp Nhà nước. Vì vậy ngày càng nhiều đơn vị tham gia cung ứng sản phẩm, dịch vụ 
công ích nên cạnh tranh trong công tác đấu thầu càng gay gắt. Song song với đó, các đơn vị cùng tham gia cung cấp dịch 
vụ công ích đô thị cũng có xu hướng đầu tư phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng. 
Để thích nghi với môi trường cạnh tranh, Công ty đã không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất để thu hút 
thêm nhiều khách du lịch hơn. Ngoài ra, việc đầu tư cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ cũng là cơ sở để trúng thầu thực 
hiện dự án, cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành, khai thác tiềm năng du lịch và dịch vụ trên địa bàn thành phố.

RỦI RO PHÁP LUẬT

Tuân thủ mọi quy định của Pháp luật là trách nhiệm, là 
nghĩa vụ của tất cả mọi tổ chức, cá nhân,… Công ty Cổ phần 
Công trình Đô thị Bến Tre là công ty hoạt động theo mô hình 
Công ty Cổ phần, được đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM 
nên mọi hoạt động của Công ty đều chịu sự điều chỉnh của 
Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế, Luật Bảo 
vệ môi trường và các văn bản dưới luật có liên quan.
Năm 2021 sẽ là năm đầu tiên Luật Doanh nghiệp số 
59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 
được đưa vào áp dụng. Những thay đổi về mặt chính sách ít 
nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh 
của Công ty. Bên cạnh đó, Nghị định 32/2019/NĐ-CP có 
những quy định chặt chẽ về đặt hàng, đấu thầu sản xuất, 
cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Nếu không có sự bám 
sát kịp thời, BTU sẽ gặp nhiều rủi ro trong quá trình tiến 
hành các dự án đấu thầu. Do vậy, để hạn chế tối đa những 
rủi ro phát sinh liên quan đến yếu tố pháp lý trong quá trình 
hoạt động, BTU luôn theo dõi, nghiên cứu và cập nhật các 
văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty.
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CÁC RỦI RO

RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH

RỦI RO VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Ngoài những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến đặc thù nghề nghiệp làm việc 
ngoài trời, trong năm 2021, người lao động tại Công ty còn đối diện với rủi 
ro về dịch bệnh. Trong khi mọi người đều hạn chế ra đường để thực hiện 
công tác phòng, chống dịch Covid-19, thì công nhân vệ sinh môi trường lại 
là những những người thầm lặng, có mặt tại mọi nẻo đường để thu gom, 
xử lý rác thải, giữ gìn vệ sinh chung cho cộng đồng. Đây cũng là một giải 
pháp ngăn ngừa, đẩy lùi dịch bệnh, bởi rác thải bất cứ lúc nào cũng có thể 
là nguồn trung gian lây bệnh. Mặc dù Công ty thường xuyên làm công tác tư 
tưởng, động viên công nhân và trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ, nhưng 
tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng đến tâm lý công 
nhân thu gom rác do lo sợ bị nhiễm bệnh. Đặc biệt ở các khu vực có nguy 
cơ cao như: rác thải từ hộ gia đình có người bị cách ly, khu vực cách ly, các 
bệnh viện, khu công nghiệp, …

Giá cả đầu ra của phần lớn các dịch vụ được quy định và kiểm 
soát bởi Nhà nước cũng như chính quyền địa phương vì ngành 
nghề kinh doanh của Công ty thuộc nhóm lĩnh vực tiện ích công 
cộng, chính vì thế doanh nghiệp không thể tự chủ trong việc 
kiểm soát giá thành dịch vụ của mình. Thêm vào đó, chi phí đầu 
vào cho nguyên vật liệu, nhân công, ... chiếm tỷ trọng lớn và ít 
có xu hướng giảm, điều này làm doanh nghiệp bị động khi có sự 
biến động trong cơ cấu chi phí, dẫn đến khó khăn trong việc bảo 
toàn lợi nhuận.  Thêm vào đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo 
dài, ảnh hưởng đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 
ty, đồng thời làm phát sinh tăng chi phí phòng chống dịch, chi phí 
sản xuất. Trước thực trạng này, giải pháp được Ban lãnh đạo BTU 
đưa ra đó chính là điều chỉnh chính sách, chiến lược kinh doanh, 
quản lý tài chính hiệu quả để đạt được mục tiêu tăng trưởng 
được Đại hội đồng Cổ đông đề ra.

RỦI RO KHÁC

Ngoài những rủi ro kể trên, những rủi ro như chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh… 
tuy hiếm xảy ra nhưng cũng ảnh hưởng đến tình hình hoạt động và sự ổn định của các công 
ty và toàn xã hội. Có thể thấy đây là những rủi ro có thể bất ngờ xảy ra và không thể loại trừ 
nguy cơ gây tổn thất đến tính mạng, sức khỏe của con người và tài sản, tình hình hoạt động 
và sản xuất của công ty. Tuy không thể loại bỏ hoàn toàn những rủi ro trên nhưng có thể đề 
phòng và giảm thiểu tổn thất bằng cách thường xuyên cập nhật các tin tức: chính trị, thời tiết, 
xã hội… Đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, biện pháp cứu nạn, cứu hộ, sơ tán và 
phòng tránh thiên tai, hỏa hoạn, cháy nổ để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại về người và 
tài sản đến mức thấp nhất.



Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức và nhân sự

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

Tình hình tài chính

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

STT Doanh thu thuần Năm 2020 Năm 2021
% Năm 2021
/ Năm 2020

1 Doanh thu thuần 83.999 88.542 105,41%

2 Lợi nhuận thuần từ HĐKD 8.246 7.410 89,86%

3 Lợi nhuận khác 445 634 142,37%

4 Lợi nhuận trước thuế 8.692 8.044 92,55%

5 Lợi nhuận sau thuế 8.092 6.611 81,70%

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn, thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty khi diễn biến dịch bệnh phức tạp đã lan rộng khắp cả nước, đặc 
biệt là khu vực phía Nam, trong đó có tỉnh Bến Tre, địa bàn hoạt động của Công 
ty. Tuy nhiên, nhờ sự lãnh đạo kịp thời của Ban lãnh đạo, phối hợp cùng các cấp 
chính quyền địa phương, Công ty đã đưa ra những giải pháp phù hợp với tình hình 
thực tế chung, giảm thiểu tối đa những rủi ro trong quá trình hoạt động, theo đó:

• Doanh thu thuần trong năm 2021 của Công ty ghi nhận giá trị 88.542 
triệu đồng, tăng 4.542 triệu đồng, đạt 105,41%, phần lớn đến từ 
doanh thu dịch vụ công ích – công viên cây xanh tăng 41,19% so với 
cùng kỳ năm 2020. 

• Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận giá trị 7.410 
triệu đồng, giảm  836 triệu đồng, chỉ đạt 89,86% so với cùng kỳ năm 
2020. Nguyên nhân chủ yếu do giá vốn hàng bán tăng 10.358 triệu 
đồng, tương ứng tăng 16,34% so với cùng kỳ.

• Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 6.611 triệu đồng, tương ứng giảm 1.481 
triệu đồng, chỉ đạt 81,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Nhìn chung, đây là những kết quả đáng ghi nhận mà đội ngũ lãnh đạo và toàn thể 
cán bộ, công nhân viên của Công ty đã nỗ lực thực hiện trong suốt năm qua. Đó là 
động lực thúc đẩy Công ty hoàn thành những kế hoạch mục tiêu trong năm 2022, 
khi dịch bệnh được kiểm soát, nhu cầu đi lại của người dân được bình thường hóa, 
du lịch được phục hồi.

