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KẾ HOẠCH  
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 

       

PHẦN I: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH   

I. Phân tích tình hình thị trường  

- Từ năm 2010 đến nay, tình hình kinh tế có nhiều bất ổn như lạm phát kéo dài, tăng 

trưởng không ổn định. Do đó những tháng cuối năm 2011 và đầu năm 2012, Chính 

Phủ thực hiện các chính sách thắt chặt tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế 

vĩ mô và đã đạt được một số kết quả tích cực như chỉ số giá tiêu dùng 09 tháng đầu 

năm 2012 chỉ tăng 5,13% so với cùng kỳ năm trước, lãi suất giảm. Tuy nhiên, vẫn còn 

tồn tại nhiều khó khăn như sức mua thị trường thấp, hàng tồn kho tăng cao gây sức ép 

cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất 

động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng. 

- Năm 2013, kinh tế thế giới dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn ở từng 

nước riêng lẻ và từng khu vực sẽ tác động tiêu cực đến kinh tế Việt Nam. Các chương 

trình ổn định nền kinh tế với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát sẽ 

tiếp tục được thực hiện trong năm 2013 nhằm tạo nền tảng kinh tế vững chắc trong 

thời gian tới. Vì vậy theo nhận định của nhiều chuyên gia thì tình hình kinh tế năm 

2013, nhất là trong nữa đầu năm sẽ còn nhiều khó khăn do những thách thức trong 

nước vẫn chưa được giải quyết triệt để như vấn đề nợ xấu ngân hàng, hàng tồn kho 

cao, sự trì trệ sản xuất và tiêu thụ trong các lĩnh vực bất động sản, xây dựng, vật liệu 

xây dựng chưa có nhiều cải thiện. Đặc biệt, chương trình tái cấu trúc nền kinh tế trong 

đó có cải cách khu vực đầu tư công vẫn chưa tiến triển rõ nét, đồng thời ở khu vực 

doanh nghiệp quá trình thoái nợ, cắt giảm đầu tư đang diễn ra nhiều hơn và điều này 

chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, gia tăng khó khăn cho doanh nghiệp.  

- Bình Dương và các vùng lân cận như TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh trong những 

năm qua luôn là khu vực kinh tế năng động của cả nước, tuy nhiên năm 2013 với tình 

hinh kinh tế dự báo còn nhiều khó khăn nên các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế có 

giảm so với các năm trước và các chính sách sẽ chủ yếu tập trung cải thiện môi trường 

kinh doanh, tháo gỡ khó khăn góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng 

lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển 

dịch vụ chất lượng cao, gắn với phát triển các đô thị mới, ưu tiên vốn đầu tư các công 
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trình chuyển tiếp, dự án quan trọng cần hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2013, các 

công trình thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, hạ tầng kỹ thuật, nông thôn mới…  

II. Phân tích dự báo tình hình giá cả thị trường (xem Phụ lục 1, trang 20-21 ) 

- Giá cả thị trường năm 2012: Có nhiều biến động như điện tăng 5%, dầu DO tăng 8%, 

than đá tăng 6%, vận tải tăng 13%, sắt thép giảm 8,51%, xi măng giảm 10%... Mặc dù 

giá sắt thép, xi măng giảm nhưng nhiều vật tư khác tăng giá đã làm tăng chi phí ảnh 

hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

- Giá cả thị trường năm 2013: Tình hình giá cả nguyên nhiên vật liệu dự báo sẽ tiếp 

tục tăng như điện, dầu DO, cống bê tông, bê tông nhựa nóng, bê tông tươi, băng tải, đá 

xây dựng, than đá tăng 5%; đối với sắt thép, xi măng, gạch tăng 2%; cát, đất sỏi đỏ, 

nhựa đường 60/70, lưới sàng, sơn nước, nhớt, vật liệu nổ tăng 3%; bảo hiểm xã hội, y 

tế, thất nghiệp tăng 8%; thu nhập bình quân đầu người trên tháng tăng 2,19%. 

III. Phân tích triển vọng phát triển của Công ty 

- Trong bối cảnh kinh tế cả nước còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, các lĩnh vực 

hoạt động của Công ty như bất động sản, xây dựng và vật liệu xây dựng được dự báo 

sẽ chưa có nhiều gam màu tươi sáng, những khó khăn năm 2012 tiếp tục kéo dài sang 

năm 2013. Cụ thể như việc tiêu thụ một số sản phẩm có thể gặp khó khăn như đá xây 

dựng, gạch không nung, vật liệu xây dựng; áp lực cạnh tranh trên thị trường từ các 

công ty cùng ngành và những đối thủ mới tiếp tục gia tăng; áp lực cắt giảm chi phí để 

giảm giá thành sản phẩm và áp lực công nợ từ khách hàng ngày một gia tăng. Đây là 

những khó khăn mà Công ty phải đối mặt trong năm 2013. 

- Mặt dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng triển vọng phát triển của Công ty 

trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn vẫn rất khả quan, cụ thể như sau:  

• Về ngắn hạn: Với các chính sách nới lỏng tiền tệ của Chính Phủ mà cụ thể là các 

giải pháp tài khóa liên quan đến đầu tư công thông qua phát triển cơ sở hạ tầng có trị giá 

130.000 tỷ đồng đây là cơ sở cho nhiều dự án có vốn nhà nước khởi công và các công 

trình bị trì hoãn hoặc tạm ngưng được thi công lại, đồng thời Chính Phủ cũng thực 

hiện một số giải pháp nhằm tăng tổng cầu và tiêu thụ hàng tồn kho trong lĩnh vực bất 

động sản, vật liệu xây dựng như thông tư 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 về việc 

quy định sử dụng vật liệu không nung trong các công trình xây dựng thì các công trình 

được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước bắt buộc sử dụng vật liệu xây dựng không nung 

theo lộ trình quy định nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, quá 

trình phát triển nhanh cơ sở hạ tầng của khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ nói 

chung và tỉnh Bình Dương nói riêng, cụ thể trong năm 2013 tỉnh Bình Dương sẽ khởi 

công nhiều công trình trọng điểm như đường 7A – huyện Bến Cát (giá trị 400 tỷ 

đồng), đường từ ngã 3 Mười Muôn đi ngã 3 Tân Thành – huyện Tân Uyên (giá trị 500 
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tỷ đồng), đường vào khu công nghiệp dịch vụ cảng Thạnh Phước (giá trị 900 tỷ 

đồng)… đây là cơ hội để công ty tham gia đấu thầu nhằm tạo nguồn việc ổn định để 

tiếp tục duy trì tăng trưởng và giữ vững thương hiệu trên thị trường.    

• Về trung và dài hạn: Các lĩnh vực hoạt động của Công ty có triển vọng tăng trưởng 

cao khi nhu cầu xây dựng các Công trình trên cả nước nói chung, khu vực Đông Nam 

Bộ, Tây Nam Bộ nói riêng bao gồm các công trình cơ sở hạ tầng, các công trình dân 

dụng và các công trình công nghiệp vẫn rất lớn do quá trình công nghiệp hoá, đô thị 

hoá và phát triển cơ sở hạ tầng nhanh tạo nguồn cầu tiềm năng của ngành xây dựng, 

vật liệu xây dựng trong những năm tới. Riêng tại tỉnh Bình Dương thì tốc độ đô thị 

hóa đến năm 2015 là 75%, năm 2020 là 85%, đồng thời xây dựng mạng lưới các khu 

công nghiệp, hạ tầng đô thị hiện đại và phấn đấu tăng m2 sàn lên 22,5m2/sàn/người so 

với mức 16,8m2/sàn/người như hiện nay (quyết định 1702/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Dương). Đây chính là cơ sở để các lĩnh vực hoạt động của C32 tăng trưởng và 

phát triển trong thời gian tới. 

PHẦN 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TY  

I. Tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh 

1. Tình hình sản xuất 

- Sản lượng sản xuất năm 2010 – 2012: 

Sản phẩm Đơn vị Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 
 - Đá xây dựng M3 952.510 1.059.065 1.073.000 
 - Xây lắp Tr.đồng 108.451 123.849 79.499 
 - Cống & gối bê tông Cái 19.056 27.810 34.214 
 - Gạch không nung Viên 1.168.056 2.091.962 2.086.004 

- Tình hình sản xuất tại Xí nghiệp Đá, Xí nghiệp Cơ khí & Bê tông nhìn chung tương 

đối ổn định, sản lượng sản xuất tăng cao hơn năm trước, máy móc thiết bị phục vụ cho 

hoạt động sản xuất tại các Xí nghiệp được vận hành tốt, đảm bảo chất lượng sản phẩm. 

Riêng tại Xí nghiệp Xây lắp, giá trị sản lượng chỉ đạt 79.499 triệu đồng, giảm 36% so 

với năm 2011, nguyên nhân là do tỷ lệ trúng thầu thấp và hoạt động triển khai thi công 

các công trình gặp nhiều khó khăn. 

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh  

- Các chỉ tiêu tài chính năm 2012   

Chỉ tiêu Đvt Thực hiện 2011 Ước TH 2012 % +/- 
Tổng doanh thu Tr.đồng 340.223 332.182 (2,36) 

Tổng chi phí " 270.516 266.905 (1,33) 

Lợi nhuận trước thuế " 70.098 65.276 (6,88) 

Lợi nhuận sau thuế  " 53.510 48.828 (8,75) 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu đồng 4.778 4.360 (8,75) 
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- Tổng doanh thu ước thực hiện năm 2012 là 332.182 triệu đồng đạt 87,86 triệu đồng, 

giảm 2,36% so với năm 2011. Lợi nhuận sau thuế là 48.828 triệu đồng, đạt 89,86% kế 

hoạch và giảm 8,75% so với năm 2011. Nguyên nhân làm cho lợi nhuận sụt giảm là do 

một số chi phí tăng cao. Cụ thể: 

• Về lĩnh vực đá xây dựng: Năm 2012 do thuế tài nguyên thay đổi từ cách áp dụng 

giá tối thiếu là 110.000 đồng/m3 sang giá bình quân là 160.000 đồng/m3, tăng 45,45% 

so với những năm trước (căn cứ vào quyết định số 43/2010/QĐ-UBND của UBND 

tỉnh Bình Dương ngày 19/11/2012 và thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/07/2010 

của Bộ Tài chính ngày 23/07/2010), phí môi trường tăng 110,90% từ 1.000 đồng/m3 

lên 2.190 đồng/m3 (căn cứ vào quyết định số 32/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Dương ngày 01/08/2012) đã làm chi phí thuế tăng cao so với kế hoạch. Đồng 

thời, mặt bằng khai thác ngày càng xuống sâu, tuyến đường vận chuyển từ vị trí khai 

thác đến khu vực chế biến kéo dài, việc bóc tách tầng phủ gặp nhiều khó khăn do tầng 

phong hóa quá dày đã làm cho máy móc thi công, chi phí nhân công tăng đáng kể.    

• Cho thuê thiết bị xây dựng: Trong năm 2012 Công ty đã đầu tư 711 triệu đồng để 

mua thêm thiết bị nhưng thời gian khấu hao chỉ 2 năm nên làm cho chi phí khâu hao 

tăng lên 15,79% so với kế hoạch (căn cứ vào thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 

27/07/2012). Đồng thời việc sửa chữa bảo trì thiết bị được tăng cường như sơn mới lại 

toàn bộ giàn giáo, gia công sửa chữa các thiết bị mới đầu tư làm chi phí nhân công 

tăng 95,56% so với kế hoạch. 

