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 1.Thông tin cổ đông 

 
 Tên cổ đông:…………………………………………………………………………………. 

 Địa chỉ:……………………………………………… ……………………………………….. 

Số điện thoại:………………………………………………………………………………….. 
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 3.Ủy quyền cho người khác tham dự: 

 Thông tin về người được ủy quyền 
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                                                                                  Ngày………..tháng………năm 2017 
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Tel: (075) 3822315; Fax: (075) 3822319 
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                                                                               Bến Tre, ngày 12 tháng 04 năm 2017 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC 
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE 
*** 

 

 

I. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP VLXD Bến Tre (Sau đây gọi là ―Đại hội‖) chỉ 

được tiến hành khi đủ các điều kiện sau: 

- Thủ tục mời họp thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật. 

- Cổ đông tham dự đáp ứng đủ số lượng được quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành. 

- Đại hội phải thực hiện đúng chương trình và nội dung đã được thông qua. 

 

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI 

- Các đại biểu tham dự Đại hội là toàn thể các cổ đông của Công ty được chốt danh sách đến ngày 

16/03/2017. 

- Cổ đông có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện tham dự và biểu quyết tại Đại 

hội.  

- Mỗi cổ đông và đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham 

dự Đại hội với Ban tổ chức.  

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội được quyền thảo luận và biểu quyết các nội dung 

tại đại hội. 

- Các cổ đông và đại diện cổ đông phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả 

làm việc tại Đại hội. 

 

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI 

Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi được số cổ  đông đại diện ít nhất 65% tổng 

số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có 

mặt  tại Đại hội chấp thuận. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2, 

Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 75% số cổ phần có quyền tham dự đại hội. 

 

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA  

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. 

- Hướng dẫn đại biểu và Đại hội thảo luận. 

- Báo cáo các nội dung để Đại hội biểu quyết. 

- Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội đúng quy định, hợp lệ, 

có trật tự và phản ánh được mong muốn của cổ đông khi tới tham dự Đại hội. 

 

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH  CỔ ĐÔNG 

DỰ THẢO 

Vatlieuxaydungbentre 



Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử, thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông đúng quy định 

và báo cáo kết quả kiểm tra trước Đại hội. 

 

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI 

- Thư ký Đại hội do Đoàn chủ tọa giới thiệu tại Đại hội. 

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội. 

- Ghi nhận các ý kiến phát biểu của cổ đông trình Đoàn chủ tọa giải trình 

 

     VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU 

      Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa đề cử và được toàn thể Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu 

có nhiệm vụ thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm phiếu. 

 

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Cty CP Vật liệu xây dựng Bến Tre 

có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua. 

 

                                                                                          T/M  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

Nơi nhận:                                                                                      CHỦ TỊCH  

- Cổ đông,                                                                                   
- Lưu HĐQT, BKS.                                                                   
 

 

                                                                                                              

 

 

                                                                                                      

                                                                                                         PHAN QUỐC THÔNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CTY CP VLXD BEÁN TRE                              COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

            ------------------                                                  Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc 

 Soá: 01/2017/BC-BKS 

                                                                    Beán Tre, ngaøy 12 thaùùng 04 naêm 2017 

 

BAÙO CAÙO CUÛA BAN KIEÅM SOAÙT NAÊM 2016 

**** 

Kính göûi: Quyù coå ñoâng Coâng ty coå phaàn Vaät lieäu xaây döïng Beán Tre, 

 

Caên cöù chöùc naêng, nhieäm vuï ñöôïc giao, Ban kieåm soaùt xin göûi ñeán Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng 

baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng cuûa Ban kieåm soaùt trong naêm 2016 nhö sau: 

A. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA BAN KIEÅM SOAÙT NAÊM 2016 

Trong naêm 2016, Ban kieåm soaùt thöïc hieän ñaày ñuû caùc coâng vieäc theo traùch nhieäm vaø quyeàn 

haïn ñöôïc giao nhö sau: 

1.  Kieåm tra, giaùm saùt hoaït ñoäng SXKD cuûa coâng ty, kieåm tra caùc baùo caùo taøi chính haøng 

quyù, saùu thaùng, naêm ñuùng quy ñònh. 

2. Giaùm saùt vieäc thöïc hieän caùc Quyeát ñònh, Nghò quyeát cuûa HÑQT ñeå trieån khai thöïc hieän 

Nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng trong naêm 2016. 

3. Kieåm tra thöôøng xuyeân coâng taùc quaûn lyù, ñieàu haønh cuûa HÑQT vaø Ban Giaùm Ñoác 

4. Kieåm soaùt Baùo caùo taøi chính naêm 2016 ñöôïc kieåm toaùn, ñaûm baûo baùo caùo ñöôïc laäp theo 

ñuùng quy ñònh. 

5. Ban kieåm soaùt toå chöùc caùc cuoäc hoïp haøng Quyù ñeå thaåm ñònh Baùo caùo taøi chính cuûa Quyù, 

ñaùnh giaù coâng taùc quaûn lyù cuûa HÑQT, kieåm tra soå saùch keá toaùn… 

6. Kieåm tra, giaùm saùt caùc thuû tuïc, trình töï trong toå chöùc  Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng, ñaûm baûo 

tuaân thuû ñuùng quy ñònh cuûa Phaùp luaät vaø Ñieàu leä coâng ty. 

B. KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA, GIAÙM SAÙT TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂNG TY 

NAÊM 2016 

1. Giaùm saùt kết quả thöïc hieän keá hoaïch SXKD cuûa coâng ty naêm 2016. 

 

Dự thảo 



Chæ tieâu Ñvt Keá hoaïch 2016 Thöïc hieän 2016 
Tyû leä hoaøn 

thaønh KH (%) 

Toång doanh thu 1.000 ñ 228.000.000 218.264.994 96% 

Toång chi phí 1.000 ñ 219.900.000 210.384.290 96% 

Lôïi nhuaän tröôùc thueá 1.000 ñ 8.100.000 7.880.704 97% 

Noäp ngaân saùch 1.000 ñ 13.661.000 15.786.690 116% 

Tyû leä coå töùc % 12% 12,5% 104% 

Naêm 2016, tình hình kinh doanh gaëp nhieàu khoù khaên nhöng Ban Giaùm Ñoác vaø toaøn theå CB 

CNV coâng ty ñaõ phaán ñaáu heát söùc mình ñeå ñaït keá hoaïch maø ÑHÑCÑ ñeà ra. Trong naêm 

2016, Ban kieåm soaùt khoâng phaùt hieän tröôøng hôïp baát thöôøng naøo trong hoaït ñoäng SXKD 

cuûa Coâng ty, cuõng nhö khoâng nhaän baát cöù yù kieán khieáu naïi naøo cuûa ngöôøi lao ñoäng, cuõng 

nhö cuûa coâ ñoâng.  

2. Giaùm saùt coâng taùc quaûn lyù ñieàu haønh cuûa HÑQT vaø Ban Giaùm Ñoác naêm 2016 

-  HĐQT Cty CP VLXD Bến Tre gồm 5 thành viên (01 Chủ tịch và 04 thành viên) , đảm bảo cơ cấu 

đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

- HĐQT đã thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của mình trong công tác điều hành, các cuộc họp 

định kỳ của HĐQT được thực hiện đầy đủ và đúng quy định. 

- HĐQT đã có những quyết định kịp thời nhằm chỉ đạo, hổ trợ Ban điều hành triển khai tốt các hoạt 

động kinh doanh. 

- Coâng taùc ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc phuø hôïp vôùi söï phaùt trieån cuûa Coâng ty,  thöïc 

hieän ñaày ñuû caùc cheá ñoä chính saùch ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng. 

- Coâng ty coù toå chöùc kieåm keâ vaät tö , haøng hoaù, phöông tieän, duïng cuï, taøi saûn… hai laàn trong 

naêm (6 thaùng vaø naêm ) theo ñuùng quy ñònh veà quaûn lyù haøng hoùa toàn kho; thöôøng xuyeân kieåm 

tra ñoái chieáu tieàn, haøng. Qua kieåm keâ, kieåm tra khoâng phaùt hieän tröôøng hôïp thaát thoaùt tieàn 

quyõ, haøng hoùa; hao huït haøng hoaù vaät tö neáu coù ñeàu naèm trong ñònh möùc cho pheùp. Vieäc xöû lyù, 

thanh lyù haøng hoaù vaät tö hao huït ñuùng theo quy ñònh.  

- HÑQT & BGÑ tuaân thuû chính saùch, phaùp luaät Nhaø nöôùc trong kinh doanh, Ñieàu leä, Quy cheá 

vaø Nghò quyeát ÑHÑCÑ cuûa Coâng ty. Coù tinh thaàn ñoaøn keát noäi boä, hôïp taùc trong moïi hoaït 

ñoäng vì lôïi ích chung cuûa ñôn vò. Khoâng coù tình traïng chia reû, maát ñoaøn keát noäi boä xaûy ra. 



- Coâng taùc taøi chính, haïch toaùn keá toaùn phuø hôïp vôùi chuaån möïc cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam theo 

ñuùng quy ñònh hieän haønh. Baùo caùo taøi chính naêm 2016 ñaõ ñöôïc Coâng ty Kieåm toaùn vaø Tö vaán 

Chuaån Vieät kieåm toaùn ñaùnh giaù khoâng coù gì sai soùt. 

3. Thuø lao cuûa HÑQT vaø BKS naêm 2016 

Coâng ty ñaõ thöïc hieän trích thuø lao HÑQT vaø BKS ñuùng Nghò quyeát ÑHÑCÑ naêm 2016 

- Thuø lao cuûa Chuû tòch HÑQT: 25.567.920 ñoàng/naêm 

- Thuø lao cuûa Thaønh vieân HÑQT: 19.175.940 ñoàng/ngöôøi/naêm 

- Thuø lao cuûa Tröôûng BKS: 19.175.940 ñoàng/naêm 

- Thuø lao cuûa Thaønh vieân BKS: 12.783.980 ñoàng/ngöôøi/naêm 

B. PHÖÔNG HÖÔÙNG NHIEÄM VUÏ CUÛA BAN KIEÅM SOAÙT NAÊM 2017 

Trong naêm 2017, Ban Kieåm soaùt tieáp tuïc thöïc hieän nhieäm vuï thay maët coå ñoâng kieåm soaùt 

moïi hoaït ñoäng kinh doanh, quaûn trò vaø ñieàu haønh Coâng ty, ñaûm baûo hoaït ñoäng cuûa Coâng ty 

tuaân thuû ñuùng caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät, cuïï theå moät soá nhieäm vuï nhö sau :Vieäc tuaân thuû 

phaùp luaät, ñieàu leä, quy cheá  trong hoaït ñoäng SXKD; tình hình thöïc hieän nghò quyeát ÑHÑCÑ 

thöôøng nieân naêm 2017; caùc Nghò quyeát, Quyeát ñònh cuûa HÑQT, BGÑ Coâng ty; vieäc thöïc 

hieän caùc döï aùn ñaàu tö; vieäc quaûn lyù vaø söû duïng tieàn voán cuûa Coâng ty; vieäc quaûn lyù vaø söû 

duïng lao ñoäng cuûa Coâng ty…. 

Treân ñaây laø baùo caùo cuûa Ban kieåm soaùt naêm 2016. Xin caùm ôn toaøn theå quyù vò coå ñoâng, 

Hoäi ñoàng quaûn trò vaø Ban giaùm ñoác Coâng ty ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho Ban kieåm soaùt 

thöïc hieän toát nhieäm vuï cuûa mình. 