Đơn vị tính: Triệu đồng
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CƠ CẤU DOANH THU THUẦN

Khoản mục
Năm 2020 Năm 2021

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%)

Doanh thu thi công công trình 16.211 19,30% 13.330 15,06%

Xây dựng cơ bản 1.172 1,40% 124 0,14%

Chiếu sáng 8.714 10,37% 9.864 11,14%

Cây xanh 5.973 7,11% 3.160 3,57%

Công trình khác 352 0,42% 183 0,21%

Doanh thu dịch vụ công ích 67.498 80,36% 75.118 84,84%

Chiếu sáng công cộng 6.387 7,60% 4.315 4,87%

Công viên cây xanh 17.713 21,09% 25.009 28,25%

Duy tu cầu đường 8.928 10,63% 7.073 7,99%

Vệ sinh đô thị 34.470 41,04% 38.721 43,73%

Doanh thu khác 290 0,35% 94 0,11%

Tổng cộng 83.999 100,00% 88.542 100,00%

Đơn vị tính: Triệu đồng

Trong năm 2021, dưới tác động từ sự bùng phát của làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ tư đã gây ra những ảnh hưởng 
nặng nề tới toàn nền kinh tế nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của BTU nói riêng. Bên cạnh công tác phòng 
chống dịch bệnh được đội ngũ lãnh đạo Công ty nhất quán triển khai, công tác vận hành, quản trị doanh nghiệp cũng 
được chuẩn bị tốt. Theo đó, doanh thu thuần trong năm 2021 đạt 88.542 triệu đồng, tương đương với mức tăng trưởng 
5,41% so với năm 2020, cụ thể:
• Mảng doanh thu dịch vụ công ích là nguồn doanh thu chính của Công ty khi chiếm đến 84,84% tổng doanh thu, được 

ghi nhận ở mức 75.118 triệu đồng (tương ứng tăng 11,29% so với cùng kỳ năm trước). Nguyên nhân chủ yếu do 
doanh thu từ công viên cây xanh tăng 7.296 triệu đồng, tương ứng với mức tăng 41,19%. Mặc dù ảnh hưởng của 
dịch bệnh nhưng các hoạt động liên quan đến chăm sóc, vệ sinh công viên cây xanh vẫn được triển khai và chú trọng.

• Mảng doanh thu thi công công trình theo sau với tỷ trọng 15,06%, ghi nhận ở mức 13.330 triệu đồng (tương ứng 
giảm 17,77%). 

• Doanh thu khác chiếm 0,11% tổng doanh thu, đạt 94 triệu đồng, giảm 67,59% so với cùng kỳ năm 2020.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Năm 2020

Xây dựng cơ bản Chiếu sáng Cây xanh

Công trình khác Chiếu sáng công cộng Công viên cây xanh

Duy tu cầu đường Vệ sinh đô thị Doanh thu khác

0,14% 11,14%

3,57%

0,21%
4,87%

28,25%

7,99%

43,73%

0,11%

Năm 2021

Xây dựng cơ bản Chiếu sáng Cây xanh

Công trình khác Chiếu sáng công cộng Công viên cây xanh

Duy tu cầu đường Vệ sinh đô thị Doanh thu khác

1,40%
10,37%

7,11%

0,42%

7,60%

21,09%

10,63%

41,04%

0,35%

Năm 2020

Xây dựng cơ bản Chiếu sáng Cây xanh

Công trình khác Chiếu sáng công cộng Công viên cây xanh

Duy tu cầu đường Vệ sinh đô thị Doanh thu khác
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu 
& đại diện sở hữu

Tỷ lệ sở 
hữu

1 Ông Nguyễn Tấn Vũ Tổng Giám đốc 410.000(*) 11,389%

2 Ông Lê Văn Vũ Phó Tổng Giám đốc 51.400 1,43%

3 Ông Nguyễn Thanh Bình Phó Tổng Giám đốc 11.000 0,306%

4 Bà Trần Thị Vân Nghi Kế toán trưởng 3.800 0,11%

LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH

Ông NGUYỄN TẤN VŨ 
Thành viên HĐQT 
kiêm Tổng Giám đốc

Ngày sinh: 09/02/1978
Nơi sinh: Bến Tre
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Kế toán
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 410.000 cổ phiếu, chiếm 11,389% vốn điều lệ
• Số cổ phiếu cá nhân sở hữu: 50.000 cổ phiếu, chiếm 1,39% vốn điều lệ
• Số cổ phiếu đại diện sở hữu: 360.000 cổ phiếu, chiếm 10% vốn điều lệ (đại diện UBND 

tỉnh Bến Tre)
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: Không có
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không có

Ông LÊ VĂN VŨ
Phó Tổng Giám đốc

Ngày sinh: 19/09/1977
Nơi sinh: Bến Tre
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Kỹ sư dân dụng và công nghiệp
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 51.400 cổ phiếu, chiếm 1,43% vốn điều lệ
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: Không có
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không có
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (tiếp theo)

Ông NGUYỄN THANH BÌNH
Phó Tổng Giám đốc

Ngày sinh: 02/03/1976
Nơi sinh: Bến Tre
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 11.000 cổ phiếu, chiếm 0,306% vốn điều lệ
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: Không có
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không có

Bà TRẦN THỊ VÂN NGHI
Kế toán trưởng

Ngày sinh: 11/09/1977
Nơi sinh: Bến Tre
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Kế toán
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 3.800 cổ phiếu, chiếm 0,11% vốn điều lệ
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: Không có
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không có

STT Tính chất phân loại
Số lượng

Tỷ lệ (%)
(người)

I Theo trình độ lao động 253 100,00%

1 Trình độ trên đại học 1 0,40%

2 Trình độ đại học, cao đẳng 42 16,60%

3 Trình độ trung cấp 14 5,53%

4 Công nhân kỹ thuật 24 9,49%

5 Lao động phổ thông 172 67,98%

II Theo loại hợp đồng lao động 251 100,00%

1 Hợp đồng không thời hạn 161 64,14%

2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) 0 0,00%

3 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 90 35,86%

III Theo giới tính 252 100%

1 Nam 178 71%

2 Nữ 74 29%

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN

THU NHẬP BÌNH QUÂN

Tại ngày 31/12/2021

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

Tổng số lượng người lao động (người)  179  179  200  244,5 

Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)  7.398.000  8.211.000  9.246.000  9.323.000 
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CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bền vững của một Công ty đó là ưu tiên phát triển nhân sự. 
Nhận thức được tầm quan trọng của con người trong tiến trình phát triển doanh nghiệp, BTU ưu tiên phát triển nguồn 
nhân lực một cách đồng đều, đảm bảo quyền lợi bình đẳng đối với người lao động. Nguồn nhân lực đồng đều, có kỹ năng 
chuyên môn cao, thành thạo việc là bước đệm cơ bản từng bước nâng cao tiềm lực phát triển của Công ty, đảm bảo hiệu 
quả công việc nói chung. Việc đảm bảo quyền lợi bình đẳng với người lao động chính là cách thức để công ty phát triển 
nhân sự bền vững.

Về đào tạo

Về tuyển dụng

Đào tạo nhân sự là một trong những chính sách quan trọng 
hàng đầu được BTU chú trọng phát triển. Công ty kết hợp 
xen kẽ nhiều hình hình thức đào tạo khác nhau theo những 
lộ trình, định hướng và đối tượng cụ thể khác nhau. Thông 
thường, nhân sự được chia thành hai nhóm đối tượng, bao 
gồm: đối tượng nhân sự mới và đối tượng nhân sự nội bộ. 
• Chính sách đào tạo nhân sự mới được tổ chức nhằm giúp 

các nhân viên mới nhanh chóng tiếp cận văn hóa doanh 
nghiệp, môi trường làm việc cũng như các kỹ năng nghề 
nghiệp cụ thể, … Qua đó tìm kiếm, sàng lọc ra những cá 
nhân có năng lực, đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo tiêu 
chuẩn, đáp ứng nhu cầu phát triển nhân sự thế hệ mới.

• Riêng đối với chính sách đào tạo nhân sự nội bộ, chính 
sách này được tập trung tổ chức nhằm nâng cao năng lực, 
kỹ năng chuyên môn và nhận thức của đội ngũ cán bộ, 
công nhân viên trong Công ty, hướng tới mục tiêu phát 
triển bền vững và nâng cao chất lượng dịch vụ của BTU.

Nhận thức được tầm quan trọng của con người trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, BTU đặc biệt chú trọng trong 
khâu tìm kiếm, sàng lọc và đánh giá người lao động. Theo đó, Công ty thường xuyên tổ chức tuyển dụng nhân sự định kỳ 
hàng năm. Chương trình tuyển dụng được Công ty triển khai thực hiện theo nguyên tắc minh bạch và khách quan, thông 
qua quy trình đăng tin tuyển dụng, sàng lọc, kiểm tra và phỏng vấn đánh giá hồ sơ ứng tuyển, đảm bảo bình đẳng cho 
tất cả các ứng viên tham gia. Toàn bộ nhân sự khi được tuyển dụng đều được thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình 
tuyển dụng đã được Công ty ban hành. Tùy theo từng vị trí cụ thể Công ty sẽ đề ra những tiêu chuẩn riêng biệt, song tất 
cả đều phải đáp ứng được các yêu cầu tổng thể như: trình độ chuyên môn cơ bản, ham học hỏi, yêu thích công việc, chủ 
động trong công việc, có ý tưởng sáng tạo. Đối với các vị trí chuyên biệt quan trọng, yêu cầu tuyển dụng sẽ khắt khe hơn 
gồm các tiêu chuẩn bắt buộc về kinh nghiệm công tác, khả năng phân tích và trình độ ngoại ngữ, tin học. Công ty còn có 
các chính sách lương, thưởng đặc biệt đối với các cán bộ công nhân viên giỏi và nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực 
liên quan, một mặt để giữ chân CBCNV lâu dài, mặt khác để thu hút nhân lực giỏi từ nhiều nguồn khác nhau về làm việc 
cho công ty.