• Về chi phí bán hàng: Chủ yếu là do thị trường tiêu thụ sản phẩm được mở rộng, đặc 

biệt là sản phẩm cống bê tông trước đây chỉ tiêu thụ ở thị trường Bình Dương thì hiện 

nay đã mở rộng sang các thị trường như TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An. Vì 

vậy, tuyến đường vận chuyển xa hơn, đồng thời cước phí vận chuyển cũng tăng thêm 

khoảng 13% so với đầu năm đã làm chi phí vận chuyển tăng cao hơn so với kế hoạch. 

• Về chi phí quản lý doanh nghiệp: Chi phí xe công tác tăng do trong năm công tác 

tiếp thị, bán hàng mở rộng sang thị trường các tỉnh lận cận và xưởng Long Nguyên đi 

vào hoạt động nhưng nằm ở địa bàn xa; Chi phí dự phòng nợ khó đòi tăng do áp lực 

công nợ từ khách hàng gia tăng; Chi phí đóng BHXH, BHYT, BHTN cũng tăng thêm 

1% do tăng lương tối thiểu. 

II. Tình hình hoạt động từng lĩnh vực 

1. Lĩnh vực khai thác và chế biến đá xây dựng 

- Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã cấp phép cho Công ty tiến hành thăm dò đánh 

giá trữ lượng tại mỏ đá Tân Đông Hiệp để tiến tới gia hạn thời gian khai thác đến ngày 

31/12/2015 và độ sâu khai thác là -100 m, đây là cơ hội để Công ty tiếp tục đầu tư, mở 

rộng khai thác trong thời gian tới. Tuy nhiên, mặt bằng khai thác ngày càng xuống sâu, 

tuyến đường vận chuyển từ vị trí khai thác đến khu vực chế biến kéo dài làm tăng chi 

phí sản xuất.   
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- Trong năm 2012, thiết bị khai thác chế biến được nâng cấp, cải tạo nhằm đáp ứng 

nhu cầu khai thác ngày càng xuống sâu và tăng sản lượng sản xuất. Sản lượng sản xuất 

dự kiến đạt 1.073.000 m3 tăng 1,32% so với năm 2011. 

- Mặc dù, tình hình thị trường khó khăn nhưng với chính sách bán hàng linh hoạt và 

khả năng cạnh tranh cao Xí nghiệp đã mở rộng thị trường cung cấp đá xây dựng bằng 

đường thủy xuống các tỉnh Miền Tây, nâng doanh thu từ thị trường này lên 45% so 

với 20% của năm 2011.       

2. Lĩnh vực xây lắp 

- Trong năm 2012, Chính Phủ thực hiện Nghị quyết 11 về thắt chặt đầu tư công đã 

gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của lĩnh vực xây lắp vì nguồn 

vốn chủ yếu tập trung hoàn tất những công trình, dự án dở dang, không triển khai dự 

án mới không cấp thiết nên nguồn việc mới rất hạn chế. Đồng thời, nguồn việc chuyển 

tiếp từ năm 2011 ít, các công trình giao thông đều vướng giải tỏa, vướng điều chỉnh 

thiết kế đã kéo dài thời gian thi công làm tăng chi phí công trình, năng lực các thầu 

phụ đã được cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng tiến độ thi công công trình, khối lượng 

thanh toán nhiều công trình rất chậm gây ảnh hưởng đến giá trị sản lượng và doanh 

thu của Xí nghiệp. 

- Mục tiêu của Công ty trong thời gian qua là đẩy mạnh đấu thầu và thi công các 

công trình cơ sở hạ tầng, tuy nhiên đây là lĩnh vực đang có sự cạnh tranh rất gay gắt 

làm cho kết quả đấu thầu đạt tỷ lệ thấp. 

3. Lĩnh vực cống bê tông 

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của lĩnh vực cống bê tông trong thời gian 

qua tương đối khả quan: Năng lực sản xuất và cung ứng sản phẩm được nâng cao khi 

đưa vào hoạt động xưởng sản xuất cống bê tông Long Nguyên, chất lượng sản phẩm 

từng bước được cải thiện, sản phẩm đã phủ khắp địa bàn tỉnh Bình Dương và dần mở 

rộng sang các tỉnh lân cận.  

- Hiện công tác quản lý nguyên vật liệu đầu vào trong sản xuất cống còn chưa phù 

hợp với từng loại sản phẩm làm cho chất lượng chưa ổn định, phương tiện vận chuyển 

chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh đây là những thách thức cần được giải 

quyết trong thời gian tới để đảm bảo hiệu quả hoạt động và nâng cao khả năng cạnh 

tranh của lĩnh vực này.   

4. Các lĩnh vực khác 

- Lĩnh vực gạch không nung: Hiện với những khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm 

do nhu cầu thấp, thị trường chỉ tập trung ở khu vực Bình Dương và chịu sự cạnh tranh 

về giá rất gay gắt với các sản phẩm cùng loại nên hàng tồn kho gạch đang ở mức cao,  

tính đến hết 09/2012 còn tồn 934.952 viên.  

- Lĩnh vực cơ khí xây dựng: Hiện tại sản phẩm cơ khí của Công ty khó cạnh tranh 

với các cơ sở nhỏ lẻ trên thị trường vì chất lượng sản phẩm chưa cao, mẫu mã chưa 
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phong phú và có sự cạnh tranh về giá gay gắt. Vì vậy trong thời gian qua, chủ yếu tập 

trung gia công lồng thép phục vụ sản xuất cống và thi công các công trình nội bộ. Hoạt 

động kinh doanh lĩnh vực này không ổn định và kém hiệu quả, doanh thu đạt được chủ 

yếu từ việc thi công các công trình nội bộ. 

- Lĩnh vực cho thuê thiết bị xây dựng: Trong năm 2012, Công ty đã đầu tư thêm các 

thiết bị góp phần đảm bảo cung cấp các hợp đồng cho thuê và tăng doanh thu so với 

năm 2011. Đồng thời, hoạt động cho thuê của Công ty cũng đã mở rộng sang các thị 

trường mới như Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng. Tuy nhiên, tình hình nợ đọng còn 

nhiều và công tác thu hồi nợ gặp nhiều khó khăn. 

- Kinh doanh vật liệu xây dựng: Tình hình tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, do sức mua 

thị trường yếu, trong thời gian qua bán chủ yếu cho các khách hàng là Cửa hàng Tiến 

Phát, Công ty Vĩnh Phát, Công ty Khánh Bình.  

- Kinh doanh nhiên liệu: Tình hình kinh doanh nhiên liệu tiếp tục ổn định, doanh thu 

có mức tăng đều qua các năm. Tuy nhiên, đối tượng khách hàng của Công ty vẫn chủ 

yếu là các thầu phụ tại Xí nghiệp Đá, chưa mở rộng sang các khách hàng mới.   

- Kinh doanh bất động sản: Thị trường bất động sản năm 2012 tiếp tục trầm lắng và 

dự báo trong thời gian tới vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Vì vậy, trong thời gian 

qua Công ty chủ yếu tập trung làm các thủ tục pháp lý để cấp sổ cho khách hàng.   

PHẦN 3: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 

I. Phân tích SWOT 

1. Điểm mạnh 

- Trong quá trình hoạt động, Công ty đã xây dựng được uy tín và thương hiệu trên thị 

trường, tạo được sự tin cậy với các khách hàng, các nhà cung ứng, các cơ quan quản lý 

nhà nước và các tổ chức tín dụng trên địa bàn hoạt động.   

- Tình hình tài chính tốt, tự chủ được nguồn vốn cho các hoạt động của Công ty, đồng 

thời công tác quản lý dòng tiền chặt chẽ góp phần làm cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh đạt hiệu quả.    

- Việc chủ động được nguồn nguyên vật liệu như đá, cống bê tông, gạch không nung, 

cơ khí xây dựng giúp giảm giá thành thi công công trình và tạo lợi thế cạnh tranh trong 

công tác đấu thầu xây dựng.   

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm đá xây dựng, cống bê tông đã phủ khắp trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương và các tỉnh lân cận như TP.HCM, Đồng Nai, Long An. Đặc biệt, thị 

trường sản phẩm đá xây dựng đang mở rộng mạnh mẽ xuống các tỉnh Miền Tây. 

2. Điểm yếu 

- Hiệu quả hoạt động của Công ty phụ thuộc nhiều vào lĩnh vực Đá xây dựng, cụ thể  

doanh thu năm 2012 lĩnh vực này chiếm hơn 52,47% tổng doanh thu và 82,82% lãi 

gộp của Công ty. Các lĩnh vực khác hiệu quả hoạt động còn thấp, trong khi đó quá 
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trình khai thác đá ngày càng xuống sâu, sản lượng còn lại thấp chắc chắc sẽ ảnh hưởng 

hiệu quả hoạt động của Công ty trong thời gian tới. 

- Chiến lược cạnh tranh của Công ty hiện nay chủ yếu dựa vào chính sách giá, trong 

khi năng lực công nghệ sản xuất và năng lực cung ứng nhìn chung còn thấp. Vì vậy, 

hoạt động của Công ty rất dễ bị tổn thương trước môi trường kinh doanh ngày càng 

khó khăn, áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt. 

- Năng lực cạnh tranh của Công ty ở một số lĩnh vực như kinh doanh vật liệu xây 

dựng, cơ khí xây dựng, gạch không nung rất thấp. Riêng lĩnh vực xây lắp, thị trường 

tập trung ở khu vực tỉnh Bình Dương, chủ đầu tư vẫn chủ yếu là các công trình có 

nguồn vốn từ ngân sách nhà nước mà chưa mở rộng sang các công trình tư nhân, các 

khu công nghiệp, các công trình có yêu cầu kỹ thuật thi công cao. 

3. Cơ hội 

- Công ty đã niêm yết 11.200.000 cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM 

vào ngày 30/11/2012, đây là cơ hội giúp gia tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu và tạo 

thêm một kênh huy động vốn hiệu quả cho Công ty, là bước đi cần thiết trong quá 

trình phát triển. 

- Chính phủ thực hiện các giải pháp tài khóa liên quan đến đầu tư công thông qua phát 

triển cơ sở hạ tầng, đồng thời thực hiện một số giải pháp nhằm giải quyết hàng tồn kho 

đang ở mức cao trong lĩnh vực bất động sản, vật liệu xây dựng nhằm tăng tổng cầu và 

tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. 

- Bình Dương và các vùng lân cận như TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh tiếp tục là khu 

vực kinh tế năng động của cả nước, đồng thời đây cũng là khu vực thu hút nguồn vốn 

đầu tư nước ngoài cao. Vì vậy mà nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tâng kỹ thuật cũng như 

thi công các công trình dân dụng, công nghiệp luôn ở mức cao.  

- Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã cho phép công ty tiến hành thăm dò, đánh giá 

trữ lượng tại mỏ đá Tân Đông Hiệp để tiến tới gia hạn thời gian khai thác đến ngày 

31/12/2015 và độ sâu khai thác là -100 m, đây là cơ hội để Công ty tiếp tục đầu tư, mở 

rộng khai thác trong thời gian tới.   

4. Thách thức 

- Tình hình kinh tế cả nước năm 2013 được dự báo sẽ tiếp tục khó khăn, môi trường 

hoạt động của các doanh nghiệp chưa được cải thiện. Các lĩnh vực bất động sản, xây 

dựng, vật liệu xây dựng được dự báo là sẽ tiếp tục trầm lắng. 