Kính chuùc Ñaïi hoäi thaønh coâng ! 

Traân troïng kính chaøo ! 

    T/M BAN KIEÅM SOAÙT 

                                                                                       Tröôûng ban 

        

                                                     

 

 

                                                                                                   Võ Bá Trắc 

 
 



 
 

 

 

CTY CP VLXD BẾN TRE               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         Số: 01/2017/BC-HĐQT     ……………….. 

      Bến Tre, ngày 12 tháng 04 năm 2017 

 

BÁO CÁO  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2016 

 

 Kính thưa: Quý vị cổ đông, quý vị đại biểu, 

 

Hoäi ñoàng quaûn trò (viết tắt là HÑQT) vaø Ban giaùm ñoác (viết tắt là BGÑ) Coâng ty xin baùo 

caùo tröôùc ñaïi hoäi tình hình thöïc hoaït ñoäng cuûa HÑQT naêm 2016 vaø baùo caùo cuûa BGĐ veà keát 

quaû hoaït ñoäng sản xuất kinh doanh (viết tắt là SXKD) naêm 2016, keá hoaïch naêm 2017 cuûa Coâng 

ty coå phaàn Vaät lieäu Xaây döïng Beán Tre nhö sau: 

 

I. BAÙO CAÙO CUÛA HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ 

 1. Ñaùnh giaù caùc maët hoaït ñoäng cuûa Coâng ty: 

- Sự khó khăn chung của nền kinh tế, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ các đối thủ, các 

áp lực tăng sản lượng tiêu thụ từ nhà sản xuất, những khó khăn chưa được tháo gỡ kịp thời từ 

công tác quyết toán thi công xây dựng ... đã tác động trực tiếp đến các mặt hoạt động của Công ty 

trong năm qua.  

- Trước những khó khăn, thách thức như trên, BGĐ Công ty đã thực hiện đúng theo các 

chủ trương của HĐQT, linh hoạt trước những diễn biến của thị trường. Trong việc điều hành hoạt 

động SXKD, các thành viên trong BGĐ có sự phối hợp chỉ đạo kịp thời và thường xuyên kiểm 

tra, đánh giá kết quả thực hiện của các bộ phận.  

- Ban Lãnh đạo Công ty thường xuyên theo dõi sát tình hình từ công tác nội bộ đến công 

tác đối ngoại. Kịp thời có những chỉ đạo, hướng giải quyết, biện pháp thực hiện từng sự việc tại 

từng thời điểm nhằm mục tiêu hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực đến kết quả hoạt động 

SXKD, đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả. 

- Các chính sách phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tình hình nhu cầu - xu hướng của thị 

trường, các chính sách bán hàng của nhà sản xuất  ... được kịp thời tiến hành sàng lọc, phân tích, 

đánh giá và đưa ra các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, các biện pháp tạm thời ... nhằm phù 

hợp với chủ trương chung của tỉnh, sự biến động của thị trường và phù hợp với năng lực của đơn 

vị.  

- Luôn giữ uy tín với khách hàng, với đối tác, thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ với 

nhà nước, hoạt động một cách có trách nhiệm với xã hội ... nên đã tạo được thương hiệu và là địa 

chỉ đáng tin cậy của cơ quan chính quyền, chủ đầu tư, đối tác và khách hàng. 

- Công tác tái cấu trúc các lĩnh vực hoạt động của Công ty cho phù hợp với tình hình mới 

được tiếp tục thực hiện trong năm qua và đã có sự chuyển biến tích cực.  

- Các mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa đơn vị với các đối tác truyền thống, được 

duy trì và phát huy có hiệu quả. Trong từng sự biến động của thị trường thì sự hợp tác này đã góp 

phần giảm thiểu sự tác động tiêu cực đến các mặt hoạt động của đơn vị. 

Dự thảo 



- Chính sách cắt giảm đầu tư công; sự thay đổi về chính sách thuế, phí đối với hoạt động 

khai thác khoáng sản; lãi suất cho vay của ngân hàng vẫn còn cao; tình hình giải ngân vốn các 

công trình chậm; v.v… đã ảnh đến hiệu quả một số lĩnh vực hoạt động của đơn vị . 

- Tuy vaäy, trong naêm qua, HÑQT vaø BGÑ Coâng ty ñaõ taäp trung vaø phaùt huy moïi nguoàn 

löïc ñeå hoaït ñoäng theo ñuùng ñònh höôùng, muïc tieâu cuûa Nghò quyeát Đại hội đồng Cổ đông (viết 

tắt là ÑHÑCÑ) naêm 2016 ñaõ ñeà ra. Tuy kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 không đạt như kỳ 

vọng nhưng đơn vị đã thực hiện đúng mục tiêu, định hướng phát triển; kinh doanh có lãi; đảm bảo 

lợi ích của các cổ đông; giải quyết việc làm và đảm bảo cuộc sống cho người lao động; thực hiện 

nghĩa vụ nộp thuế, nộp ngân sách, các nghĩa vụ khác theo đúng quy định của Nhà nước; thực hiện 

tốt công tác đoàn thể và tham gia tốt các phong trào, các chính sách do địa phương phát động.  