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ (tiếp theo)

Môi trường làm việc

Về lương, thưởng

Môi trường làm việc là một yếu tố quan trọng không kém tạo nên nét đặc trưng riêng của mỗi doanh nghiệp, là cơ sở để 
người lao động đánh giá và lựa chọn đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp. Vì vậy, BTU luôn đề ra những mục tiêu rõ ràng 
về thời gian và điều kiện làm việc, đảm bảo quyền lợi đầy đủ cho người lao động. Ngoài ra, Công ty hướng tới xây dựng 
môi trường làm việc lành mạnh, ưu tiên sự thoải mái, thân thiện nhưng không kém phần chuyên nghiệp nhằm tạo cho 
người lao động sự hứng khởi, vui vẻ để bắt đầu công việc, thu hút những người có năng lực làm việc tốt gắn bó với Công 
ty, là tiền đề để BTU tiến đến mục tiêu hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, Công ty đề cao các ý kiến đóng góp, các sáng kiến 
sáng tạo, các giải pháp thiết thực,... của người lao động vì mục tiêu xây dựng và phát triển Công ty; tôn trọng, đảm bảo lợi 
ích công bằng cho người lao động.

Người lao động được ký kết hợp đồng theo đúng quy định của 
Pháp luật. Định kỳ hàng tháng, người lao động được nhận tiền 
lương theo tiêu chuẩn chấm công của Công ty, phù hợp với kết 
quả lao động đạt được. Bên cạnh đó, tùy theo mức độ công việc 
khác nhau, người lao động làm việc trong môi trường nặng 
nhọc, độc hại sẽ được bồi dưỡng ăn giữa ca, trang bị đồ bảo hộ 
đảm bảo an toàn lao động cũng như ưu tiên nhận được khoản 
thù lao tương xứng với công việc. 
Chính sách thưởng của Công ty bao gồm: thưởng định kỳ (quý, 
năm) và thưởng đột xuất. Chính sách thưởng định kỳ được 
thực hiện vào cuối chu kỳ tài chính, mức thưởng phụ thuộc 
vào hiệu quả kinh doanh của Công ty và kết quả đóng góp của 
người lao động nhưng không ít hơn 01 tháng lương. Chính 
sách thưởng đột xuất được thưcj hiện kịp thời nhằm tôn vinh 
những cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc, có sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật nổi bật, góp phần vào sự phát triển chung của 
Công ty.
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN DỰ ÁN

STT Tài sản Tổng giá trị (đồng) Mục đích sử dụng

1 Mua xe tưới nước 9,1 m3 780.561.500 Tưới công viên cây xanh

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2020 Năm 2021

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 2,87 3,43

Hệ số thanh toán nhanh Lần 2,53 3,25

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 30,17 25,40

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 43,20 34,05

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 13,41 13,50

Vòng quay tổng tài sản Vòng 1,14 1,20

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 9,63 7,47

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 15,53 12,45

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 11,03 8,98

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ 
Doanh thu thuần % 9,82 8,37

STT Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 % 2021/2020

1 Tổng giá trị tài sản 75.473 71.747 -4,94%

2 Doanh thu thuần 83.999 88.542 5,41%

3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 8.246 7.410 -10,14%

4 Lợi nhuận khác 446 634 42,15%

5 Lợi nhuận trước thuế 8.692 8.044 -7,46%

6 Lợi nhuận sau thuế 8.092 6.611 -18,30%

ĐVT: Triệu đồng
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Trong năm 2021, các chỉ tiêu về khả năng thanh toán có xu 
hướng tăng so với cùng kỳ, chỉ số thanh toán ngắn hạn và chỉ số 
thanh toán nhanh lần lượt đạt 3,43 lần và 3,25 lần (tăng 0,56 lần 
và 0,72 lần so với năm trước). Nguyên nhân của sự biến động 
này là do nợ ngắn hạn điều chỉnh giảm trong khi tài sản ngắn 
hạn không có nhiều biến động đáng kể, cụ thể:
• Nợ ngắn hạn giảm 19,35% (tương ứng giảm 4.296 triệu 

đồng) chủ yếu đến từ khoản mục phải trả người bán giảm 
73,46% (tương ứng giảm 4.959 triệu đồng), nguyên nhân 
chủ yếu do Công ty đã thanh toán một phần nợ đối với các 
tổ chức và nhà cung cấp khác; bên cạnh đó, khoản mục dự 
phòng phải trả ngắn hạn giảm 77,18% (tương ứng giảm 
3.509 triệu đồng), chủ yếu do trong năm Công ty đã sử dụng 
hết quỹ dự phòng tiền lương. 

• Tài sản ngắn hạn giảm 3,54% (tương ứng giảm 2.255 triệu 
đồng), không có nhiều biến động so với cùng kỳ năm 2020. 
Nguyên nhân chủ yếu là do các khoản phải thu ngắn hạn 
giảm 20,05%, đến từ việc khách hàng đã thanh toán một 
phần nghĩa vụ nợ. Bên cạnh đó, hàng tồn kho giảm 57,7% 
(tương ứng giảm 4.430 triệu đồng) cũng là nguyên nhân 
làm tài sản ngắn hạn sụt giảm.

Mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong năm 2021, 
nhưng các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Công ty vẫn cho 
thấy kết quả khả quan. Một phần nhờ vào chính sách ưu tiên 
nguồn vốn tự có để phục vụ sản xuất kinh doanh, hạn chế đi vay 
từ bên ngoài, nhờ vậy đáp ứng được các nhu cầu tài chính ngắn 
hạn.

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN

CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN

Một trong những vấn đề được BTU chú trọng hàng đầu đó là duy trì cơ cấu tài chính ổn định, ưu tiên sử dụng vốn tự có để tài trợ 
cho các dự án. Trong năm 2021, cả hai chỉ tiêu về cơ cấu vốn đều có xu hướng giảm so với năm 2020. Tổng nợ trong năm 2021 
chiếm 25,40% tổng tài sản và chiếm 35,05% vốn chủ sở hữu. Cả hai chỉ số Nợ/Tổng tài sản và Nợ/Vốn chủ sở hữu đều giảm là 
do các khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm 44,28% (tương ứng giảm 250 triệu đồng), đến từ việc Công ty đã thanh toán 
250 triệu đồng khoản vốn Ngân sách Nhà nước tài trợ cho Công ty theo Quyết định số 72/QĐ-STC ngày 05/10/2017 về việc mua 
sắm tài sản cố định chuyên dụng theo định kỳ.
Nhìn chung, tài sản hiện có của doanh nghiệp chủ yếu do nguồn vốn chủ sở hữu tài trợ, chứng tỏ tình hình hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty tương đối ổn định, ưu tiên sử dụng vốn tự có.

30,17%

43,20%

25,40%

34,05%

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

Cơ cấu vốn

Năm 2021 Năm 2020

2,87

2,53

3,43

3,25

0 1 2 3 4

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Hệ số thanh toán nhanh

Khả năng thanh toán 

Năm 2021 Năm 2020

Hàng tồn kho chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu tổng tài sản và chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho không có nhiều ý nghĩa 
trong việc thể hiện năng lực hoạt động của Công ty. Tuy nhiên trong năm 2021, chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho có xu 
hướng tăng nhưng không đáng kể so với cùng kỳ năm 2020, cụ thể:
• Vòng quay hàng tồn kho tăng nhẹ từ 13,41 vòng (2020) lên 13,5 vòng (2021), nguyên nhân chủ yếu là do giá vốn 

hàng bán trong năm 2021 tăng 116,34% (tương ứng tăng 10.358 triệu đồng). Trong khi đó, hàng tồn kho giảm 
57,7% (tương ứng giảm 4.430 triệu đồng).