- Áp lực cạnh tranh từ các đối thủ cùng ngành nghề và từ những đối thủ mới gia nhập 

thị trường có thế mạnh về vốn, công nghệ ngày càng gay gắt. Áp lực về giảm giá bán, 

công nợ từ phía khách hàng ngày càng gia tăng. 

- Giá nguyên vật liệu biến động theo chiều hướng tăng gây bất lợi cho hoạt động sản 

xuất của doanh nghiệp. Trong khi công tác nghiên cứu, dự báo giá cả của Công ty còn 

nhiều yếu kém.   
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- Các quy định của Nhà nước về cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản ngày một 

khó khăn, đồng thời các yêu cầu an toàn lao động, bảo vệ cảnh quan môi trường trong 

hoạt động khai thác chế biến khoáng sản ngày càng khắc khe hơn. 

- Việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM cũng là một thách 

thức với Công ty khi phải tuân theo các chuẩn mực khắt khe hơn trong công tác quản 

trị doanh nghiệp và áp lực từ các cổ đông nhiều hơn. 

II. Định hướng kinh doanh  

1. Nhận định chung 

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 được xây dựng trong bối cảnh kinh tế cả 

nước gặp nhiều khó khăn, môi trường hoạt động còn nhiều thách thức. Nội dung kế 

hoạch được xây dựng dựa trên các căn cứ từ thực trạng của doanh nghiệp, từ nhận 

định và phân tích môi trường kinh doanh để nhìn nhận được những điểm yếu, điểm 

mạnh, cơ hội và thách thức của Công ty trong thời gian tới. Trên cơ sở đó đề ra định 

hướng kinh doanh, các chỉ tiêu kế hoạch và biện pháp thực hiện cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, mang lại 

nhiều lợi ích hơn nữa cho các cổ đông và người lao động của Công ty.   

2. Định hướng kinh doanh 

- Tập trung phát triển các lĩnh vực có khả năng cạnh tranh cao của Công ty gồm đá 

xây dựng, xây lắp, cống bê tông. Đồng thời, ổn định và duy trì các lĩnh vực khác như 

cho thuê thiết bị xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng, nhiên liệu, gạch không nung 

với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty. 

- Duy trì chính sách bán hàng hợp lý với khách hàng truyền thống, đồng thời đẩy 

mạnh công tác nghiên cứu, tiếp thị và mở rộng thị trường sang các tỉnh miền Đông và 

Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, an toàn trong thanh toán với các hợp đồng mua bán được đặt 

lên hàng đầu.  

- Đẩy mạnh hoạt động đầu tư máy móc thiết bị để phục vụ tốt nhất cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh, chú trọng công tác đầu tư mở rộng mỏ đá Tân Đông Hiệp và tìm 

kiếm thêm mỏ đá mới ở các khu vực khác thuộc tỉnh Bình Dương và các vùng lân cận 

nhằm duy trì, phát triển bền vững lĩnh vực này trong tương lai.  

- Tăng cường công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đặc biệt là các vật liệu 

không nung, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động liên doanh, liên kết với các nguồn lực 

bên ngoài nhằm tận dụng được công nghệ, nguồn vốn để từng bước nâng cao vị thế 

Công ty,  tạo thế cạnh tranh và phát triển bền vững. 

- Tăng cường công tác quản lý, công tác định mức nhằm kiểm soát chi phí, tránh chi 

phí phát sinh, tiết kiệm tối đa các chi phí đầu vào để giảm chi phí sản xuất, hạ giá 

thành sản phẩm để tăng tính cạnh tranh về giá trên thị trường. 
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III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 

1. Mục tiêu  

- Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi và ổn định mức cổ tức hàng năm cho 

cổ đông, nâng cao thu nhập cho người lao động. 

- Tiếp tục duy trì và phát triển thương hiệu, hình ảnh và uy tín của Công ty trên thị 

trường, các nhà đầu tư và công chúng. 

- Hoàn thiện mô hình 5S, OHSAS, luôn xem công tác cải tiến chất lượng là động lực 

cho sự phát triển, nhằm làm tăng tính cạnh tranh của sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất 

kinh doanh. 

- Phấn đấu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 đạt hiệu quả cao như:  

• Tổng doanh thu là 408.262 triệu đồng tăng 22,90%.  

• Lợi nhuận sau thuế là 49.370 đồng tăng 1,11%. 

• Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 4.408 đồng tăng 1,11%. 

• Tỷ lệ chia cổ tức là 24%/vốn điều lệ. 

2. Kế hoạch sản lượng 

- Tập trung vận hành hết công suất sản xuất tại các Xí nghiệp, phát huy sáng kiến cải 

tiến nhằm tối ưu qui trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.  

- Thực hành tiết kiệm nguyên vật liệu đầu vào, thường xuyên bảo dưỡng, nâng cấp 

máy móc thiết bị nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất được liên tục. 

- Bảng tổng hợp dự kiến kế hoạch sản lượng   

Stt Sản phẩm Đvt Ước TH 2012 (1) Kế hoạch 2013 (2) % +/- (1)/(2)
1 Đá xây dựng m3 1.073.000 1.150.000 7,18

Đá 1*1 " 62.340 60.307 (3,26)
Đá 1*2 " 516.100 608.154 17,84
Đá 0*4 " 283.600 201.759 (28,86)
Đá mi " 208.437 279.780 34,23
Đá khác " 2.523 0 (100,00)

2 Gạch bê tông Viên 2.086.004 2.203.520 5,63
Gạch tự chèn (hình con sâu) " 1.228.862 1.677.336 36,50
Gạch tự chèn (hình chữ I) " 857.142 418.112 (51,22)
Gạch tự chèn (hình cái vợt) " 108.072

3 Xây lắp Tr.đồng 79.499 137.564 73,04
Công trình dân dụng - CN " 43.272 66.878 54,55
Công trình giao thông " 36.227 70.686 95,12

4 Cống bê tông 34.214 39.591 15,72
Cống các loại Cái 20.709 26.204                   26,54
Gối cống các loại " 13.505 13.387                   (0,88)

5 Cơ khí xây dựng Tr.đồng 5.070                    5.630                       11,04

6 Vận tải - cơ giới " 8.108                      9.941                       22,60  
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3. Kế hoạch doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh  

- Căn cứ từ phân tích môi trường kinh doanh, phân tích thực trạng của doanh nghiệp,  

Công ty xây dựng kế hoạch doanh thu bán ngoài từ hoạt động sản xuất kinh doanh 

năm 2013 như sau: 

Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Ước TH 2012 Kế hoạch 2013  Tăng trưởng (%)

  - Xây lắp 72.272 125.059 73,04

  - Đá xây dựng 172.710 186.500 7,98

  - Gạch bê tông 2.597 3.966 52,74

  - Cơ khí xây dựng 21 403 1781,86

  - Cống BTLT 44.937 48.831 8,67

  - Vận tải - Ca máy 4.067 4.403 7,19

  - Cho thuê CCDC 5.034 6.000 19,20

  - KD Vật liệu XD 7.528 9.000 19,56

  - Nhượng nhiên liệu 17.833 19.500 9,35

  - Bất động sản 2.180 3.000 37,60

Tổng doanh thu từ HĐ SXKD 329.178 406.662 23,54  

- Doanh thu bán ngoài từ hoạt đồng sản xuất kinh doanh năm 2013 là 406.622 triệu 

đồng, tăng 23,54% so với ước thực hiện năm 2012, trong đó ghi nhận sự tăng trưởng 

doanh thu ở tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực xây lắp. Về cơ cấu doanh thu thì 

ba lĩnh vực đá xây dựng, xây lắp, cống bê tông tiếp tục là ba lĩnh vực chủ lực của 

Công ty, trong đó đá xây dựng chiếm 45,86%, xây lắp chiếm 30,75%, cống bê tông 

chiếm 12,01% và các lĩnh vực khác chiếm 11,38%.      

4. Kế hoạch đầu tư 

Đơn vị: Triệu đồng 

Stt Chỉ tiêu 
K.hoạch  

2012 
Ước TH  

2012 
%TH/KH  

2012 
K.hoạch  

2013 
% +/- so  
TH 2012 

I Kế hoạch đầu tư      6.100       3.035  49,75      56.434  1.759  

A Đầu tư xây dựng cơ bản      2.600          413  15,88        6.271  1.418  

  Nhà trẻ khu An Phú      2.000              -                 -        4.600    

  Nghiên cứu phát triển KHCN         600              -                 -                -    

  Bể XL nước thải xưởng L.Nguyên              -          413                  -  (100,00) 

  Nhà Xưởng Long Nguyên             1.671    

B Đầu tư mỏ đá           36.000    

  Đầu tư khai thác xuống sâu mỏ TĐH             1.000    

  Đầu tư mở đá mới           35.000    

C Đầu tư máy móc thiết bị      3.500       2.622  74,91      14.163  440,16  

1 Tại Xí nghiệp cơ khí      2.500       1.317  52,68       9.149  594,68  

   - Thiết bị phòng thí nghiệm      2.500          659  26,36           200  (69,65) 

   - Một xe đầu kéo romooc              -              -          3.600    

   - Khuôn cống từ fi 300-fi 1.500             4.749    
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   - Một xe nâng 10 tấn                600    

   - Dây chuyền sản xuất gạch               -          658      (100,00) 

2 Tại Xí nghiệp Đá              -          594         2.300  287,21  

   - Heo PDSU           594      (100,00) 

   - Nâng cấp, di dời máy xay             2.300    

3 Tại Xí nghiệp Xây lắp              -              -         1.000    

   - Xe lu rung trên 25 tấn             1.000    

4 Trung tâm 279      1.000          711  71,10       1.600  125,04  

   - Đầu tư thiết bị và xe tải cẩu 5 tấn      1.000          711  71,10        1.600  125,04  

5 Thiết bị văn phòng              -              -            114    

   - Hệ thống camera - Long Nguyên                  24    

   - Máy lạnh (3 máy)                  30    

   - Máy photocopy (1 máy)                  60    

II Nguồn vốn đầu tư      6.100       3.035  49,75      56.434       1.759  

  Trích quỹ đầu tư phát triển      6.100       3.035  49,75    31.741   

  Trích từ khấu hao TSCĐ           12.506    

  Vay tổ chức tín dụng           12.187    

- Thuyết minh kế hoạch đầu tư: Tổng giá trị đầu tư năm 2013 là 56.434 triệu đồng, 

gồm các hạng mục sau: 

• Đầu tư xây dựng cơ bản: Công ty sẽ đầu tư xây dựng nhà trẻ An Phú với diện tích 

xây dựng 840 m2 (4.600 triệu đồng), đầu tư xây dựng nhà xưởng xưởng sản xuất bê 

tông Long Nguyên để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất (1.671 triệu đồng). 

• Đầu tư mỏ đá: Đây là lĩnh vực mũi nhọn của Công ty trong nhiều năm qua, vì vậy 

trong năm 2013, Công ty sẽ tập trung tìm kiếm đầu tư mỏ đá mới (35.000 triệu đồng) 

và đầu tư khai thác xuống sâu tại mỏ đá Tân Đông Hiệp nhằm đảm bảo sản lượng khai 

thác và chế biến trong năm tới (1.000 triệu đồng). 