2. Caùc chæ tieâu keát quaû saûn xuaát kinh doanh naêm 2016:     

       

Chæ tieâu Đvt 
Thöïc hieän 2015 Keá hoaïch 2016 Thöïc hieän 2016 Tyû leä % Tyû leä % 

(1) (2) (3) 4 = (3)/)1) 5 = (3)/(2) 

Toång doanh thu 1.000 ñ đ 209.034.680 228.000.000 218.264.994 104,42% 95,73% 

Toång chi phí 1.000 ñ đ 201.509.993 219.900.000 210.384.290 104,40% 95,67% 

Lôïi nhuaän tröôùc 

thueá 
1.000 ñ đ 7.524.687 8.100.000 7.880.704 104,73% 97,29% 

Noäp ngaân saùch 1.000 ñ đ 13.345.876 13.661.000 15.783.690 118% 115,54% 

Tyû leä coå töùc % 12% 12% 12,5% 104,12% 104,12% 

- Toång doanh thu naêm 2016 là 218,26 tyû ñoàng, ñaït 95,73% so vôùi keá hoaïch và taêng 

4,42% so với cùng kỳ naêm 2015. 

- Lôïi nhuaän tröôùc thueá naêm 2016 là 7,88 tyû ñoàng, ñaït 97,29% so vôùi keá hoaïch và taêng 

4,73% so vôùi cùng kỳ naêm 2015. 

- Tyû leä coå töùc naêm 2016 laø 12,5%, ñaït 104,12% so vôùi keá hoaïch và taêng 4,12% so vôùi 

cùng kỳ naêm 2015. 

 

3. Ñaùnh giaù veà caùc maët hoaït ñoäng cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò: 

- Naêm 2016, HÑQT Coâng ty thay maët coå ñoâng quaûn lyù coâng ty hoaït ñoäng theo ñuùng quy 

ñònh cuûa Phaùt luaät, Ñieàu leä vaø Quy cheá quaûn trò coâng ty. 

- HÑQT chæ ñaïo, kieåm tra, giaùm saùt, höôùng daãn boä maùy ñieàu haønh tuaân thuû ñaày ñuû caùc 

quy ñònh cuûa Phaùp luaät trong SXKD, coâng boá thoâng tin ñònh kyø, ñoät xuaát theo ñuùng quy ñònh 

cuûa Luaät chöùng khoaùn 

- HĐQT luoân baùm saùt Nghò Quyeát ÑHÑCÑ naêm 2016 ñeà ra ñeå chæ ñaïo caùc hoaït ñoäng 

SXKD cuûa Coâng ty, ñoàng thôøi phoái hôïp BGĐ taäp trung nguoàn löïc ñeå thöïc hieän hoaøn thaønh caùc 

chuû tröông, keá hoaïch, chieán löôïc ñaõ ñeà ra. 

- HĐQT duy trì hoïp ñònh kyø theo quy ñònh (03 thaùng 01 laàn), moãi cuoäc hoïp ñeàu coù söï 

tham gia ñaày ñuû cuûa taát caû caùc thaønh vieân. 

- Caùc Nghò quyeát, Quyeát ñònh cuûa HÑQT  

. Caùc Nghò quyeát cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò: 

Stt Soá Nghò quyeát/Quyeát ñònh Ngaøy Noäi dung 

1 01/2016/NQ-HĐQT 11/4/2016 

- Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 

năm 2016 

- Thông qua kế hoạch đơn giá tiền lương năm 



2016 

2 02/2016/NQ-HĐQT 07/6/2016 

Ký hợp đồng kiểm toán với Cty TNHH kiểm 

toán và tư vấn Chuẩn Việt thực hiện việc kiểm 

toán báo cáo tài chính năm 2016 của công ty 

3 03/2016/NQ-HĐQT 31/12/2016 Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2016 

 

- HĐQT phoái hôïp vôùi Ban kieåm soaùt (viết tắt là BKS) giaùm saùt chaët cheõ caùc hoaït ñoäng 

cuûa BGĐ trong coâng taùc ñieàu haønh hoaït ñoäng kinh doanh, coâng boá thoâng tin ñaày ñuû vaø noäp caùc 

baùo caùo kòp thôøi theo ñuùng quy ñònh. 

- HĐQT ñaõ chæ ñaïo BGĐ Coâng ty taäp trung thöïc hieän chaët cheõ vieäc kieåm tra tình hình 

thanh toaùn coâng nôï cuûa khaùch haøng, taän duïng toát moái quan heä vôùi caùc toå chöùc tín duïng neân 

trong naêm qua Coâng ty coù nhieàu thuaän lôïi trong vieäc boå sung nguoàn voán vay vaøo voán löu ñoäng. 

- HĐQT chæ ñaïo BGĐ vaø caùc phoøng, ban … laäp keá hoaïch mua baùn, keá hoaïch söû duïng vaät 

tö cuûa caùc ñoäi thi coâng, phaân xöôûng saûn xuaát… theo töøng thôøi ñieåm vaø tình hình thò tröôøng, neân 

ñaõ chuû ñoäng hôn trong vieäc söû duïng, boá trí nguoàn voán. Do ñoù, tình hình taøi chính cuûa Coâng ty 

naêm 2016 vaãn oån ñònh. 

- Thù lao năm 2016 của HĐQT và BKS: 

* Thuø lao cuûa Chuû tòch HÑQT: 25.567.920 ñoàng/naêm 

* Thuø lao cuûa Thaønh vieân HÑQT: 19.175.940 ñoàng/ngöôøi/naêm 

* Thuø lao cuûa Tröôûng BKS: 19.175.940 ñoàng/naêm 

* Thuø lao cuûa Thaønh vieân BKS: 12.783.980 ñoàng/ngöôøi/naêm 

4. Ñaùnh giaù veà hoaït ñoäng cuûa Ban giaùm ñoác Coâng ty 

- HÑQT ñaõ chæ ñaïo, giaùm saùt BGÑ coâng ty trong vieäc quaûn lyù ñieàu haønh Coâng ty theo 

ñuùng quy ñònh cuûa Phaùp luaät. 

- Chæ ñaïo, giaùm saùt ñaûm baûo tieán ñoä vaø chaát löôïng thi coâng caùc coâng trình do Coâng ty 

ñaûm nhaän theo yeâu caàu cuûa chuû ñaàu tö. 