• Vòng quay tổng tài sản của Công ty tăng nhẹ nhẹ từ 1,16 vòng lên 1,2 vòng. Tuy nhiên, do đặc thù ngành công ích nên 
vòng quay tổng tài sản của Công ty tương đối nhỏ. 

Nhìn chung trong năm 2021, các chỉ tiêu về năng lực hoạt động của Công ty không có nhiều sự thay đổi, cho thấy công 
tác quản trị hàng tồn kho tương đối tốt, hiệu quả hoạt động của Công ty luôn duy trì ổn định.

Những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 
đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty. Theo đó, các 
chỉ tiêu về khả năng sinh lời có xu hướng 
giảm so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, 
chỉ số ROE và ROA lần lượt đạt các giá trị 
là 12,45% (giảm 3,08%) và 8,98% (giảm 
2,05%) so với năm trước. Biên lợi nhuận 
ròng và biên lợi nhuận từ hoạt động sản 
xuất kinh doanh lần lượt đạt 7,47% (giảm 
2,16%) và 8,37% (giảm 1,45%) so với cùng 
kỳ năm 2020. 
Mặc dù các chỉ tiêu không đạt được theo 
kế hoạch đề ra, nhưng nhìn chung, các chỉ 
số này vẫn tương đối cao so với các doanh 
nghiệp cùng ngành.

CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI
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Cơ cấu cổ đông

STT Loại cổ đông Số lượng cổ đông Số cổ phần Giá trị (triệu đồng) Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông trong nước 182  3.600.000  36.000.000.000 100,00%

1 Cổ đông nhà nước 1  2.160.000  21.600.000.000 60,00%

2 Cổ đông tổ chức 2  539.700  5.397.000.000 14,99%

3 Cổ đông cá nhân 179  900.300  9.003.000.000 25,01%

II Cổ đông nước ngoài 0  -    -   -

1 Cá nhân - - - -

2 Tổ chức - -  -   -

III Cổ phiếu quỹ - - - -

Tổng cộng  182  3.600.000  36.000.000.000 100,00%

Tổng số cổ phiếu đã phát hành
3.600.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ
0 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
3.600.000 cổ phiếu

Mệnh giá cổ phần
10.000 đồng/ cổ phiếu

CỔ 
PHẦN

Tại ngày 31/12/2021

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
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Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích, có gắn bó mật thiết với các hoạt động chăm sóc và bảo vệ môi 
trường, nguồn nguyên – vật liệu được BTU sử dụng chủ yếu là các công cụ, vật tư phục vụ cho hoạt động vệ sinh môi trường cũng 
như các hóa chất như phân bón, thuốc trừ sâu phục vụ cho các công tác chăm sóc công viên, cây xanh. Vì vậy, để nâng cao hiệu 
quả sử dụng nguồn nguyên liệu, Công ty luôn tìm hiểu, khuyến khích người lao động có những sáng kiến nhằm sử dụng hiệu quả 
nguyên liệu đầu vào, sử dụng tỷ lệ hóa chất tối ưu nhằm tối đa hóa lợi ích của Công ty mà vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ. Bên 
cạnh đó, Công ty luôn chú ý lựa chọn nguồn cung cấp nguyên vật liệu đáng tin cậy để giảm thiểu rủi ro mua nhầm hàng kém chất 
lượng, có khả năng gây hại cho môi trường sống và cộng đồng dân cư. Công ty luôn sử dụng nguồn vật liệu theo đúng quy định, 
đúng chỉ tiêu từng hạng mục công trình, đảm bảo về số lượng và chất lượng.

QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU

BTU vinh dự là đơn vị được các cấp lãnh đạo tỉnh Bến 
Tre giao trọng trách chiếu sáng trên toàn thành phố. Bên 
cạnh việc đảm bảo nguồn chiếu sáng công cộng phục vụ 
cho đời sống sinh hoạt cũng như mỹ quan đô thị toàn 
thành phố, Công ty cũng ưu tiên trong việc tiết kiệm điện 
năng, tính toán thời gian chiếu sáng phù hợp. Theo đó, 
Công ty đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực như tăng 
cường kiểm tra lưới điện, đo đạc máy biến thế chống rò 
rỉ điện, sử dụng đồng hồ thời gian hiệu quả để điều chỉnh 
giờ bật. Thay thế các bóng đèn hiệu suất thấp, công nghệ 
lạc hậu bằng đèn Compact, đèn LED với tỷ lệ tiết kiệm 
điện năng so với đèn thế hệ cũ có thể đạt từ 40 - 70%, 
trong khi đó, cường độ ánh sáng được phân phối đồng 
đều trên suốt tuyến chiếu sáng, giúp tăng tuổi thọ 

TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

Nước là một phần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt cũng như quá trình sản xuất của con người. Là 
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích, các hoạt động của Công ty sẽ không thể diễn ra nếu 
không có nguồn nước hỗ trợ. Nguồn nước được Công ty sử dụng chủ yếu trong các hoạt động tưới tiêu, chăm 
sóc cây xanh, vệ sinh đường phố cũng như phục vụ các hoạt động thường ngày của người lao động. Nguồn 
nước này được cung cấp từ các Công ty cấp thoát nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre, đảm bảo tiêu chuẩn nguồn 
nước theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thực trạng xâm nhập mặn những năm trở lại đây ở miền Tây 
Nam Bộ nói chung, trong đó có tỉnh Bến Tre nói riêng là một trong những rào cản ảnh hưởng đến chất lượng 
nguồn nước sạch, tác động trực tiếp đến các hoạt động của Công ty. Những hạn chế nói trên là động lực thúc 
đẩy Ban lãnh đạo Công ty nâng cao công tác tuyên truyền, vận động người lao động sử dụng nguồn nước hiệu 
quả, hợp lý, tránh lãng phí nguồn nước. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo phối hợp cùng các cấp chính quyền địa 
phương kịp thời tích trữ nguồn nước ngọt khi triều thấp phục vụ hoạt động sản xuất và sinh hoạt tại Công ty.

TIÊU THỤ NƯỚC

cho bóng đèn và chấn lưu. Đặc biệt, để hạn chế tụ 
tập đông người trong giai đoạn bùng phát dịch bệnh 
Covid-19 (đỉnh điểm là quý III năm 2021), Công ty 
tiến hành điều chỉnh cắt giảm các bóng đèn không 
cần thiết, góp phần tiết kiệm điện năng, hạn chế tối đa 
lượng điện sử dụng không cần thiết.

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG & XÃ HỘI
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Quá trình đô thị hoá tương đối nhanh đã có những ảnh hưởng đáng kể đến môi 
trường và tài nguyên thiên nhiên, đến cân bằng sinh thái: tài nguyên đất bị khai 
thác triệt để để xây dựng đô thị, làm giảm diện tích cây xanh và mặt nước, gây ra 
úng ngập, cùng với nhu cầu nước phục vụ sinh hoạt, dịch vụ, sản xuất ngày càng 
tăng làm suy thoái nguồn tài nguyên nước. Bên cạnh đó, rác thải sinh hoạt từ 
các hộ dân và nhà máy sản xuất cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.
Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích, có gắn bó chặt chẽ 
đến vệ sinh môi trường, BTU nhận thức được vai trò của mình trong việc duy trì 
nguồn xanh của cộng đồng. Theo đó, Công ty cam kết tuân thủ các quy định của 
pháp luật liên quan đến việc bảo vệ môi trường; nâng cao ý thức người lao động; 
giảm thiểu mùi hôi trong công tác thu gom, xử lý rác thải, ...

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động
Số lượng lao động hiện tại của Công ty là: 253 người
Mức lương trung bình: 8,7 triệu đồng/ người/ tháng.

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người 
lao động

Công ty luôn cam kết đóng Bảo hiểm cho người lao động đầy đủ theo quy định 
Luật Lao động hiện hành: Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, 
… Tổ chức thăm khám sức khỏe định kỳ cho người lao động tại các cơ sở y tế uy 
tín chất lượng cao; Thăm hỏi nhân viên, người nhà nhân viên ốm đau, nằm viện, 
hiếu, hỷ; Hoạt động Khuyến học đối với gia đình người lao động có con em đạt 
thành tích xuất sắc ở trường, …
Bên cạnh đó, trong năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, 
Công ty tổ chức tiêm đủ 02 mũi vacxin cho người lao động trong Công ty, đáp 
ứng các yêu cầu về vệ sinh dịch tễ, tuân thủ quy tắc 5K, vệ sinh sát khuẩn thường 
xuyên, ...