• Đầu tư máy móc, thiết bị: Tại Xí nghiệp cơ khí đầu tư thiết bị phòng thí nghiệm, xe 

đầu kéo romooc, xe nâng 10 tấn, khuôn cống các loại từ fi 300 – fi 1.500 tổng giá trị 

đầu tư là 9.149 triệu đồng. Tại Xí nghiệp đá sẽ nâng cấp thiết bị và di dới máy xay 

nhằm nâng cao sản lượng chế biến, mở rộng mặt bằng khai thác có giá trị đầu tư là 

2.300 triệu đồng. Tại Xí nghiệp xây lắp đầu tư xe lu rung 25 tấn có giá trị 1.000 triệu 

đồng. Tại Trung tâm 279, đầu tư đầu thiết bị xây dựng  (900 triệu đồng) và xe tải cẩu 5 

tấn (700 triệu đồng) để phục vụ hoạt động kinh doanh. Đầu tư thiết bị văn phòng là 

114 triệu đồng.          

- Thuyết minh kế hoạch nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn đầu tư năm 2013 được hình 

thành từ ba nguồn là quỹ đầu tư phát triển là 31.741 triệu đồng (quỹ đầu tư phát triển 

năm 2011 là 21.975 triệu đồng, năm 2012 là 9.766 triệu đồng), nguồn vốn khấu hao tài 

sản cố định là 12.506 triệu đồng, vay từ các tổ chức tín dụng 12.187 triệu đồng.  
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5. Kế hoạch nhân sự 

Stt Chỉ tiêu Đvt 
Kế hoạch 

 2012 

Ước TH  

2012 

TH/KH 

2012  

Kế hoạch  

2013 

 +/- Kh 2013 

TH 2012 % 

I Kế hoạch tuyển dung Người            51           72  141,18            52  (27,78) 

1 Phòng Nhân sự "              -             1                 -  (100,00) 

2 Phòng Tài chính "              -             -                 -    

3 Phòng Kinh doanh "              -             1                 -  (100,00) 

4 Phòng Đầu tư "              -             -                 -    

5 XN Cơ khí & bê tông "            43           61  141,86             47  (22,95) 

6 XN Đá "              7             5  71,43               2  (60,00) 

7 XN Xây Lắp "              1             4  400,00               3  (25,00) 

II Kế hoạch đào tạo Người            36           20  55,56            38  90,00  

1 Phòng Nhân sự "              3             3  100,00             10  233,33  

2 Phòng Tài chính "              4             -  0,00               2    

3 Phòng Kinh doanh "              7             2  28,57               4  100,00  

4 Phòng Đầu tư "              -             -                 -    

5 XN Cơ khí & bê tông "            10             8  80,00             11  37,50  

6 XN Đá "              3             3  100,00               2  (33,33) 

7 XN Xây Lắp "              9             4  44,44               9  125,00  

III Chi phí nguồn nhân lực Tr.đồng     35.266    36.012  102,11     39.435  9,51  

1 Tiền Lương "      34.772     35.574  102,31       38.942  9,47  

  Chi phí tuyển dụng "            10             -  0,00             10    

  Chi phí đào tạo "          184         148  80,27           183  24,04  

  Phúc lợi "          300         290  96,67           300  3,45  

IV Tổng số lao động Người          377         380  100,80          395  3,95  

V 
Thu nhập 

BQ/người/tháng 
Đồng 6.850.000 6.650.000 97,08  7.000.000 5,26  

- Thuyết minh kế hoạch nhân sự năm 2013:  

• Tổng số lao động năm 2013 tăng 3,95% so với năm 2012 lên 395 lao đồng nhằm 

đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. 

• Kế hoạch tuyển dụng năm 2013 là 51 lao động, giảm 27,78% so với ước thực hiện 

năm 2012 vì Công ty tiếp tục thực hiện tinh gọn lại bộ máy tổ chức, nhân sự tuyển 

dụng chủ yếu để đáp ứng nhân sự xưởng sản xuất gạch terrazzo tại xí nghiệp Cơ khí.   

• Kế hoạch đào tạo năm 2013 là 38 lao động, tăng 90% so với năm 2012, nhằm nâng 

cao nhất lượng nguồn nhân lực, trang bị các kỹ năng cần thiết cho người lao động. Chi 

phí đào tạo năm 2013 là 183 triệu đồng, tăng 24,04% so với ước thực hiện năm 2012. 

• Thu nhập bình quân của người lao động năm 2013 là 7.000.000 đồng/người/tháng 

tăng 5,26% so với năm 2012, đây là mức tăng thấp so với các năm trước vì hoạt động 

sản xuất kinh doanh năm 2013 được dự báo còn nhiều khó khăn. 

• Chi phí nguồn nhân lực năm 2013 là 39.435 triệu đồng, tăng 9,51 triệu đồng so với 

năm 2012, mức tăng này chủ yếu do chi phí lương tăng do tăng lương tối thiểu. 
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6. Kế hoạch tài chính  

- Đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công 

ty. Hoàn thiện các chuẩn mục tài chính kế toán phù hợp với quy định dành cho doanh 

nghiệp niêm yết chứng khoán. 

- Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của Công ty, kiểm soát được 

dòng tiền, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn trong hoạt động kinh doanh nhằm tối ưu 

hiệu quả kinh doanh. 

- Kế hoạch các chỉ tiêu tài chính:  

Chỉ tiêu Đvt Ước TH 2012 Kế hoạch 2013 Tăng trưởng (%) 

Tổng doanh thu Tr.đồng 332.181 408.262 22,90 

Tổng chi phí " 266.905 342.435 28,30 

Lợi nhuận trước thuế " 65.276 65.827 0,84 

Lợi nhuận sau thuế  " 48.828 49.370 1,11 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu đồng 4.360 4.408 1,11 

- Thuyết minh kế hoạch tài chính: Tổng doanh thu kế hoạch năm 2013 là 408.262 triệu 

đồng tăng 22,90 % so với ước thực hiện năm 2012. Lợi nhuận sau thuế là 49.370 triệu 

đồng, tăng 1,11% so với ước thực hiện năm 2012. Nguyên nhân làm cho lợi nhuận sụt 

giảm là do chi phí tài chính tăng cao và tình hình thị trường tiếp tục khó khăn. Cụ thể:  

• Về chi phí tài chính: Trong năm 2013, nhu cầu nguồn vốn cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh và đầu tư tăng 120% từ 65.902 triệu đồng năm 2012 lên 146.508 triệu 

đồng. Vì vậy, để đảm bảo nguồn vốn hoạt động thì Công ty có kế hoạch vay ngắn hạn 

61.968 triệu đồng do đó làm cho chi phí lãi vay tăng cao từ 3.655 triệu đồng năm 2012 

lên 10.560 triệu đồng. 

• Tình hình thị trường khó khăn: Diễn biến kinh tế cả nước năm 2013 được dự báo sẽ 

tiếp tục khó khăn, tình hình cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, đặc biệt là 

lĩnh vực xây lắp và cống bê tông. Cụ thể:  

+ Lĩnh vực xây lắp: Doanh thu kế hoạch năm 2013 của lĩnh vực xây lắp tăng 

trưởng ở mức 73,04%, đóng góp 70,98% vào tăng trưởng doanh thu của toàn Công ty. 

Tuy nhiên, với tình hình cạnh tranh gay gắt trong công tác đấu thầu, các đối thủ 

thường bỏ giá thầu thấp để có thể trúng thầu công trình, vì vậy Công ty chấp nhận 

giảm giá dự thầu ở mức hợp lý để có thể cạnh tranh và tạo nguồn việc ổn định trong 

năm tới.   

+ Lĩnh vực cống bê tông: Đây cũng là lĩnh vực có nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh 

trên thị trường, vì vậy để tạo thế cạnh tranh và giữ chân được các khách hàng truyền 

thống, cũng như dễ dàng trong việc thâm nhập các thị trường mới thì giá bán của Công 

ty thường thấp hơn so với giá thị trường làm ảnh hưởng đến lợi nhuận chung toàn 

Công ty.    
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III. Biện pháp thực hiện 

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh  

1.1. Lĩnh vực khai thác và chế biến đá xây dựng 

- Phát huy tối đa công suất khai thác và chế biến tại mỏ đá Tân Đông Hiệp, phấn đấu 

nâng sản lượng chế biến lên 1.150.000 m3. 

- Thường xuyên nghiên cứu nhu cầu thị trường để xây dựng kế hoạch khai thác và chế 

biến hợp lý nhằm đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng và hạn chế sản phẩm tồn kho 

gây khó khăn cho hoạt động sản xuất. 

- Tăng cường công tác bảo trì, nâng cấp máy móc thiết bị đủ để hoạt động liên tục, 

hiệu quả. Đồng thời, chú trọng công tác an toàn lao động trong khai thác và chế biến 

như xử lý triệt để các khu vực có nguy cơ sạt lở, đưa bờ moong về trang thái an toàn 

bền vững, xử lý bụi giảm thiểu tác động đến môi trường.   

- Duy trì các thị trường truyền thống và tiếp tục mở rộng thêm thị trường cung cấp sản 

phẩm cho các khách hàng trong tỉnh và ngoài tỉnh. 

- Thường xuyên thăm hỏi các khách hàng tiêu thụ bằng đường thủy, các khách hàng là 

các xí nghiệp bê tông, chủ đầu tư các công trình trọng điểm về cầu đường tại tỉnh Bình 

Dương, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai… 

- Xây dựng các chính sách bán hàng linh hoạt theo từng thời điểm và đề xuất giá bán 

phù hợp để đảm bảo tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.  

- Tăng cường công tác đầu tư mở rộng khai thác tại mỏ đá Tân Đông Hiệp, đồng thời 

nghiên cứu, tìm kiếm các mỏ đá mới ở các khu vực khác thuộc tỉnh Bình Dương và 

các vùng lân cận. 

1.2. Lĩnh vực gạch không nung 

- Tại Xí nghiệp đá (gạch tự chèn):  

• Đẩy mạnh tiếp thị, giới thiệu sản phẩm tới các thị trường mục tiêu, nghiên cứu mở 

rộng thị trường, phát triển đa dạng mẫu mã để thu hút thêm khách hàng mới. 

• Tìm kiếm thêm các nguồn vật tư mới có giá cạnh tranh, chất lượng ổn định để nâng 

cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản xuất và tăng tính cạnh tranh trên thị 

trường. Đồng thời, bố trí sản xuất một cách hợp lý nhằm hạn chế tồn kho.  

- Tại Xí nghiệp cơ khí (gạch terrazzo):  

• Nhanh chóng đưa vào vận hành và ổn định sản xuất dây chuyền sản xuất gạch 

terrazzo tại xưởng Thuận Giao. 

• Hoàn tất việc kiểm định và đăng ký chất lượng sản phẩm, đồng thời xây dựng các 

chương trình tiếp thị để xúc tiến đưa sản phẩm ra thị trường.  

1.3. Lĩnh vực xây lắp 

- Tiếp tục phát huy thế mạnh của Công ty về thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật, 

bằng việc tăng cường đấu thầu và mở rộng hoạt động lĩnh vực này, đồng thời tích cực 
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tham gia các gói thầu thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, đặc 

biệt là những dự án sử dụng nguồn vật tư có sẵn của Công ty, cụ thể: 

• Đối với thị trường tỉnh Bình Dương: Tập trung đấu thầu các công trình trọng điểm 

trong năm 2013 nhằm tạo nguồn việc ổn định cho Công ty để tiếp tục duy trì tăng 

trưởng và giữ vững thương hiệu trên thị trường. 

• Mở rộng và khai thác các thị trường xây lắp các tỉnh lân cận Bình Dương như thành 

phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai.     