- Giaùm saùt vieäc söû duïng vaø quaûn lyù taøi saûn, giaùm saùt vieäc trieån khai thöïc hieän caùc Nghò 

quyeát, Quyeát ñònh cuûa HÑQT  

- Vieäc kieåm tra giaùm saùt cuûa HÑQT ñeàu ñuùng thaåm quyeàn, khoâng gaây caûn trôû vieäc ñieàu 

haønh cuûa BGÑ coâng ty, qua ñoù, HÑQT ñaõ naém baét kòp thôøi tình hình hoaït ñoäng, keát quaû thöïc 

hieän keá hoaïch SXKD cuûa coâng ty. 

- Nhìn chung trong năm vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng BGĐ Coâng ty ñaõ 

thực hiện tốt chủ trương của HĐQT, linh hoạt trước những diễn biến của thị trường. Trong việc 

điều hành hoạt động SXKD, các thành viên trong BGĐ có sự phối hợp chỉ đạo tốt, nhạy bén trong 

các quyết định kinh doanh, hổ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn nhằm hạn chế thấp nhất các tác 

động tiêu cực đến kết quả hoạt động SXKD. 

- HĐQT ñaùnh giaù cao veà naêng löïc hoaït ñoäng cuûa BGÑ Coâng ty, cuõng nhö toaøn theå 

CBCNV Coâng ty, ñaõ nghieâm tuùc, ñoaøn keát trong coâng vieäc, chaáp haønh toát caùc quy ñònh cuûa 

phaùp luaät, noäi quy, quy cheá, Ñieàu leä Coâng ty. 

  

5. Keá hoaïch vaø ñònh höôùng cuûa HĐQT naêm 2017: 

Trên cơ sở phân tích tình hình ở trên, HĐQT và BGĐ Công ty sẽ tiếp tục chủ trương điều 

hành hoạt động SXKD với tinh thần thận trọng và chắc chắn hơn, phát huy những thành quả đạt 



được, khắc phục những hạn chế trong năm 2016 để thực hiện tốt hơn trong năm 2017. Caùc muïc 

tieâu keá hoaïch nhö sau: 
 

Chæ tieâu ĐVT Thöïc hieän 2016 Keá hoaïch 2017 
Tyû leä % 

(KH/TH) 

Toång doanh thu 1.000 đ 218.264.994 233.369.000 107% 

Toång chi phí 1.000 đ 210.384.290 225.269.000 107% 

Lôïi nhuaän tröôùc thueá 1.000 đ 7.880.704 8.100.000 103% 

Noäp ngaân saùch NN 1.000 đ 15.783.690 15.425.000 98% 

Tyû leä coå töùc % 12,5% 12% 96% 

 

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu trên, năm 2017 sẽ phải thực hiện các công việc sau: 

- Chæ ñaïo trieån khai caùc chæ tieâu Nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân naêm 

2017 đến các bộ phận và người lao động để các thành viên xác định rõ nhiệm vụ của mình; 

- Tieáp tuïc giöõ vöõng thị trường và thò phaàn caùc mặt hàng vaät lieäu xaây döïng; taän duïng toái 

ña caùc öu theá, caùc moái quan heä vaø thöông hieäu cuûa ñôn vò ñeå phaùt trieån lónh vöïc thi coâng xaây 

döïng. 

- Trong tình hình nguồn vốn ngân sách đầu tư mới cho XDCB vẫn chưa có dấu hiệu tăng 

trưởng. Do vậy, để chủ động hơn trong hoạt động thi công xây dựng thì đơn vị sẽ tận dụng các ưu 

thế về uy tín, về năng lực và lợi thế về nguồn vốn (nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, các 

nguồn vốn xã hội khác …..) để triển khai kế hoạch đầu tư thực hiện dự án trong thời gian tới. 

- Tieáp tuïc thöïc hieän toát coâng taùc quaûn lyù, ñieàu haønh, ñaûm baûo cô caáu toå chöùc Coâng ty 

goïn, nheï, naêng ñoäng vaø hieäu quaû; 

- Kieåm soaùt chaët cheõ ruûi ro trong hoaït ñoäng kinh doanh, taøi chính; kế hoạch chi tieâu; 

- Phoái hôïp vôùi BKS giaùm saùt chaët cheõ vaø kòp thôøi chæ ñaïo Ban giaùm ñoác duy trì hình taøi 

chính laønh maïnh, nhaèm phaùt huy toái ña hieäu quaû ñoàng voán ñaàu tö cuûa caùc coå ñoâng; 

- Hoaøn thieän cô caáu toå chöùc, quy trình laøm vieäc nhaèm taêng traùch nhieäm cuûa boä maùy 

ñieàu haønh, naâng cao hieäu quaû kinh doanh. 

 

II.BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

1./ Keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh naêm 2016: (Xem Baûng Chæ tieâu keát quaû 

SXKD naêm 2016, muïc I.2 - Baùo caùo HĐQT) 

Cuï theå caùc hoaït ñoäng chính nhö sau: 

1.1. Hoaït ñoäng kinh doanh vaät lieäu xaây döïng: 

Doanh thu thực hiện là 79,68 tỷ đồng, đạt 122% so với kế hoạch năm 2016 và tăng 38% so 

với cùng kỳ 2015. Cụ thể như sau:  

- Công tác mua hàng:  
Kế hoạch mua, dự trữ hàng hóa được lập định kỳ và đột xuất theo từng thời điểm, từng nhu 

cầu của khách hàng, nhu cầu sử dụng nội bộ nên hàng hóa luôn đảm bảo về chủng loại, số lượng, 

chất lượng và sẵn sàng cung ứng cho thị trường, cho các hoạt động xây dựng, sản xuất …; các 

chính sách chiết khấu, khuyến mãi, hỗ trợ bán hàng … của nhà sản xuất được thường xuyên cập 

nhật, theo dõi để có kế hoạch mua hàng nhằm đạt chỉ tiêu doanh số và được hưởng các chính sách 

từ nhà sản xuất. 