Hoạt động đào tạo người lao động

BTU hiểu rõ con người là chủ thể trong quá trình hội nhập và phát triển của nhân 
loại nên Công ty đặc biệt chú trọng tới vấn đề đào tạo nguồn nhân lực. Công ty 
thường xuyên cử cán bộ, công nhân viên đi học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo 
từng lĩnh vực chuyên sâu nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ nhân 
viên có năng lực cao, phục vụ tiến trình hoạt động và phát triển của Công ty. Bên 
cạnh đó, Công ty cũng tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên tham gia vào lớp học 
quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001:2015 nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, 
dịch vụ cung cấp cho khách hàng đúng theo quy định. Chính sách đào tạo của 
Công ty phải đảm bảo nguyên tắc nguồn lực ổn định và lâu dài đảm bảo cân đối 
giữa gián tiếp và trực tiếp.

Mối quan hệ giữa doanh nghiệp và địa phương là yếu tố quan 
trọng hàng đầu được BTU đặc biệt quan tâm. Trong năm 
2021, trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Ban lãnh đạo Công 
ty phối hợp cùng các cấp chính quyền địa phương đẩy mạnh 
các hoạt động tuyên truyền đến người lao động cũng như 
người dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre: tuân thủ quy tắc 5K, 
hạn chế tập trung đông người, đeo khẩu trang, sát khuẩn,... 
Bên cạnh đó, Công ty vẫn luôn duy trì các hoạt động ủng hộ 
Hội khuyến học tỉnh, hỗ trợ các trung tâm, các trường học 
dành cho người khuyết tật, trao quà cho các hộ nghèo, các cá 
nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG 
ĐỊA PHƯƠNG



Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Tình hình tài chính

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

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi 

trường và xã hội của Công ty

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SO VỚI KẾ HOẠCH

Chỉ tiêu Kế hoạch 2021 Thực hiện 2021
% Thực hiện 2021/

 Kế hoạch 2021

Vốn điều lệ 36.000 36.000 100%

Tổng doanh thu 75.650 89.624 118,47%

Lợi nhuận trước thuế 7.565 8.044 106,33%

Lợi nhuận sau thuế 6.308 6.611 104,80%

ĐVT: Triệu đồng

Trong năm 2021, với sự nỗ lực của Ban Điều hành cũng như tập thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã hoàn thành tất cả 
các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Theo đó:
• Tổng doanh thu thực hiện vượt 18,47%, đạt 89.624 triệu đồng, tăng 13.974 triệu đồng so với kế hoạch đề ra.
• Lợi nhuận trước thuế vượt 6,33%, đạt 8.044 triệu đồng, tăng 479 triệu đồng so với kế hoạch đề ra.
• Lợi nhuận sau thuế vượt 4,8%, đạt 6.611 triệu đồng, tăng 303 triệu đồng so với kế hoạch đề ra.

Thuận lợi

NHỮNG TIẾN BỘ CÔNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

• Trong năm 2021, dưới tác động của dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 
gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt trong giai đoạn giãn cách xã hội vào quý III năm 2021, công tác thu gom, 
xử lý rác thải cũng như các dịch vụ công cộng liên quan đến việc chăm sóc công viên cây xanh, vệ sinh 
môi trường khá bất tiện. Mặc dù các công nhân vệ sinh môi trường của Công ty được trang bị đồ bảo 
hộ, đảm bảo quy tắc 5K nhưng tâm lý chung, người lao động sợ bị nhiễm bệnh, đặc biệt tại các khu vực 
tập trung phần lớn rác thải y tế như: hộ gia đình có người bị cách ly, khu vực cách ly, các bệnh viện, khu 
công nghiệp, ...

• Các lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị trong những năm đầu thực hiện phương thức đấu thầu trọn gói, giá 
mời thầu giảm mạnh do ngân sách khó khăn, mức độ cạnh tranh cao. Chi phí nhân công trong đơn giá 
dịch vụ công ích chưa được điều chỉnh kịp thời theo lộ trình tăng lương của Chính phủ hàng năm, ngân 
sách của các địa phương dành cho công tác kiến thiết thị chính ngày càng hạn hẹp đã ảnh hưởng đến 
việc tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, tăng thu nhập cho người lao động của công ty trong điều kiện 
giá cả tiêu dùng liên tục tăng;

• Nguồn vốn Công ty còn nhiều hạn chế nên việc đầu tư đổi mới trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng 
còn chậm;

• Ý thức người dân chưa cao, vẫn còn tình trạng làm hư hỏng kết cấu hạ tầng đô thị, vứt rác bừa bãi;
• Bên cạnh đó một số công trình chậm thanh toán vốn, công nợ thu gom, vận chuyển rác các địa phương 

còn nhiều, một số khoản công nợ thu gom, vận chuyển rác khó thu hồi do bất cập quy định, địa phương 
chưa bố trí được nguồn chi trả;

• Mức độ cạnh tranh ngày càng cao (các công trình được mời thầu qua mạng), rủi ro lớn, trên địa bàn có 
nhiều đơn vị mở ra ngành nghề kinh doanh cạnh tranh với công ty.

Khó khăn 

Công ty không ngừng cải thiện và xây dựng các chính sách đào tạo đội ngũ 
nhân viên có trình độ chuyên môn cao, có khả năng giải quyết các vấn đề phát 
sinh trong quá trình làm việc; đồng thời các quy định về an toàn trong công 
tác vận hành, thi công tại Công ty luôn được thực hiện nghiêm chỉnh. Bên 
cạnh đó, Công ty cũng trang bị, kiểm tra và tổ chức đầy đủ các buổi tập huấn 
cho cán bộ công nhân viên trong Công ty cũng như khách hàng sử dụng dịch 
vụ của Công ty.
Công ty hướng tới mở rộng địa bàn kinh doanh ra các khu vực lân cận, tập 
trung vào khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
Thêm vào đó, bộ máy quản lý Công ty cũng được tinh gọn, lực lượng lao động 
được sắp xếp phù hợp với nhu cầu công việc của từng bộ phận, từng phòng 
ban.
Ngoài ra, Công ty luôn cố gắng giải quyết kịp thời, nhanh chóng và đầy đủ các 
chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định của Nhà nước.

• Nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân Tỉnh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Bến Tre, cùng 
các Sở, Ban, Ngành Tỉnh và các Phòng, Ban Thành phố và các địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi giúp 
cho Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021;

• Tập thể CNVC-LĐ Công ty luôn đoàn kết, gắn bó, phối hợp chặt chẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao, có 
ý thức trách nhiệm cao, phấn đấu nâng cao tay nghề, đóng góp nhiều sáng kiến nhằm đem lại  năng suất 
lao động cao;

• Ban lãnh đạo luôn theo dõi sát, chỉ đạo, điều hành xuyên suốt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của 
Công ty, kịp thời phát hiện sai sót, đưa ra phương hướng giải quyết kịp thời và hiệu quả.

• Ban lãnh đạo công ty tăng cường mối quan hệ với các đơn vị, mở rộng thị trường hoạt động, đa dạng 
hóa ngành nghề kinh doanh;

• Duy trì được khách hàng, địa bàn hoạt động truyền thống từ đó ổn định doanh thu, nâng cao uy tín và 
vị thế của Công ty trong ngành.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH TÀI SẢN

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2020
Tỷ trọng năm 

2020
Năm 2021

Tỷ trọng năm 
2021

TH 2021/ TH 
2020

Tài sản ngắn hạn 63.746 84,46% 61.491 85,71% -3,54%

Tài sản dài hạn 11.727 15,54% 10.256  14,29% -12,54%

Tổng tài sản 75.473 100,00% 71.747  100,00% -4,94%

Trong năm 2021, giá trị tài sản và cơ cấu tài sản đều có những biến động nhất định nhưng không đáng kể. Tổng tài sản 
trong năm đạt 71.747 triệu đồng, giảm 4,94%, tương ứng giảm 3.726 triệu đồng. Trong đó:
• Tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn trong cơ cấu tài sản khi chiếm tới 85,71%, đạt 61.491 triệu đồng, ghi nhận mức 

giảm 2.255 triệu đồng, tương ứng với mức giảm 3,54%, chủ yếu đến từ việc đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm 
1,28% (tương ứng giảm 13 triệu đồng), liên quan đến  khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 3 đến 12 tháng tại Ngân 
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam -  Chi nhánh Bến Tre. 