- Đẩy mạnh hoạt động thi công các công trình đang thực hiện như trường tiểu học 

Thanh Tân – Dầu Tiếng, đường Ven Sông, đường Lê Chí Dân… Đồng thời, thực hiện 

đánh giá đúng năng lực các thầu phụ, những thầu phụ không đủ năng lực cần loại bỏ 

nhằm đảm bảo đúng tiến độ thi công, chất lượng công trình đã cam kết với chủ đầu tư.  

- Liên minh hợp tác với các đối tác chiến lược có năng lực, kinh nghiệm thi công các 

dự án lớn, dự án có vốn đầu tư nước ngoài có yêu cầu cao về trình độ kỹ thuật, công 

nghệ nhằm học hỏi để nâng cao năng lực thi công của Công ty trong thời gian tới. 

1.4. Lĩnh vực cống bê tông 

- Tập trung tiếp thị sản phẩm vào các thị trường mục tiêu, đặc biệt chú trọng khai thác 

tối đa thị trường tỉnh Bình Dương, duy trì và mở rộng thị trường thành phố Hồ Chí 

Minh. Đồng thời, thực hiện thâm nhập nhiều hơn nữa vào thị trường tỉnh Bình Phước, 

Đồng Nai, Long An, Tây Ninh nhằm tìm kiếm đơn hàng để vận hành hết công suất 2 

xưởng sản xuất cống là Thuận Giao và Long Nguyên.  

- Tăng cường cống tác quản lý nguyên vật liệu đầu vào, công tác cải tiến sản xuất như  

lập phòng thí nghiệm để kiểm tra giám sát thường xuyên chất lượng nguyên vật liệu  

và thành phẩm, cải tiến khuôn cống, máy quấn lồng thép, lập quy trình mới về việc 

bảo dưỡng hoàn thiện cống nhằm ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm 

chi phí sản xuất, giảm giá thành để tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.   

- Tiếp tục thu thập và phân tích thông tin về xu hướng phát triển sản phẩm và đối thủ 

cạnh tranh trên thị trường để có kế hoạch tiếp thị hiệu quả, cũng như để có thể định giá 

sản phẩm tại mỗi thời điểm cho phù hợp. Đồng thời, nâng cao năng lực vận chuyển và 

tăng cường công tác quản trị hợp đồng nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng, tiến độ thanh 

toán của khách hàng.     

1.5. Sản phẩm cơ khí xây dựng 

- Thực hiện đánh giá, sắp xếp lại các sản phẩm cơ khí mà Công ty có lợi thế cạnh 

tranh, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển thêm mẫu mã 

mới để thu hút khách hàng.      

- Tăng cường công tác quản lý và thi công, đặc biệt chú trọng việc tiết kiệm tối đa chi 

phí nguyên vật liệu, chi phí máy móc, nhân công nhằm hạ giá thành, nâng cao khả 

năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.    
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- Tập trung thi công các công trình nội bộ, đồng thời thực hiện tiếp thị đưa sản phẩm 

trực tiếp đến các khách hàng bên ngoài.        

1.6. Lĩnh vực cho thuê thiết bị xây dựng 

- Đầu tư thêm các thiết bị là khung giàn giáo, cây chống, chân kích… để đảm bảo đủ 

số lượng cung cấp cho các hợp đồng trong thời gian tới. Trong đó, ưu tiên đầu tư các 

thiết bị đã qua sử dụng nhưng còn đảm bảo chất lượng để giảm chi phí đầu tư ban đầu 

và thu hồi vốn nhanh.  

- Mở rộng thị trường cho thuê sang các tỉnh lân cận là Đồng Nai, Bình Phước, Vũng 

Tàu, TP.Hồ Chí Minh. Đồng thời, thực hiện đánh giá tình hình hoạt động và khả năng 

thanh toán của khách hàng trước khi thực hiện giao dịch nhằm đảm bảo công nợ phát 

sinh được thanh toán theo thỏa thuận. 

- Chú trọng công tác thu hồi các công nợ quá hạn thanh toán, tránh trường hợp khách 

hàng trây ì, chiếm dụng vốn của Công ty. Đối với những trường khách hàng nợ đọng 

quá lâu thì phải làm các thủ tục để khởi kiện thu hồi nợ. 

1.7. Lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng 

- Duy trì mối quan hệ với các khách hàng truyền thống của Công ty, đồng thời thực 

hiện tiếp thị sắt thép đến các cửa hàng, công ty xây dựng và các công ty sản xuất cống 

bê tông trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cũng như các thị trường lân cận. 

- Thường xuyên kiểm soát hàng tồn kho và nghiên cứu biến động giá cả thị trường 

nhằm chủ động nhập hàng để phục vụ hoạt động sản xuất nội bộ và kinh doanh bán 

ngoài với mức giá hợp lý và hiệu quả nhất. 

1.8. Lĩnh vực bất động sản 

- Hiện lĩnh vực bất động sản dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, vì vậy trong thời 

gian tới Công ty chưa thực hiện đầu thêm dự án mới, mà chủ yếu thực hiện:  

• Tìm đối tác cho thuê dự án đầu tư nhà trẻ An Phú, có diện tích sử dụng là 1.176 m2 

và diện tích xây dựng là 840 m2. 

• Tìm kiếm phương án kinh doanh để khai thác khu đất công cộng có diện tích 7.922 

m2 , khu chung cư có diện tích 4.000 m2 thuộc dự án Nguyễn Văn Tiết. 

• Tiếp thị chào bán 11 lô đất nền còn lại tại dự án khu dân cư Nguyễn Văn Tiết. Bên 

cạnh đó, hoàn tất công tác cấp sổ cho các khách hàng còn lại tại hai khu dân cư 

Nguyễn Văn Tiết và An Phú. 

1.9 Kinh doanh nhiên liệu  

- Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu giá xăng dầu để chủ động trong việc nhập hàng 

với giá tốt nhất nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động của lĩnh vực này. 

-  Duy trì các khách hàng hiện tại với các thầu phụ của Công ty và mở rộng phát triển 

thêm khách hàng mới là các khách hàng của Công ty. 
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2. Công tác tài chính 

- Nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2013 tăng mạnh so 

với năm 2012, vì vậy cần đa dạng hình thức huy động, ngoài nguồn vốn huy động từ 

các tổ chức tín dụng thì có thể huy động dưới hình thức phát hành thêm cổ phần. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình tài chính, quản lý công nợ phải 

thu phải trả của khách hàng, thường xuyên tiến hành phân tích các chỉ tiêu tài chính 

nhằm đưa ra kế hoạch cũng như có những biện pháp phù hợp. 

3. Công tác nhân sự  

- Thực hiện sắp xếp thu gọn bộ máy gián tiếp khối Phòng và các Xí nghiệp một cách 

hợp lý đảm bảo sử dụng lao động một cách hiệu quả. 

- Duy trì công tác tổ chức huấn luyện và đánh giá định kỳ các chương trình 5S, ISO, 

OHSAS, đồng thời kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các biện pháp bảo hộ lao 

động trong công tác vận hành sản xuất tại các Xí nghiệp. 

- Hoàn thiện công tác quản trị nhận sự thông qua việc tăng cường thực hiện thiết lập, 

giao mục tiêu, đánh giá kết quả công việc theo tháng để nâng cao năng suất lao động, 

thực hiện công tác trả lương thông qua đánh giá mức độ hoàn thành công việc. 

4. Công tác thực hành tiết kiệm 

- Triển khai công tác thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí đến từng phòng ban, Xí 

nghiệp, cụ thể như sau: 

• Công tác sản xuất kinh doanh 

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ việc cấp phát, sử 

dụng vật tư, nhiên liệu, kể cả các vật tư thu hồi. Đồng thời, cân đối kế hoạch mua 

nguyên vật liệu vừa đủ, tránh việc tồn kho nhiều gây lãng phí nguồn vốn của Công ty.  

+ Cân đối hàng tồn kho tại các Xí nghiệp vừa phải, sao cho vừa đảm bảo đủ hàng 

cung cấp cho các khách hàng, vừa tránh chi phí tồn kho quá lớn. 

+ Tiếp tục tăng cường kiểm soát và xây dựng định mức sản xuất các sản phẩm phù 

hợp với thực tế, phấn đấu định mức thực tế phải thấp hơn quy định.  

+ Tăng cường tìm kiếm thêm các nhà cung cấp nguyên nhiên vật liệu với chất 

lượng ổn định và giá cả cạnh tranh nhất để tiết kiệm chi phí đầu vào. 

+ Tăng cường công tác bảo trì, nâng cấp máy móc thiết bị để đảm bảo hoạt động 

sản xuất không bị gián đoạn, đồng thời triển khai áp dụng công nghệ mới vào trong 

sản xuất để tăng năng suất và giảm chi phí.       

• Công tác quản lý 

+ Thực hiện sử dụng tiết kiệm lao động: Sắp xếp thu gọn bố máy gián tiếp, đồng 

thời quản lý chặt chẽ thời gian làm việc, bố trí công việc hợp lý và phù hợp với năng 

lực của người lao động nhằm tăng năng suất lao động, tránh lãng phí giờ công.  
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+ Quản lý, sử dụng tiết kiệm văn phòng phẩm, các thiết bị, công cụ dụng cụ làm 

việc, tiết kiệm chi phí điện thoại, điện nước tại tất cả các Phòng ban, Xí nghiệp. 

+ Tăng cường công tác quản lý tài sản để nâng cao hiệu quả sử dụng, đồng thời để 

phát hiện kịp thời những tài sản chưa đưa vào sử dụng hoặc tài sản cần thanh lý nhằm 

tránh lãng phí.  

5. Công tác điều hành và PR 

- Công tác điều hành:   

• Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các 

đơn vị cơ sở, cũng như cùng phối hợp với nhau để giải quyết những khó khăn vướng 

mắc xảy ra. 

• Phát động phong trào thi đua toàn Công ty về việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế 

hoạch sản xuất kinh năm 2013 và đồng thời tổ chức đánh giá khen thưởng kịp thời các 

cá nhân, tập thể có thành tích cao trong thực hành tiết kiệm, có sáng tạo trong công 

việc đóng góp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

- Công tác PR 

  • Xây dựng hình ảnh và thương hiệu Công ty thông qua hệ thống nhận dạng thương 

hiệu toàn diện để nhằm tăng thêm nhận thức của khách hàng về Thương hiệu của 

Công ty, xây dựng tính ổn định và khẳng định vị thế của Công ty trên thương trường. 

• Xây dựng hệ thống thông tin giữa Công ty và cổ đông, các nhà đầu tư, các Công ty 

chứng khoán nhằm tạo mối liên hệ gắn bó, tạo điều kiện cho nhà đầu tư hiểu rõ hơn 

nữa về thực lực và tiềm năng của Công ty. 

IV. Dự báo rủi ro và biện pháp phòng ngừa 

- Năm 2013, tình hình kinh tế được dự báo tiếp tục khó khăn, môi trường hoạt động 

của các doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều thành thức và rủi ro như: 

• Rủi ro thị trường: Tình hình cạnh tranh để giành thị trường, thị phần đang diễn ra 

rất gay gắt, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng. Vì vây, để đảm bảo 

đạt được doanh thu, thị trường và thị phần Công ty cần đẩy mạnh các hoạt động chăm 

sóc khách hàng nhằm duy trì được các khách hàng truyền thống, tăng cường tiếp thị và 

bán hàng đối với các thị trường mới để mở rộng thị trường. 