Công tác mua hàng trong năm qua thực hiện khá tốt các chức năng của mình; giá trị mua 

vào thực hiện là 104,4 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ và tăng 7% so với kế hoạch năm 2016, 



nhất là mặt hàng xi măng có sự tăng trưởng rất tốt (thực hiện đạt 52 ngàn tấn - tăng 36% so với 

cùng kỳ và tăng 9% so với kế hoạch năm 2016). 

- Công tác bán hàng: Trong năm qua hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng tiếp tục thực 

hiện song song hai chức năng là: 

+ Kinh doanh bán ra:  

Các chính sách bán hàng của nhà sản xuất luôn được đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ 

trên cơ sở đảm bảo lợi ích, quyền lợi của khách hàng. Đối với các chính sách áp dụng cho nhà đơn 

vị thì được đưa vào giá thành để giảm giá bán và tạo lợi thế cạnh tranh. 

Công tác mở rộng thị trường được chú trọng: Trong năm đã mở rộng thêm trên 20 khách 

hàng đại lý, chú trọng phát triển nhóm khách hàng thi công công trình nhất là các công trình xã 

hội hóa như mùa hè xanh, giao thông nông thôn ... qua đó giá trị bán ra kinh doanh thực hiện đạt 

79,6 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ và tăng 22% so với kế hoạch năm 2016; về mặt sản lượng 

thì các mặt hàng chính đều có sự tăng trưởng trên 17% so vời cùng kỳ và tăng trên 12% so với kế 

hoạch năm 2016. 

Các mặt hàng khác cũng có sự tăng trưởng đáng khích lệ, vừa giúp đạt mục tiêu doanh thu 

kinh doanh VLXD và vừa giúp thực hiện đạt mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm cung ứng cho khách 

hàng. 

+ Cung cấp cho các công trình do đơn vị thi công và sản xuất VLXD: 

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh mua bán còn phải đảm nhận thêm chức năng 

cung ứng vật tư cho hoạt động thi công san lấp, xây dựng và sản xuất VLXD. Trong năm qua, 

chức năng này được thực hiện khá tốt khi cung ứng kịp thời, đầy đủ các chủng loại vật tư cho các 

hoạt động trên.   

- Bên cạnh đó thì hoạt động kinh doanh VLXD còn tồn tại những vấn đề như: 

+ Các chính sách khuyến mãi, chiết khấu, quảng bá ... của các nhà sản xuất chưa phát huy 

hết tác dụng để kích thích thị trường nhằm tăng trưởng thị trường và thị phần; 

+ Sự cạnh tranh của các nhà phân phối trong và ngoài tỉnh nhằm chiếm lĩnh thị phần diễn 

ra ngày càng gay gắt và phức tạp trên tất cả các phân khúc và nhóm khách hàng (đại lý, nhà dân, 

đơn vị thi công ... ). 

+ Việc phải thực hiện đạt các chỉ tiêu về doanh số, sản lượng do nhà sản xuất đưa ra trong 

khi sức tiêu thụ của thị trường thì có giới hạn cũng là một áp lực mà đơn vị phải phấn đấu để hoàn 

thành trong năm qua. 

+ Ngoài ra còn nguyên nhân chủ quan trong nội tại đơn vị là một số bộ phận chưa thực 

hiện tốt chức trách nhiệm vụ như kỳ vọng, chưa theo kịp diễn biến thị trường và nhu cầu khách 

hàng, chưa thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất các kế hoạch, biện pháp … khi thị trường có 

sự biến động. 

+ Đồng thời trong năm qua khâu quản lý, điều động, giám sát và phối hợp thực hiện nhiệm 

vụ giữa các phòng và kho, cửa hàng, phương tiện, phân xưởng chưa thật chặt chẽ nên vẫn còn 

trình trạng khách hàng chưa hài lòng do hàng hóa giao không đúng với thời gian, số lượng hoặc 

tiến độ như đã thông báo với khách hàng. 

- Về mặt hiệu quả: Nhìn chung hoạt động này trong năm qua thực hiện khá tốt các chức 

năng và nhiệm vụ khi thực hiện lợi nhuận trước thuế đạt 2,3 tỷ đồng, tăng 3,7 lần so với cùng kỳ 

và tăng 2,8 lần so với kế hoạch năm 2016. 

1.2. Hoaït ñoäng thi coâng san laáp maët baèng vaø thi coâng xaây döïng: 

Doanh thu thực hiện là 119 tỷ đồng, đạt 84% so với kế hoạch năm 2016 và bằng  92% so 

với cùng kỳ 2015. Cụ thể như sau: 

- Việc triển khai các công trình đầu tư hạ tầng còn gặp nhiều khó khăn, một số chủ đầu tư 

chậm triển khai thực hiện kế hoạch được giao; quá trình xác định danh mục, thủ tục đầu tư, phân 

bổ và trình thỏa thuận vốn theo Luật Đầu tư công của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới còn chậm; các dự án khởi công mới của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 



nghèo bền vững vướng thủ tục đầu tư theo quy định mới về thỏa thuận nguồn vốn từng công trình 

nên chưa giải ngân được; nhiều dự án khởi công mới chưa được phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự 

toán để triển khai đấu thầu ... làm ảnh hưởng trực tiếp đến phục hồi tăng trưởng kinh tế chung của 

tỉnh và ảnh hưởng đến hoạt động thi công xây dựng của đơn vị trong năm qua. 

- Trong năm qua thì sự biến đổi thời tiết, tình hình hạn hán, xâm ngập mặn … đã ảnh 

hưởng đến tiến độ thi công (một số công trình phải tạm dừng thi công để đảm bảo an toàn do 

nước bị nhiễm mặn) và làm chậm tiến độ quyết toán theo kế hoạch đề ra. 