• Tài sản dài hạn đạt 10.256 triệu đồng, chiếm 14,29% cơ cấu tài sản. Tài sản dài hạn giảm 1.471 triệu đồng, tương 
ứng với mức giảm 12,54%, chủ yếu do tài sản cố định hữu hình giảm 1.324 triệu đồng (tương ứng giảm 12,97%), 
liên quan đến việc giá trị hao mòn lũy kế trong năm tăng 1.534 triệu đồng, tương ứng tăng 8,08%.
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TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ

Chỉ tiêu Năm 2020
Tỷ trọng 

năm 2020
Năm 2021

Tỷ trọng năm 
2021

TH 2021/ TH 
2020

Nợ ngắn hạn 22.205 97,52% 17.908 98,27% -19,35%

Nợ dài hạn 565 2,48% 315 1,73% -44,25%

Tổng nợ phải trả 22.769 100,00% 18.223 100,00% -19,97%

ĐVT: Triệu đồng
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Trong những năm trở lại đây, nợ ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nợ của Công ty. Tính đến thời điểm 
31/12/2021, tổng nợ phải trả đạt 18.223 triệu đồng, giảm 4.546 triệu đồng, tương ứng giảm 19,97%. Trong đó: 
• Nợ ngắn hạn chiếm phần lớn trong cơ cấu nợ khi chiếm tới 98,27%. Trong năm 2021, nợ ngắn hạn đạt 17.908 triệu 

đồng, giảm 4.297 triệu đồng, tương ứng giảm 19,35%, chủ yếu đến từ khoản mục phải trả người bán giảm 73,46% 
(tương ứng giảm 4.959 triệu đồng), nguyên nhân chủ yếu do Công ty đã thanh toán một phần nợ đối với các tổ chức 
và nhà cung cấp khác; bên cạnh đó, khoản mục dự phòng phải trả ngắn hạn giảm 77,18% (tương ứng giảm 3.509 
triệu đồng), vì trong năm Công ty đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương. 

• Nợ dài hạn chiếm tỷ trọng 1,73% tổng cơ cấu nợ phải trả. Trong năm 2021, nợ dài hạn đạt 315 triệu đồng, giảm 250 
triệu đồng, tương ứng giảm 44,25%. Nguyên nhân chủ yếu do trong năm, Công ty đã chi trả tiền vay trong kỳ một 
khoản tương ứng, liên quan đến khoản vốn Ngân sách Nhà nước được Công ty trả dần trong 8 năm.
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, 
CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ
• Hiện tại Công ty áp dụng việc quản trị công ty theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, tuân thủ quy định của pháp 

luật về Công ty Đại chúng. Để tăng cường kế hoạch quản trị công ty, Công ty triển khai xây dựng các quy chế quản 
trị Công ty phù hợp với các quy định cho Công ty đại chúng và Điều lệ Công ty ban hành. Các quy định nhằm mục 
tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, người lao động, đảm bảo cơ cấu quản trị chất lượng, hiệu quả.

• Có chính sách đãi ngộ đối với người lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm thu hút nhân tài bên ngoài 
và giữ nguồn nhân lực nòng cốt hiện có, giúp người lao động an tâm, tin tưởng và gắn bó ổn định với Công ty. Ngoài 
ra, Công ty thực thi các quy chế quản trị, nội quy lao động, có cơ chế thưởng phạt nghiêm minh, thiết lập tổ chức 
hoạt động Công ty ngày càng chặt chẽ, lành mạnh. 

• Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức đoàn thể nhằm tạo sự đồng thuận trong điều hành lãnh đạo được 
đồng bộ hiệu quả.

• Tập trung sắp xếp củng cố bộ máy quản lý để thực hiện nhiệm vụ phát triển của Công ty. Mạnh dạn luân chuyển, điều 
động cán bộ quản lý nhằm đổi mới cơ chế quản lý theo hướng tăng cường sự chủ động tích cực trong tổ chức nhằm 
tạo ra năng suất, chất lượng cao đem lại hiệu quả và lợi nhuận cho Công ty.

• Không ngừng áp dụng các biện pháp cải tiến và hoàn thiện công tác tổ chức, hoạt động của các Phòng, Ban, Đội nâng 
cao hiệu quả của từng bộ phận, từng cá nhân như sắp xếp bộ máy, bố trí nhân sự phù hợp, hằng năm có kế hoạch 
đào tạo nâng cao trình độ người lao động của Công ty.

• Có chính sách khen thưởng kịp thời những sáng kiến làm tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu 
quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Chỉ tiêu Thực hiện 2021 Kế hoạch 2022

Tổng tài sản 71.746.708.852 -

Sản lượng - -

Vốn điều lệ 36.000.000.000 36.000.000.000

Doanh thu thuần 89.625.872.141 80.000.000.000

Lợi nhuận từ HĐKD 7.409.719.120 -

Lợi nhuận khác   634.464.022 -

Lợi nhuận trước thuế 8.044.183.142 7.250.000.000

Lợi nhuận sau thuế 6.610.828.946 6.162.500.000

Tỉ lệ cổ tức 12% 10%

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2022             ĐVT: Đồng

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2022
Ảnh hưởng khó khăn chung do dịch Covid bùng phát dự kiến tình hình sản xuất kinh năm 2022 sẽ gặp nhiều khó khăn hơn năm 
2021, hiện nay công ty đã tham dự và trúng thầu gói thầu dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Bến Tre năm 2022-2023 với 
tỷ lệ giảm giá cao hơn trước do tiết giảm chi tiêu ngân sách, các yếu tố chi phí đầu vào cũng tăng cao như xăng, dầu, cây giống,...

Công tác điều hành, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh
     
• Công ty tiếp tục củng cố nâng cao năng lực cạnh tranh về nhân sự quản lý, lao động có tay nghề, máy móc thiết bị ... đảm bảo 

đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.       
• Ưu tiên tập trung các nguồn lực (tài chính, con người), đầu tư mua sắm các thiết bị, phương tiện chuyên dùng để nâng cao 

chất lượng sản phẩm dịch vụ công ích đồng thời mở rộng họat động thi công xây dựng dân dụng và các hoạt động sản xuất 
kinh doanh khác.       

• Tiếp tục thay đổi mô hình quản trị doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung các nội quy, quy chế … nhằm thực hiện các quy định mới và 
thích ứng tình hình mới theo nghị quyết 128 của Chính phủ, sắp xếp lại bộ máy nhân sự, nâng cao nhận thức về công tác quản 
lý cho các bộ phận chuyên môn mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.    

• Chủ động tìm kiếm các đối tác, khách hàng mới, mở rộng địa bàn hoạt động trong và ngoài tỉnh, đa dạng hóa ngành nghề kinh 
doanh. Hoàn thành những đơn đặt hàng và hợp đồng với các Chủ đầu tư đảm bảo chất lượng sản phẩm và thời gian theo quy 
định.

• Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh đối với Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Phát triển đô thị Bến Tre (Công 
ty con).

Công tác tài chính

Ghi nhận và hạch toán báo cáo tài chính rõ ràng, minh bạch và đúng quy định; Thực hiện cân đối, hợp nhất báo cáo tài chính 
phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tế tại Công ty; triển khai sử dụng hóa đơn điện tử, phần mềm quản lý bộ thu dịch vụ 
vệ sinh.       

Công tác nhân sự

• Công ty bước đầu áp dụng chính sách lương, thưởng được ban hành theo Quyết định18/QĐ-HĐQT ngày 13/01/2022, 
đồng thời tiếp tục rà soát điều chỉnh, bổ sung nhằm hướng tới mục tiêu thực hiện theo quy định hiện hành, phù hợp tình 
hình và yêu cầu thực tế tại công ty, tạo động lực cho người lao động nâng cao năng suất lao động và yên tâm công tác. Rà 
soát, sắp xếp, tuyển dụng, bố trí lại lực lượng lao động nhằm thực hiện tốt và hiệu quả hơn công tác dịch vụ công ích, thu 
dịch vụ vệ sinh, quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng thông minh.      

• Nâng cao năng lực quản lý kinh doanh, đổi mới phương thức quản lý, xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ ngày càng chuyên ng-
hiệp, trách nhiệm, ngang tầm với nhiệm vụ của công ty.       