• Rủi ro về nguồn vốn: Nguồn vốn tài trợ cho các hoạt động của Công ty năm 2013 

tăng mạnh so với năm 2012, trong khi tình hình nợ xấu ngân hàng đang ở mức cao, 

các hoạt động cho vay trở nên khắc khe hơn sẽ gây nhiều khó khăn cho Công ty trong 

việc huy động vốn. Vì vậy, để đảm bảo nguồn vốn cho các hoạt động của Công ty thì 

cần phải xây dựng kế hoạch phân bổ và sử dụng nguồn vốn tự có một cách hợp lý, 

hiệu quả; Tăng cường công tác thu hồi công nợ, không để khách hàng chiếm dụng vốn 

của Công ty gây mất cân đối tài chính. 
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PHỤ LỤC 1: BẢNG TỔNG HỢP DỰ BÁO GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG NĂM 2013 

Thaùng 1 Thaùng 09 (+/-) %

(b) (a) (+/-) % % %

1 ĐIỆN Kw 1.242 1.304 4,99 5         5          

2 DẦU D.O  Lít 18.155      19.636       8,16 8         5 

3 VẬN TẢI Đồng/Km 12,52 13       7 

VC XE TẢI TỪ 6 - 10 KM " 137.540    148.300     7,82

VC XE TẢI TỪ 31 - 35 KM " 481.388    519.000     7,81

VC XE TẢI TỪ 6 - 10 KM " 1.303.170 1.649.230  26,56

VC XE TẢI TỪ 31 - 35 KM " 2.464.770 2.659.580  7,90

4 SAÉT THEÙP (7,01) (8,51) 2 

SAÉT GAÂN FI 22                                          Caây 543.636    497.398     (8,51)

SAÉT GAÂN FI 20 " 427.347    410.049     (4,05)

SAÉT GAÂN FI 18                                     " 347.161    332.276     (4,29)

SAÉT GAÂN FI 10                                     " 108.207    101.216     (6,46)

SAÉT CUOÄN FI 8                                           Kg  15.272      13.363       (12,50)

SAÉT CUOÄN FI 6                                          " 15.272      14.318       (6,25)

5 XI MAÊNG (11,66) (10,00) 2

XI MAÊNG HAØ TIEÂN 1 PCB 40  Bao 82.273      70.455       (14,36) (7,74)

XI MAÊNG XAÙ PCB 40                       Taán 1.472.727 1.340.909  (8,95) (8,33)

6 BEÂ TOÂNG TÖÔI 3,56 4         5          

BEÂTOÂNG XI MAÊNG 20-250-10                           M3  1.118.182 1.177.995  5,35

BEÂTOÂNG XIMAÊNG 20-200-10                            M3  982.517    1.000.000  1,78

7 SÔN NƯỚC -        -     3

SÔN NÖÔÙC TRONG TERRACO 25KG/T                                Thuøng 300.800    300.800     -        

SÔN NÖÔÙC NGOAØI MAXILUX 25KG/T                                Thuøng 658.000    658.000     -        

8 GAÏCH 3,76 (4)       2          

GAÏCH OÁNG 8X8X18                                   Vieân 691           717            3,76

GAÏCH ÑINH 4X8X18                                  " 691           717            3,76

9 VAÄT LIEÄU NOÅ -        -     3          

THUOÁC NOÅ NHUÕ TÖÔNG FI 80                           Kg  40.430      40.430       -        -     

THUOÁC NOÅ ALPHOÂ                                    " 30.440      30.440       -        -     

Ước +/-

 2012

Ước +/- 

2013
Stt Teân vaät tö Ñvt 

Đơn giá 09 tháng
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KÍP VISAI VIEÄT NAM                                 Caùi 11.550       11.550       -        -      

KÍP ÑIEÄN QUOÁC PHOØNG VIEÄT NAM                      " -            -             -        -      

10 LÖÔÙI SAØNG -        -      3          

LÖÔÙI SAØNG THEÙP 25 VUO6NG  FI 6                        " 500.000     500.000     -        -      

LÖÔÙI SAØNG THEÙP 10 VUOÂNG FI 3.5                    " 480.000     480.000     -        -      

11 BAÊNG TAÛI   M  9,71 10       5          

BAÊNG TAÛI P 500                                    " 365.000     400.000     9,59

BAÊNG TAÛI P 600                                    " 390.000     456.000     16,92

BAÊNG TAÛI P 800                                    " 760.000     780.000     2,63

12 NHÔÙT Lít (0,96) 1         3          

NHÔÙT LONGLIFE 40                                   " 31.591       31.591       0,00

NHÔÙT 140                                          " 35.682       35.000       (1,91)

13 CAÙT  M3  -        -      3          

CAÙT BEÂ TOÂNG " 163.636     163.636     -        

14 ÑAÁT SOÛI ÑOÛ                                         M3  110.000     110.000     -        -      3          

15 BEÂ TOÂNG NHÖÏA NOÙNG Taán 3,69 6         5          

BEÂ TOÂNG NHÖÏA NOÙNG C20 " 900.000     945.455     5,05

BEÂ TOÂNG NHÖÏA NOÙNG C10 " 1.046.819  1.081.818  3,34

16 NHÖÏA ÑÖÔØNG 60/70                                   Kg  15.364       15.455       0,59 1         3          

17 THAN ÑAÙ                                            Taán 4.727.273  5.000.000  5,77 6         5          

18 ÑAÙ XAÂY DÖÏNG M3 2,90 (3)        5          

ÑAÙ 1X2 " 145.371     150.151     3,29

ÑAÙ 4X6 " 148.162     152.350     2,83

ÑAÙ 0X4 " 137.226     140.237     2,19

ÑAÙ MI BUÏI " 50.884        52.552        3,28

19 CỐNG BÊ TÔNG Cái 2,04 2         5          

Cống VH  Ø 300, L = 4 M " 964.436     982.652     1,89

Cống H30  Ø 500, L = 4 M " 1.761.672  1.799.380  2,14

Cống VH  Ø 800, L = 4 M " 2.569.297  2.607.748  1,50

Cống H30  Ø 1200, L = 3 M " 6.218.520  6.341.214  1,97

Cống VH  Ø 1500, L = 3 M " 6.452.622  6.626.202  2,69

20 Bảo hiểm XH, YT, TN bình quânĐ/người/tháng569.991     708.349     24,27 26,5 8

21 Tiền lương + phụ cấp bình quân " 6.492.000  6.615.000  1,89 2,43 5,26  
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PHỤ LỤC 2: CHI TIẾT DOANH THU, CHI PHÍ, LÃI GỘP NĂM 2013 
Đvt: Triệu đồng 

TH 9 T % TH Kế hoạch  +/- KH 2013

2012 Qúy.IV 2012 KH 2012 2013 TH 2012 (%)

405.138    238.388   104.324   342.712   84,59 425.212    24,07

107.744    45.534     26.738     72.272     67,08 125.059    73,04

  - Đá xây dựng 190.750    122.748   53.252     176.000   92,27 190.000    7,95

  - Gạch bê tông 6.500        1.837       1.200       3.037       46,72 4.666        53,64

  - Cơ khí xây dựng 15.100      2.570       2.500       5.070       33,58 5.630        11,04

  - Cống BTLT 38.700      40.330     5.320       45.650     117,96 52.415      14,82

  - Vận tải - Ca máy 7.675        3.344       4.764       8.108       105,65 9.941        22,60

  - Cho thuê CCDC 5.370        3.684       1.350       5.034       93,74 6.000        19,20

  - KD Vật liệu XD 9.000        4.778       2.750       7.528       83,64 9.000        19,56

  - Nhượng nhiên liệu 18.800      12.133     5.700       17.833     94,85 19.500      9,35

  - Bất động sản 5.500        1.430       750          2.180       39,64 3.000        37,60

1. Doanh thu bán ngoài 376.103    229.037   100.141   329.178   87,52 406.662 23,54

  - Xây lắp 107.744    45.534     26.738     72.272     67,08 125.059    73,04

  - Đá xây dựng 187.250    120.099   52.611     172.710   92,24 186.500    7,98

  - Gạch bê tông 6.500        1.397       1.200       2.597       39,95 3.966        52,74

  - Cơ khí xây dựng 463           21            -           21            4,63 403           1.781,86

  - Cống BTLT 32.789      39.792     5.145       44.937     137,05 48.831      8,67

  - Vận tải - Ca máy 2.687        170          3.897       4.067       151,35 4.403        7,19

  - Cho thuê CCDC 5.370        3.684       1.350       5.034       93,74 6.000        19,20

  - KD Vật liệu XD 9.000        4.778       2.750       7.528       83,64 9.000        19,56

  - Nhượng nhiên liệu 18.800      12.133     5.700       17.833     94,85 19.500      9,35

  - Bất động sản 5.500        1.430       750          2.180       39,64 3.000        37,60

2. Doanh thu nội bộ 29.036      9.351       4.183       13.534     46,61 18.550 37,06

  - Xây lắp -            -           -           -           -            

  - Đá xây dựng 3.500        2.649       641          3.290       94,00 3.500        6,39

  - Cơ khí xây dựng 14.637      2.549       2.500       5.049       34,49 5.227        3,53

  - Cống BTLT 5.911        538          175          713          12,06 3.584        402,66

  - Vận tải - Ca máy 4.988        3.174       867          4.041       81            5.539        37,05

  - Gạch bê tông -                440          -               440          -               700           58,94

312.208    181.574   78.484     259.109   82,99 331.618    27,98

105.264    39.741     26.869     65.552     62,27 120.835    84,33

  - Đá xây dựng 111.109    79.725     27.032     106.757   96,08 112.156    5,06

  - Gạch bê tông 4.785        1.509       1.407       2.916       60,95 2.311        (20,76)

  - Cơ khí xây dựng 15.098      2.602       2.500       5.102       33,79 5.590        9,55

  - Cống BTLT 33.449      34.010     6.492       40.502     121,09 46.420      14,61

  - Vận tải - Ca máy 7.270        3.298       4.374       7.779       107,01 9.569        23,01

  - Cho thuê CCDC 3.704        3.241       1.064       4.305       116,23 4.752        10,38

  - KD Vật liệu XD 8.892        4.671       2.689       7.360       82,77 8.820        19,84

  - Nhượng nhiên liệu 18.236      11.768     5.529       17.297     94,85 18.915      9,35

  - Bất động sản 4.400        1.008       529          1.537       34,93 2.250        46,38

92.931      56.813     25.840     83.603     89,96 93.594      11,95

2.480        5.793       (131)         6.720       271,02 4.224        (37,14)

  - Đá xây dựng 79.641      43.023     26.221     69.243     86,94 77.844      12,42

  - Gạch bê tông 1.715        328          (207)         121          7,04 2.355        1851,72

  - Cơ khí xây dựng 2               (32)           -           (32)           (1687,25) 41             227,58

  - Cống BTLT 5.251        6.320       (1.172)      5.148       98,03 5.995        16,46

  - Vận tải - Ca máy 405           46            391          329          81,31 372           13,05

  - Cho thuê CCDC 1.666        443          286          729          43,73 1.248        71,32

  - KD Vật liệu XD 108           106          61            167          155,36 180           7,54

  - Nhượng nhiên liệu 564           364          171          535          94,90 585           9,30

  - Bất động sản 1.100        422          221          643          58,48 750           16,62