- Theo định hướng hoạt động thì lĩnh vực thi công san lấp, xây dựng được xác định là lĩnh 

vực chủ lực của đơn vị. Ban Lãnh đạo Công ty đã đề ra phương hướng là tất các lĩnh vực khác của 

Công ty phải tập trung hỗ trợ cho lĩnh vực này hoàn thành nhiệm vụ. Do vậy, tính hiệu quả, lợi 

nhuận của lĩnh vực này đã bao gồm lợi nhuận của các lĩnh vực khác chuyển sang. 

- Trước những khó khăn, thách thức, các nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan … đã tác 

động trực tiếp trong năm qua, mặc dù đơn vị đã tập trung nổ lực giải quyết những vướng mắc, 

những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, quyết toán công trình nhưng vẫn còn 

những vấn đề ngoài tầm giải quyết của đơn vị nên đã ảnh hưởng đến tính hiệu quả của lĩnh vực 

này trong năm qua, cụ thể trong năm qua vẫn còn tồn tại những vấn đề mà đơn vị cần đánh giá, rút 

kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới: 

 + Sự phối hợp giữa đội thi công, phòng kỷ thuật xây dựng, phòng kinh doanh và bộ phận 

giao nhận tại kho chưa thật sự nhịp nhàng, hợp lý …  

    + Phòng kinh doanh đôi lúc còn bị động trong việc mua và giao hàng theo yêu cầu, chưa 

thực hiện tốt công tác chuẩn bị nguồn hàng kịp thời cho các công trình ở các huyện. 

 + Trong triển khai thi công các đội xây dựng còn chủ quan trong kiểm tra, thực hiện tiến 

độ theo cam kết; chưa chủ động phối hợp cùng các bên có liên quan để giải quyết những khó 

khăn, vướng mắc và còn trông chờ vào sự giải quyết của đơn vị. Ngoài ra, khi tình hình thị trường 

có sự biến động giá, thời tiết biến đổi bất thường ảnh hưởng đến tiến độ thi công … chưa được 

các đội thực hiện tốt và kịp thời. 

 + Tiến độ quyết toán, giải ngân các công trình còn chậm do các bộ phận còn chủ quan, 

không thường xuyên bám sát, phối hợp với đơn vị giám sát, chủ đầu tư để kịp thời tháo gỡ những 

vấn đề thủ tục, giấy tờ có sai sót hoặc những yêu cầu khác phát sinh khi quyết toán. 

 + Các doanh nghiệp thi công xây dựng ngày càng nhiều nên sự cạnh tranh ngày càng 

khốc liệt; việc Nhà nước áp dụng Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Nghị định 

hướng dẫn số 63/2014/NĐ-CP và thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 cũng gây 

nhiều khó khăn đối với đơn vị. 

- Từ những nguyên nhân trên nên kết quả thực hiện trong năm qua chưa đạt như kỳ vọng đề ra. 

1.3. Döï aùn đầu tư xây dựng haï taàng kyõ thuaät khu taùi ñònh cö Myõ Thaïnh An:  

Ñeán 31/12/2016, tình hình thi coâng caùc haïng muïc coâng trình ñaõ hoaøn taát vaø ñaõ nghieäm 

thu ñöa vaøo söû duïng. Chæ coøn haïng muïc xaây döïng chôï vaø traïm xöû lyù nöôùc thaûi do nhieàu 

nguyeân nhaân khaùch quan chöa theå trieån khai xaây döïng trong naêm 2016; tình hình sang nhöôïng 

caùc loâ ñaát cô baûn ñaõ xong, chæ coøn laïi 11 loâ ñaát taùi ñònh cö, chöa coù chæ tieâu boá trí cuûa UBND 

tænh, vaø 01 loâ taùi boá trí coøn chôø thuû tuïc boå sung hoà sô. 

1.4 Hoaït ñoäng khai thaùc caùt: 

Doanh thu thực hiện là 8,43 tỷ đồng, đạt 94% so với kế hoạch năm 2016 và bằng 84% so 

với thực hiện cùng kỳ 2015. Cụ thể như sau: 

- Hiện nay, trình trạng khai thác cát lòng sông trái phép diễn ra ngày càng phức tạp trên các 

tuyến sông, làm biến đổi dòng chảy, sạt lở đất và làm thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân, gây 

mất an ninh trật tự. Các ngành chức năng của tỉnh đã phối hợp thực hiện nhiều biện pháp: tuyên 

truyền, thả phao các khu vực cấm và tạm cấm khai thác, kiểm tra xử phạt nghiêm đối tượng vi 

phạm. Thế nhưng, tình trạng khai thác cát sông trái phép vẫn diễn ra hàng ngày và ngày càng 

phức tạp hơn … 



- Đơn vị luôn tuân thủ khai thác theo tọa độ, biên giới khai trường, thời gian khai thác, sản 

lượng khai thác ... đúng theo giấy phép đã được cấp và tuân thủ đầy đủ các qui định về an toàn 

giao thông đường thủy nội địa tại khu vực khai thác, thả phao khu vực được phép khai thác đúng 

qui định. 

- Song song đó, đơn vị cũng luôn thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà 

nước và chính quyền địa phương. Nộp đầy đủ các loại thuế, phí liên quan đến hoạt động khai thác 

cát, nộp đầy đủ tiền ký quỹ  và tiền cấp quyền khai thác cát đúng theo qui định.  

- Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo định kỳ tháng, quí, năm và các báo cáo đột xuất theo 

yêu cầu của cơ quan chức năng như báo cáo định kỳ hàng năm, báo cáo tiến độ khai thác, trữ 

lượng khai thác; báo cáo giám sát môi trường, sổ quan trắc bờ sông ...  