• Tăng cường, khuyến khích, tạo điều kiện về thời gian cho CNVC-LĐ tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, nâng cao trình độ, 
tay nghề, kỹ năng làm việc nhằm đáp ứng yêu cầu về nguồn lực trong điều kiện sản xuất kinh doanh ngày càng khó khăn 
phải cạnh tranh theo cơ chế thị trường.       

       
      KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 2022

Nhằm đảm bảo đủ phương tiện đáp ứng yêu cầu thu gom, vận chuyển rác về bãi rác An Hiệp - huyện Ba Tri trong trường hợp 
Nhà máy xử lý rác không tiếp nhận hết rác hoặc phải đóng cửa , dự kiến trong năm 2022 Công ty triển khai đầu tư các dự án 
Mua sắm 03 xe chuyên dùng vận chuyển rác với tổng giá trị dự toán khoản 6 tỷ đồng.



Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

công ty

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN 
TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT 
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2020 Năm 2021

1 Tổng tài sản Đồng 75.473 71.747

2 Nợ phải trả Đồng 22.769 18.223

3 Vốn chủ sở hữu Đồng 52.704 53.524

4 Lợi nhuận sau thuế Đồng 8.092 6.611

5 Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân 
(ROA) % 11,03% 8,98%

6 Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) % 15,53% 12,45%

7 Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu % 43,20% 34,05%

Dưới tác động của dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021, các chỉ tiêu về lợi nhuận của Công ty đều không đạt so với cùng 
kỳ năm 2020 nhưng vẫn vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Đây là kết quả hết sức đáng khích lệ, cụ 
thể các chỉ tiêu liên quan đến khả năng sinh lời lần lượt đạt các kết quả cao, lần lượt là 8,98% (ROA) và 12,45% (ROE). 
Trong năm 2022, khi tình hình kinh tế - xã hội ổn định hơn, ngành dịch vụ nói chung và dịch vụ công ích nói riêng sẽ đạt 
được những kết quả khả quan hơn.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2021, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của BTU gặp nhiều khó khăn dưới tác động của dịch bệnh 
Covid-19, Hội đồng quản trị (HĐQT) đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý điều hành trong 
quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021. Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò 
của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Các 
chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra cũng được Ban điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực 
hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Hội đồng Quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều 
hành của Ban Tổng Giám đốc sẽ góp phần gia tăng sự ổn định trong hoạt động sản xuất, từng bước phục hồi và cải thiện 
tình hình hoạt động trong năm tới. Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện các hoạt động giám sát như: 
• HĐQT thường xuyên thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, Đội, các công 

trình trực thuộc Công ty, triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT, 
đảm bảo hài hoà quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

• Các cuộc họp HĐQT đều có mời Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát tham gia để nghe báo cáo tình hình hoạt động 
sản xuất kinh doanh và tham gia đóng góp ý kiến chỉ đạo kịp thời.

• Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
• Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
• Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Ban Tổng Giám đốc theo đúng Nghị quyết 

Đại hội cổ đông và HĐQT.
• Kiểm tra thực hiện điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ, chỉ đạo sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp với quy định của 

pháp luật và tình hình hoạt động của Công ty.
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CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

• Phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc đưa ra các chỉ đạo trong quá trình hoạt động kinh doanh, nỗ lực hoàn thành kế 
hoạch năm 2022, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Công ty góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Bến 
Tre.

• Xác định hoạt động công ích là nhiệm vụ chính trị then chốt, hàng đầu, do đó Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng và 
quy mô dịch vụ, trong đó chú trọng nhiều biện pháp thực hiện đồng bộ.

• Mở rộng sản xuất kinh doanh theo ngành nghề đã đăng ký kinh doanh nhằm tối đa hoá lợi nhuận cho doanh nghiệp. 
Xây dựng chương trình, kế hoạch quảng bá tiếp thị những dịch vụ hiện có của Công ty, phát triển các sản phẩm, dịch 
vụ mới nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ngày càng đáp ứng nhu cầu thị trường với giá cả phù hợp đảm bảo cạnh 
tranh.

• Tích cực tạo dựng hình ảnh, vị thế nhằm thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, khách hàng về Công ty và sản phẩm 
dịch vụ của Công ty khi tham gia đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, HĐQT còn đưa ra các phương án nhằm tăng cường quản trị công ty như:

• Hiện tại Công ty áp dụng việc quản trị công ty theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, tuân thủ quy định của pháp 
luật về Công ty Đại chúng. Để tăng cường kế hoạch quản trị công ty, Công ty triển khai xây dựng các quy chế quản trị 
Công ty phù hợp với các quy định cho Công ty đại chúng và Điều lệ Công ty ban hành. Các quy định nhằm mục tiêu 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, người lao động, đảm bảo cơ cấu quản trị chất lượng, hiệu quả.

• Có chính sách đãi ngộ đối với người lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm thu hút nhân tài bên ngoài 
và giữ nguồn nhân lực nòng cốt hiện có, giúp người lao động an tâm, tin tưởng và gắn bó ổn định với Công ty. Ngoài 
ra, Công ty thực thi các quy chế quản trị, nội quy lao động, có cơ chế thưởng phạt nghiêm minh, thiết lập tổ chức hoạt 
động Công ty ngày càng chặt chẽ, lành mạnh. 

• Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức đoàn thể nhằm tạo sự đồng thuận trong điều hành lãnh đạo được đồng 
bộ hiệu quả.

• Tập trung sắp xếp củng cố bộ máy quản lý để thực hiện nhiệm vụ phát triển của Công ty. Mạnh dạn luân chuyển, điều 
động cán bộ quản lý nhằm đổi mới cơ chế quản lý theo hướng tăng cường sự chủ động tích cực trong tổ chức nhằm 
tạo ra năng suất, chất lượng cao đem lại hiệu quả và lợi nhuận cho Công ty.

• Không ngừng áp dụng các biện pháp cải tiến và hoàn thiện công tác tổ chức, hoạt động của các Phòng, Ban, Đội nâng 
cao hiệu quả của từng bộ phận, từng cá nhân như sắp xếp bộ máy, bố trí nhân sự phù hợp, hằng năm có kế hoạch đào 
tạo nâng cao trình độ người lao động của Công ty.

• Có chính sách khen thưởng kịp thời những sáng kiến làm tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu 

quả sản xuất kinh doanh của Công ty.



QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị

Ban Kiểm soát

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng 

quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH PHẦN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Thành viên Chức vụ
Số lượng CP sở hữu & 

đại diện sở hữu
Tỷ lệ sở hữu Ghi chú

1 Ông Nguyễn Ngọc Triệu Chủ tịch HĐQT 1.800.000 (*) 50% Thành viên điều hành

2 Ông Nguyễn Tấn Vũ (*)
Thành viên 

HĐQT
410.000 (*) 11,389% Thành viên điều hành

3 Ông Nguyễn Thanh Phong
Thành viên 

HĐQT
180.000 5,00% Thành viên độc lập

4 Ông Đào Mạnh Hùng
Thành viên 

HĐQT
529.700 (*) 14,71% Thành viên không điều hành

5
Ông Nguyễn Thanh Bình 
(*)

Thành viên 
HĐQT

11.000 0,306% Thành viên điều hành

LÝ LỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông NGUYỄN NGỌC TRIỆU
Chủ tịch HĐQT

Ngày sinh: 28/04/1964
Nơi sinh: Bến Tre
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý kinh tế
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 1.800.000 cổ phiếu, chiếm 50% vốn điều lệ (đại 
diện cho Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bến Tre)
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: Không có
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không có

Ông NGUYỄN THANH PHONG
Thành viên HĐQT

Ngày sinh: 09/03/1966
Nơi sinh: Bến Tre
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 180.000 cổ phiếu, chiếm 5,00% vốn điều lệ
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: Không có
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không có

Ông ĐÀO MẠNH HÙNG
Thành viên HĐQT

Ngày sinh: 10/11/1955
Nơi sinh: Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH Ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa 
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 529.700 cổ phiếu, chiếm 14,71% vốn điều lệ 
(đại diện cho Công ty TNHH Ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa)
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: Không có
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không có

Lý lịch Ông Nguyễn Tấn Vũ và Ông Nguyễn Thanh Bình (Xem tại Lý lịch Ban điều hành).