II. TỔNG CHI PHÍ

  - Xây lắp

III. LÃI GỘP DỰ KIẾN

Chỉ tiêu KH 2012
Ước thực hiện

I. TỔNG DOANH THU

  - Xây lắp

  - Xây lắp
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PHỤ LỤC 3: TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2013 

Đvt: Triệu đồng 

Stt Chỉ tiêu
Kế hoạch

2012

Ước TH

 2012

% TH/KH 

2012

Kế hoạch 

2013
 % +/-

1 Tổng doanh thu 378.103 332.182 87,85 408.262 22,90

Doanh thu từ hoạt động SXKD 376.103 329.178 87,52 406.662 23,54
Doanh thu từ hoạt động tài chính 2.000 2.441 122,05 1.600 (34,44)

Doanh thu từ hoạt động khác -                563 -               (100,00)

2 Tổng chi phí 305.647 266.905 87,32 342.436 28,30

Chi phí cho hoạt động SXKD 283.171 245.575 86,72 313.069 27,48

 - Chí phí nguyên nhiên vật liệu 151.777 123.938 81,66 167.381 35,05

 - Chi phí máy móc thi công 56.173 57.066 101,59 67.337 18,00

 - Chi phí nhân công 27.197 22.320 82,07 29.668 32,92

 - Chi phí sản xuất chung 48.024 46.659 97,16 53.379 14,40

  - Hàng tồn kho -                (4.408) (4.696) 6,53

Chi phí cho hoạt động tài chính 3.920 3.655 93,25 10.560 188,90

Chi phí cho hoạt động khác -                145 -               (100,00)

Chi phí bán hàng (1%*DT ngoài) 3.761        3.761 100,00 4.067 8,13

Chi phí quản lý doanh nghiệp (3,5%*DT) 14.795 13.769 93,06 14.740 7,05

3 Lợi nhuận trước thuế 72.455 65.276 90,09 65.827 0,84

4 Các khoản nộp ngân sách 39.034 42.421 108,68 48.544 14,43

Thuế GTGT 10.188 13.709 134,56 17.700 29,11

Thuế TNDN 18.114 16.448 90,80 16.457 0,05

Thuế tài nguyên 8.462 9.463 111,83 10.626 12,29

Thuế môn bài 3 3 100,00 3 -             

Thuế khác 2.267 2.798 123,42 3.758 34,29

5 Lợi nhuận sau thuế 54.340 48.828 89,86 49.370 1,11

6 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 4.852 4.360 89,86 4.408 1,11

7 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ 48,52 43,60 89,85 44,08 1,11

8 Trích các quỹ 17.389 15.625 89,86 15.798 1,11
Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) 2.717 2.441 89,86 2.468 1,11

Trích quỹ đầu tư phát triển (20%) 10.868 9.766 89,86 9.874 1,11

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%) 2.717 2.441 89,86 2.468 1,11

Trích Ban điều hành (2%) 1.087 977 89,84 987 1,11

9 Lợi nhuận còn lại sau khi trách lập quỹ 36.951 33.203 89,86 33.572 1,11
10 Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ (%) 24% 24% 100,00 24% -             
11 Lợi nhuận chia cổ tức 26.880 26.880 100,00 26.880 -             
12 Lợi nhuận còn lại sau khi chi trả cổ tức 10.071 6.323 62,78 6.692 5,82
13 Tổng số lao động (người) 377 380 100,80 395 3,95

14 Thu nhập bq/người/tháng (đ/ng/tháng) 6.850.000 6.650.000 97,08 7.000.000 5,26
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PHUÏ LUÏC 4: KEÁ HOAÏCH TÍN DUÏNG & KH NOÄP NGAÂN SAÙCH NAÊM 2013 

      

 

 

KEÁ HOAÏCH TÍN DUÏNG TRUNG HAÏN  

    Ñvt: trieäu ñoàng 

      

Stt Dieãn giaûi 
Soá dö nôï 

ñaàu naêm 

Vay 

trong 

naêm 

Traû nôï 

trong 

naêm 

Soá dö nôï 

cuoái 

naêm 

1  - Vaên phoøng Tænh uyû Bình Döông    28.000              -      24.000      4.000  

2  - Vay khaùc             -               -                -               -   

  Toång coäng    28.000              -      24.000       4.000 

      

 

KEÁ HOAÏCH TÍN DUÏNG NGAÉN HAÏN 

      

Stt Dieãn giaûi 
Soá dö nôï 

ñaàu naêm 

Vay 

trong 

naêm 

Traû nôï 

trong 

naêm 

Soá dö nôï 

cuoái 

naêm 

1  - Vaên phoøng Tænh uyû Bình Döông             -               -               -                -   

2  - NH Coâng Thöông Bình Döông             -     42.000     42.000                -   

3  - NH Ñaàu tö vaø phaùt trieån (BIDV)             -     6.000     6.000                -   

4  - Vay khaùc             -     13.968     13.968                -   

  Toång coäng             -     61.968    61.968                -   

      

 

KEÁ KOAÏCH NOÄP NGAÂN SAÙCH  

      

Stt Chæ tieâu Naêm 2013 

1  - Thueá giaù trò gia taêng                                                          17.700  

2  - Thueá thu nhaäp doanh nghieäp                                                          16.457  

3  - Thueá taøi nguyeân                                                            10.626  

4  - Thueá moân baøi                                                                   3  

5  - Thueá khaùc                                                             3.758  

  Toång                                                          48.544  
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PHỤ LỤC 5: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CÁC ĐƠN VỊ 

Đvt: Triệu đồng 

1. Xí nghiệp đá 

TH 9 T % TH KH  +/- KH 2013

2012 Qúy IV 2012 KH 2012 2013 TH 2012 (%)

I TỔNG DOANH THU 197.250    124.585   54.452   179.037   90,77 194.667   8,73

 - Bán ngoài 193.750    121.496   53.811   175.307   90,48 190.466   8,65

 - Nội bộ 3.500        3.090       641        3.731       106,59 4.200       12,59

II TỔNG CHI PHÍ 115.894    81.235     31.319   108.146   93,31 114.467   5,85

1 Chi phí nguyên vật liệu 28.553      18.940     6.776     25.716     90,06 27.823     8,19

2 Chi phí máy móc thi công 46.671      32.855     13.164   46.019     98,60 49.695     7,99

3 Chi phí nhân công 5.239        4.202       1.689     5.890       112,43 6.346       7,73

4 Chi phí sản xuất chung 35.431      25.238     9.690     34.928     98,58 35.299     1,06

5 Hàng tồn kho (4.408)      (4.696)      

III LÃI GỘP DỰ KIẾN 81.356      43.351     23.133   70.892     87,14 80.200     13,13

A

1 Doanh thu 190.750    122.748   53.252   176.000   92,27 190.000   7,95

 - Bán ngoài 187.250    120.099   52.611   172.710   92,24 186.500   7,98

 - Nội bộ 3.500        2.649       641        3.290       94,00 3.500       6,39

2 Chi phí 111.109    79.725     27.032   106.757   96,08 112.156   5,06

 - Chi phí nguyên vật liệu 25.406      18.026     5.934     23.960     94,31 25.054     4,57

    Vật tư thay thế, nhiên liệu xe đục 3.486        2.988       983        3.971       113,91 4.478       12,76

    Vật tư, nhiên liệu máy xay 10.440      6.755       2.224     8.979       86,00 9.242       2,94

    Vật liệu nổ 11.480      8.284       2.727     11.011     95,91 11.334     2,94

 - Chi phí máy móc thi công 46.671      32.855     13.164   46.019     98,60 49.695     7,99

    Chi phí cuốc, vận chuyển nguyên liệu 26.194      17.861     7.837     25.698     98,11 27.966     8,82

    Chi phí thuê máy xay, thiết bị 18.977      13.530     4.744     18.273     96,29 19.708     7,85

    Chi phí bốc tầng phủ 1.500        1.464       583        2.047       136,50 2.022       (1,27)

 - Chi phí nhân công 4.399        3.796       1.328     5.125       116,50 5.277       2,96

 - Chi phí sản xuất chung 34.633      25.048     9.485     34.533     99,71 35.010     1,38

    Thuế tài nguyên, ký quỹ môi trường 8.360        7.916       2.695     10.611     126,93 10.206     (3,82)

    Khấu hao tài sản cố định 8.660        5.095       1.657     6.752       77,97 6.745       (0,11)

    Tiền điện 5.720        4.144       1.753     5.897       103,09 6.063       2,82

    Vận chuyển dời đá thành phẩm 1.000        457          150        607          60,72 1.010       66,26

    Tiền lương, BH, các khoản phụ cấp 4.307        3.252       1.227     4.479       104,00 4.826       7,73

    Phụ cấp độc hại, nước uống công nhân 180           185          117        302          167,81 460          52,41

    Nước tưới đường, sinh hoạt, vệ sinh máy 793           521          172        693          87,36 707          2,01

    Sữa chữa máy móc, thiết bị 2.758        1.067       1.040     2.107       76,40 2.070       (1,78)

    Chi phí quản lý 1.155        968          306        1.274       110,32 1.373       7,75

    Thuê bảo vệ 532           420          129        548          103,09 543          (0,97)

    Chi phí quản lý mỏ 314           204          67          271          86,35 292          7,61

    Bảo trì 318           290          95          385          120,92 414          7,64

    Xuất đá, cống làm đường nội bộ 536           153          5            158          29,43 -           (100,00)

    Chi phí khoan thăm dò -            147          5            152          -           (100,00)

    Khác (hỗ trợ bụi đá) -            229          68          297          303          2,01

4 Hàng tồn kho (2.880)   (2.880)      (2.880)      0,00

3 Lãi gộp dự kiến 79.641      43.023     26.221   69.243     86,94 77.844     12,42

Chỉ tiêu KH 2012
Ước TH

Stt

CHI TIẾT TỪNG SẢN PHẨM

SẢN PHẨM ĐÁ
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Doanh thu 6.500        1.837       1.200     3.037       46,72 4.666       53,64

 - Bán ngoài 6.500        1.397       1.200     2.597       39,95 3.966       52,74

 - Nội bộ -                440          -            440          700          58,94

Chi phí 4.785        1.509       1.407     2.916       60,95 2.311       (20,76)

Chi phí nguyên vật liệu 3147 913 843 1.756 55,80 2.769 57,65

Chi phí máy móc thi công -                -               0 0 0

Chi phí nhân công 840 405          360 766 91,13 1.069 39,69

Chi phí sản xuất chung 798 191          204 395 49,47 289 (26,79)

    Khấu hao TSCĐ 248 91            94          185          74,60 254          37,29

    Tiền lương, BH, các khoản phụ cấp 330 -           -        -           -           

    Chi phí vận chuyển tiêu thụ -                66            71          137          -           (100,00)

    Chi phí khác 220 34            39          73            33,11 35            (51,92)

Hàng tồn kho (1.528)   (1.528)      (1.816)      18,85

Lãi gộp dự kiến 1.715        328          (207)      121          (92,96) 2.355       1851,72

SẢN PHẨM GẠCH

 

2. Xí nghiệp Xây lắp 

TH 9 T % TH KH  +/- KH 2013

2012 Qúy IV 2012 KH 2012 2013 TH 2012 (%)

I TỔNG DOANH THU 111.768  48.735   27.577    76.312     68,28 130.311     70,76

 - Bán ngoài 107.880  45.704   26.757    72.461     67,17 125.304     72,93

 - Nội bộ 3.889      3.031     820         3.851       99,04 5.007         30,01

1 Công trình dân dụng - CN 53.744    23.419   15.919    39.338     73,20 60.799       54,56

2 Công trình giao thông 53.999    22.115   10.819    32.934     60,99 64.260       95,12

3 Vận tải - cơ giới 4.025      3.031     1.009      4.040       100,37 5.252         30,00

II TỔNG CHI PHÍ 109.173  42.896   27.706    69.543     63,70 126.058     81,27

1 Chi phí nguyên vật liệu 69.198    27.159   17.553    44.712     64,62 82.343       84,16

2 Chi phí máy móc thi công 12.966    5.202     2.706      7.908       60,99 14.354       81,52

3 Chi phí nhân công 14.449    5.605     4.380      8.927       61,78 14.854       66,40

4 Chi phí sản xuất chung 12.560    4.930     3.066      7.996       63,66 14.507       81,42

III LÃI GỘP DỰ KIẾN 2.595      5.839     (128)        6.769       260,84 4.253         (37,17)

A

1 Doanh thu 107.744  45.534   26.738    72.272     67,08 125.059     73,04

 -Bán ngoài 107.744  45.534   26.738    72.272     67,08 125.059     73,04

 - Nội bộ -          -         -          -          -            

2 Giá trị sản lượng 118.518  50.108   29.391    79.499     67,08 137.564     73,04

Công trình dân dụng - CN 59.119    25.772   17.500    43.272     73,19 66.878       54,55

Công trình giao thông 59.399    24.336   11.891    36.227     60,99 70.686       95,12

2,1 Công trình cũ chuyển tiếp 51.518    41.567   20.391    61.958     120,26 12.968       (79,07)

Công trình dân dụng - CN 29.119    25.772   15.500    41.272     141,74 12.968       (68,58)

 - Trường TH Hồ Hảo Hớn -          714        -          714          680            

 - Trung tâm y tế dự phòng 66          

Chi tiết doanh thu

CHI TIẾT TỪNG SẢN PHẨM

Lĩnh vực xây dựng

Stt Chỉ tiêu KH 2012
Ước thực hiện
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 - Trường nầm non Hoa Cúc 7 398        

 - Trung tâm GD thường xuyên (911)       

 - Trường Nguyễn Chí Thanh 2.000      4.324     4.324       216,20

 - Trường TB Bình An -          4.096     -          4.096       

 - Trường Nguyễn Thái Bình -          7.519     -          7.519       

 - Nhà Hội quán Dầu Tiếng 12.567    1.678     8.000      9.678       77,01 4.889         

 - Trường THPT Dĩ An 14.552    7.890     7.500      15.390     105,76 7.399         

Công trình giao thông 22.399    15.795   4.891      20.686     92,35 -            (100,00)

 - KTĐC Tân Phước Khánh 6.453      561        561          8,69

 - Đường Th.Phú - Th.Quý 321        

 - Vỉa hè An Thạnh - An Phú (20)         

 - Trung tâm TDTT Dĩ An -          -         -          

 - Đường Cầu Xéo - Hố Nghiêng 1.543      -         -          0,00

 - Đường Silicat -          1.082     1.927      3.009       

 - Đường Bình Chuẩn - An Phú 1.400      -         -          0,00

 - Đường Tico 8.877      4.508     4.508       50,78

 - Đường Bình Trị - Tân Thắng 2.600      7.042     1.276      8.318       319,92

 - Đường BH05 1.526      2.302     1.688      3.990       261,47

2,2 Công trình trúng thầu mới 67.000    8.541     9.000      17.541     26,18 124.596     610,31

Công trình dân dụng - CN 30.000    -         2.000      2.000       6,67 53.910       2.595,51

 - Truường TH Thanh Tân 25.910    -         2.000      2.000       7,72 23.910       1.095,51

 - Công trình mới (dự kiến) 4.090      -         -          -          0,00 30.000       

Công trình giao thông 37.000    8.541     7.000      15.541     42,00 70.686       354,84

 - Đường ven sông Sài Gòn 29.643    8.541     7.000      15.541     52,43 11.281       (27,41)

 - Đường Lê Chí Dân 7.357      -         -          -          0,00 9.405         

 - Công trình mới (dự kiến) -         -          -          50.000       

3 Chi phí xây dựng 105.264  39.741   26.869    65.552     62,27 120.835     84,33

Chi phí nguyên vật liệu 66.777    25.211   17.021    42.232     63,24 79.103       87,31

Chi phí máy móc thi công 12.274    4.634     2.561      7.195       58,62 13.435       86,73

Chi phí nhân công 14.103    5.324     4.319      8.585       60,87 14.395       67,68

Chi phí sản xuất chung 12.110    4.572     2.968      7.540       62,26 13.902       84,38

4 Lãi gộp dự kiến 2.480      5.793     (131)        6.720       271,02 4.224         (37,14)

B

1 Doanh thu 4.025      3.201     839         4.040       100,39 5.252         29,99

 - Bán ngoài 136         170        19           189          138,90 246            29,96

 - Nội bộ 3.889      3.031     820         3.851       99,04 5.007         30,00

2 Chi phí vận tải - cơ giới 3.909      3.155     837         3.991       102,11 5.223         30,86

Chi phí nguyên vật liệu 2.421      1.948     532         2.480       102,45 3.240         30,63

Chi phí máy móc thi công 692         568        145         713          103,00 919            28,92

Chi phí nhân công 346         281        61           342          98,88 459            34,28

Chi phí sản xuất chung 450         358        98           456          101,37 605            32,58

3 Lãi gộp dự kiến 116         46          3             49            42,34 29              (40,70)

Vận tải - cơ giới
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3. Xí nghiệp Cơ khí & Bê tông 

TH 9 T % TH KH  +/- KH 2013

2012 Qúy IV 2012 KH 2012 2013 TH 2012 (%)

I TỔNG DOANH THU 57.450 43.043 11.745 54.788 95,37 62.734 14,50

 - Bán ngoài 35.803 39.813 9.023 48.836 136,40 53.391 9,33

 - Nội bộ 21.647 3.230 2.722 5.952 27,50 9.343 56,97

II TỔNG CHI PHÍ 51.908 36.755 12.529 49.392 95,15 56.356 14,10

1 Chi phí nguyên vật liệu 36.932 26.842 7.200 33.929 91,87 37.976 11,93

2 Chi phí máy móc thi công 1.462 896 2.782 3.698 252,94 4.331 17,13

3 Chi phí nhân công 9.442 6.281 1.433 7.880 83,45 9.935 26,09

4 Chi phí sản xuất chung 4.072 2.737 1.114 3.885 95,42 4.113 5,85

III LÃI GỘP DỰ KIẾN 5.542 6.288 -784 5.396 97,36 6.378 18,21

A

1 Doanh thu 38.700 40.330 5.320 45.650 117,96 52.415 14,82

 - Bán ngoài 32.789 39.792 5.145 44.937 137,05 48.831 8,67

 - Nội bộ 5.911 538 175 713 12,06 3.584 402,66

2 Chi phí 33.449 34.010 6.492 40.502 121,09 46.420 14,61

 - Chi phí nguyên vật liệu 24.519 24.930 3.554 28.483 116,17 31.809 11,68

 - Chi phí máy móc thi công 838 852 1.883 2.735 326,39 3.238 18,38

 - Chi phí nhân công 5.601 5.695 328 6.023 107,53 7.919 31,49

 - Chi phí sản xuất chung 2.491 2.533 727 3.260 130,89 3.454 5,93

3 Lãi gộp dự kiến 5.251 6.320 (1.172) 5.148 98,03 5.995 16,46

B

1 Doanh thu 15.100 2.570 2.500 5.070 33,58 5.630 11,04

 - Bán ngoài 463 21              -           21 4,63 403 1.782

 - Nội bộ 14.637 2.549         2.500       5.049 34,49 5.227 3,53

2 Chi phí 15.098 2.602 2.500 5.102 33,79 5.590 9,55

 - Chi phí nguyên vật liệu 10.624 1.836 1.764 3.599 33,88 3.935 9,33

 - Chi phí máy móc thi công 44 8 8 15 34,90 20 30,53

 - Chi phí nhân công 3.305 563 541 1.104 33,40 1.218 10,36

 - Chi phí sản xuất chung 1.125 196 188 384 34,13 416 8,44

3 Lãi gộp dự kiến 2 (32) -           (32) (1687,25) 41 127,58

C

1 Doanh thu 3.650 143            3.925 4.068 111,45 4.689 15,27

 - Bán ngoài 2.551 -             3.878       3.878 152,02 4.157 7,19

 - Nội bộ 1.099 143            47            190 17,29 532 180,00

2 Chi phí 3.361 143            3.537 3.788 112,70 4.346 14,74

 - Chi phí nguyên vật liệu 1.789 76 1.883 1.847 103,22 2.232 20,89

 - Chi phí máy móc thi công 580 36 891 948 163,37 1.073 13,28

 - Chi phí nhân công 536 23 565 753 140,44 798 5,96

 - Chi phí sản xuất chung 456 8 199 241 52,87 243 0,70

3 Lãi gộp dự kiến 289 -             388          280           96,89 343 22,44

SẢN PHẨM CỐNG BÊ TÔNG

SẢN PHẨM CƠ KHÍ

Stt Chỉ tiêu KH 2012
Ước TH

VẬN TẢI

CHI TIẾT TỪNG SẢN PHẨM
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4. Phòng Kinh doanh 
TH 9 T % TH KH  +/- KH 2013

2012 Qúy IV 2012 KH 2012 2013 TH 2012 (%)

I TỔNG DOANH THU 38.670 22.024 10.550 32.574 84,24 37.500 15,12

1 Cho thuê thiết bị xây dựng 5.370 3.684      1.350    5.034 93,74 6.000 19,20

2 Kinh doanh vật liệu xây dựng 9.000 4.778      2.750    7.528 83,64 9.000 19,56

3 Nhượng nhiên liệu 18.800 12.133    5.700    17.833 94,85 19.500 9,35

4 Bất động sản 5.500 1.430      750       2.180 39,64 3.000 37,60

II TỔNG CHI PHÍ 35.233 20.688 9.811 30.499 86,57 34.737 13,89

1 Kinh doanh VLXD 8.892 4.671 2.689 7.360 82,77 8.820 19,84

2 Kinh doanh BĐS 4.400 1.008 529 1.537 34,93 2.250 46,38

3 Nhượng nhiên liệu 18.236 11.768 5.529 17.297 94,85 18.915 9,35

4 Cho thuê ccdc 3.704 3.241 1.064 4.305 116,23 4.752 10,38

 - CP khấu hao, thuê kho bãi, bảo trì, sửa chữa, đại tu1.400 1.216 405 1.621 115,79 1.750 7,96

 - Chi phí nhân công 540 792 264 1.056 195,56 1.162 10,04

 - Chi phí quản lý 624 548 167 715 114,58 780 9,09

 - Chi phí s.xuất chung 1.050 685 228 913 86,95 970 6,24

 - Chi phí khác 90 -              -            -             -               90

III Lãi gộp dự kiến 3.438 1.336 739 2.075 60,35 2.763 33,19

1 Kinh doanh VLXD 108 106 61 167 155,36 180 7,54

2 Kinh doanh BĐS 1.100 422 221 643 58,48 750 16,62

3 Nhượng nhiên liệu 564 364 171 535 94,90 585 9,30

4 Cho thuê ccdc 1.666 443 286 729 43,74 1.248 71,26

Stt Chỉ tiêu KH 2012
Ước thực hiện

    

 