(*) Số lượng cổ phiếu nắm giữ (bao gồm cổ phiếu đại diện).
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt Thành viên HĐQT Số buổi họp HĐQT tham 
dự

Tỷ lệ tham dự 
họp

Lý do không tham 
dự họp

1 Ông Nguyễn Ngọc Triệu 05 100% -

2 Ông Nguyễn Tấn Vũ 05 100% -

3 Nguyễn Thanh Bình 05 100% -

4 Ông Nguyễn Thanh Phong 05 100% -

5 Ông Đào Mạnh Hùng 05 100% -

Hội đồng quản trị (HĐQT) thực hiện công tác giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong 
Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; đại diện Hội đồng quản trị có tham gia các cuộc họp tại Công 
ty để kịp thời kiểm tra, chỉ đạo, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ luật pháp, thực hiện đúng các Nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông và HĐQT; xây dựng, thông qua các quy chế, quy định, nội bộ giao cho Tổng giám đốc chủ động thực hiện 
phương án sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy quản lý nhằm nâng cao hiệu quản trong công tác điều hành.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị bám sát tình hình thực tiễn, phát huy những thế mạnh liên quan đến hoạt động kinh 
doanh của Công ty, đưa ra các giải pháp nhanh chóng, kịp thời nhằm làm giảm các tác động trực tiếp và gián tiếp của đại 
dịch COVID-19 đến thành quả hoạt động của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo 
và định hướng để Ban Điều hành hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao phó, đảm bảo sự 
phát triển liên tục của Công ty, vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông. Ngoài ra, các công tác quản lý doanh nghiệp cũng 
được HĐQT chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định, các chế độ, chính sách đối với người lao động cũng được 
xem xét, đảm bảo duy trì ổn định.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

Đánh giá Hoạt động của Hội đồng quản trị

Stt
Số Nghị quyết/ 

Quyết định
Ngày Nội dung Tỷ lệ thông qua

1 04/NQ-HĐQT 15/03/2021 Nghị quyết về giao dịch với bên có liên quan. 100%

2 05/NQ-HĐQT 30/03/2021 Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 100%

3 13/NQ-HĐQT 18/03/2021 Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2020. 100%

4 14/NQ-HĐQT 29/06/2021
Giao nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2021 cho 
BĐH Công ty.

100%

5 15/NQ-HĐQT 29/06/2021
Giao nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2021 cho 
Công ty TNHH MTV XD & PT Đô thị Bến Tre.

100%

6 16/NQ-HĐQT 29/06/2021
Ban hành phụ lục sửa đổi, bổ sung quy chế tài 
chính, quản lý nợ, chi tiêu nội bộ.

100%

7 17/NQ-HĐQT 16/11/2021 Ban hành Quy chế công bố thông tin Công ty. 100%

Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2021
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BAN KIỂM SOÁT

THÀNH PHẦN VÀ CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu

1 Trịnh Văn Đấu Trưởng Ban 6.200 0,17%

2 Nguyễn Hữu Thuần Thành viên 5.000 0,14%

3 Võ Minh Hùng Thành viên 0 0,00%

Tính tại thời điểm 31/12/2021

LÝ LỊCH BAN KIỂM SOÁT

Ông TRỊNH VĂN ĐẤU
Trưởng Ban kiểm soát

Ngày sinh: 10/11/1969
Nơi sinh: Bến Tre
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán doanh nghiệp
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 6.200 cổ phiếu, chiếm 0,17% vốn điều lệ
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: Không có
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không có

Ông NGUYỄN HỮU THUẦN
Thành viên Ban kiểm soát

Ngày sinh: 30/10/1960
Nơi sinh: Bến Tre
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 5.000 cổ phiếu, chiếm 0,14% vốn điều lệ
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: Không có
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không có

Ông VÕ MINH HÙNG
Thành viên Ban kiểm soát

Ngày sinh: 29/11/1979
Nơi sinh: Bến Tre
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở các Công ty khác: Không có
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: Không có

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt Thành viên Ban kiểm soát Số buổi họp HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp

1 Trịnh Văn Đấu 03 100%

2 Nguyễn Hữu Thuần 03 100%

3 Võ Minh Hùng 03 100%

Do tình hình dịch bệnh nên những tháng cuối năm, Ban kiểm soát không họp trực tiếp mà chỉ tổ chức qua hình thức trực 
tuyến và lấy ý kiến bằng văn bản.
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BAN KIỂM SOÁT (tiếp theo)

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát

• Giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021; Giám sát việc tuân thủ 
pháp luật Nhà nước, Điều lệ và các Quy chế nội bộ đối với HĐQT, BTGĐ trong việc quản lý và điều hành Công ty.

• Kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và Công ty con.

• Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán, đảm bảo tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và các Chuẩn 
mực Kế toán Việt nam.

• Kiểm tra, thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2020, kế hoạch tiền lương năm 2021 của viên chức quản lý và 
người lao động.

• Lập báo cáo Ban kiểm soát năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

• Kiểm tra, thẩm định tính trung thực, hợp lý của Báo cáo tài chính năm 2020, các quý trong năm 2021 của Công ty con 
và Công ty mẹ do Ban điều hành cung cấp. Từ đó, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, tình 
hình quản lý công nợ, quản lý tài sản và trích lập các khoản dự phòng theo quy định.

• Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội Đồng Quản Trị chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt thực hiện 
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Sự phối hợp hoạt động của Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành

Năm 2021, Ban kiểm soát được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc, 
đồng thời khi có yêu cầu cung cấp cũng nhận được các hồ sơ, tài liệu văn bản chỉ đạo và điều hành của HĐQT và Ban Tổng 
Giám Đốc liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát nhằm để phối hợp, để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt 
động của Công ty, từ đó tham gia ý kiến về các chủ trương chính sách của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc, góp phần thực 
hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Hoạt động khác của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát kết hợp với Ban kiểm tra dịch vụ công ích đã thực hiện kiểm tra tại các Đội chuyên quản thực hiện dịch vụ 
công ích và cùng Xí nghiệp Liên Hợp thẩm định, kiểm tra, giám sát quá trình sửa chữa thường xuyên phương tiện vận tải.

Công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của 
Công ty. Từ đó, phân tích môi trường hoạt động, phát hiện những rủi ro tiềm ẩn để kiến nghị Ban điều hành các giải pháp 
phòng ngừa và chủ động kiểm soát.

BAN KIỂM SOÁT (tiếp theo)
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO & CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO & CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

ĐVT: Đồng

Tiền lương, thù lao của các thành viên quản lý chủ chốt (bao gồm Hội đồng quản trị, Ban 
kiểm soát & Ban điều hành)

Khoản mục Lương Thù lao Thưởng Tổng

Số tiền 3.194.193.312 306.000.000 399.274.164 3.899.467.476

Lao động quản lý bình quân 8,00 5

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Không có

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI NỘI BỘ

Không có

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Quản trị Công ty là một trong những yếu tố cốt lõi hàng đầu được đội ngũ lãnh đạo Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến 
Tre đặc biệt chú trọng. Thực hiện tốt công tác quản trị giúp Công ty có thể giảm nhẹ các rủi ro, hạ thấp chi phí sử dụng 
vốn, nâng cao uy tín, tăng cường tính minh bạch của Công ty, cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh. Với các mục tiêu 
đó, Công ty luôn nghiêm túc thực hiện các hoạt động theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị. Quy chế 
quản trị được xây dựng với cơ sở phù hợp đặc trưng của ngành công ích, với đặc điểm của Công ty, và mong muốn của 
các cổ đông, luôn được cải tiến, cập nhật để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty. Các thông tin được Công 
ty công bố một các công khai, minh bạch, kịp thời đúng theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Nhờ đó mà Công ty có 
thể đảm bảo được quyền lợi của của bên liên quan, đặc biệt là các cổ đông. Bên cạnh đó, công tác nâng cao kiến thức quản 
trị của Ban lãnh đạo Công ty cũng được chú trọng. Tiêu chí chọn lựa các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành luôn 
đảm bảo phải sở hữu các chứng chỉ liên quan đến quản trị công ty đại chúng. Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn cử 
các cán bộ đi đào tạo theo thông báo của UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán và các lớp quản trị công ty. Nhờ đó mà bộ 
máy quản trị của Công ty luôn là tốt nhất, phù hợp nhất, không bị lỗi thời và đảm bảo hiểu đúng và đủ các quy định mới 
của pháp luật.
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Bến Tre, ngày 18 tháng 04 năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE
Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường An Hội, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

Website: www.congtrinhdothibentre.vn
Điện thoại: 02753 826 358
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