- Mặc dù có những thuận lợi trên nhưng trong năm qua hoạt động này cũng gặp rất nhiều 

khó khăn, cụ thể: 

 + Hoạt động san lấp mặt bằng trong và ngoài tỉnh nói chung đã có sự hồi phục nhưng vẫn 

còn hạn chế về mặt sản lượng tiêu thụ, số lượng các công trình san lấp được triển khai còn hạn 

chế và chậm.  

 + Đơn vị cũng gặp bất lợi trong khâu tiêu thụ do giá thành cao hơn những đơn vị tư nhân, 

cá nhân khác khi chào giá cho các công trình (đơn vị phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà 

nước như phí BVMT, thuế tài nguyên, tiền cấp quyền quyền khai thác, tiền ký quỹ BVMT, các chi 

phí khác… trong khi những đơn vị khác có thể lách luật để giảm chi phí, thậm chí khai thác trái 

phép). Ngoài ra, do có sự bất lợi về giá thành khai thác nên một số công trình ở các huyện cách xa 

các mỏ cát thì thì đơn vị phải mua cát của đơn vị khác để thi công. 

1.5. Hoaït ñoäng saûn xuaát vaät lieäu xaây döïng: 

- Như đã trình bày ở phần trên, lĩnh vực thi công san lấp, xây dựng được xác định là lĩnh 

vực chủ lực của đơn vị. Ban Lãnh đạo Công ty đã đề ra phương hướng là tất các lĩnh vực khác của 

Công ty phải tập trung hỗ trợ cho lĩnh vực này hoàn thành nhiệm vụ. Do vậy, tính hiệu quả, lợi 

nhuận của lĩnh vực này đã bao gồm lợi nhuận của các lĩnh vực khác chuyển sang. 

- Thực hiện theo đúng định hướng trên thì trong năm qua đã thực hiện khá tốt việc cung 

cấp các sản phẩm gạch nung, gạch terrazzo, tole & xà gồ cho hoạt động xây dựng luôn kịp thời, 

đúng số lượng và đạt chất lượng. 

- Trong sản xuất luôn thực hiện các biện pháp tiết kiệm nguyên vật liệu, chú trọng đến chất 

lượng sản phẩm xuất xưởng; đảm bảo thời gian giao hàng; xây dựng chính sách giá bán phù hợp 

với mặt bằng chung của thị trường.  

- Tuy nhiên trong năm qua vẫn còn tồn tại những khó khăn nên đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu 

lợi nhuận của hoạt động này, cụ thể: 

 + Trong năm qua có nhiều sự biến động về giá cả, nguồn cung cấp nguyên vật liệu đầu 

vào không ổn định nhất là mặt hàng gạch nung; sự cạnh tranh gay gắt về giá bán của các đối thủ 

trong nhóm khách hàng nhà dân, về phương thức bán hàng ở nhóm khách hàng công trình …  

 + Trên thị trường xuất hiện những sản phẩm cùng phân khúc, cùng chủng loại nhưng giá 

cả và chất lượng không rõ ràng … cũng gây không ít khó khăn cho đơn vị trong thời gian qua. 

- Kết quả của từng hoạt động sản xuất năm 2016 như sau: 

. Hoạt động SX gạch nung: Sản lượng SX là 1.081.160 viên (trong đó sử dụng nội bộ là 

365.222 viên). Doanh thu đạt 593 triệu đồng. 

. Hoạt động SX gạch bê tông (terrazzo và bêtông tự chèn): Sản lượng SX là 24.897 m
2
 

(trong đó sử dụng nội bộ là 9.953 m
2
). Doanh thu đạt 1,98 tỷ đồng. 

. Hoạt động SX tole & xà gồ: Sản lượng SX là 17.646 m (trong đó sử dụng nội bộ là 12.127 

m). Doanh thu đạt 385 triệu đồng. 

1.6. Hoaït ñoäng vaän taûi haøng hoùa: 



- Nhiệm vụ chủ yếu của hoạt động vận tải là thực hiện tốt chức năng luân chuyển hàng hóa 

hỗ trợ hoạt động kinh doanh VLXD, vận chuyển vật tư hỗ trợ hoạt động xây dựng và động sản 

xuất tại phân xưởng. Do vậy, đơn vị không đặt ra yêu cầu cao về lợi nhuận cho hoạt động này. 

- Nhìn chung các phương tiện đã thực hiện khá tốt chức năng của mình, các hàng hóa, vật 

tư được vận chuyển kịp thời giao đến nơi cho khách hàng; cung cấp đúng tiến độ, đúng số lượng 

cho các công trình nội bộ và phân xưởng sản xuất. 

- Thực hiện tốt việc chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ, đường thủy và các 

phương tiện cơ giới luôn bảo bảo an toàn khi thi công tại công trường.  

- Trong năm qua, đơn vị đã thanh lý 02 xe tải và 03 phương tiện cơ giới do các phương tiện 

này hoạt động không hiệu quả, thường xuyên hư hỏng, đồng thời trong năm 2016, trang bị thêm 

03 phương tiện cơ giới và 01 cần cẩu để phục vụ nhu cầu bốc dỡ hàng hóa tại kho. 

2. Keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh naêm 2017 vaø giaûi phaùp thöïc hieän: 

- Theo kế hoạch chung của tỉnh Bến Tre thì năm 2017 sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đồng 

bộ các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình, kế hoạch, ... đã được ban hành, nhằm tạo sự 

chuyển biến rõ nét trong nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế. 

- Tình hình thị trường năm 2017 được dự báo sẽ vẫn còn tiềm ẩn những khó khăn, thách 

thức do tình hình kinh tế trong nước vẫn đang tồn tại những vấn đề có tính cơ cấu dài hạn khiến 

tính linh hoạt của các chính sách nhằm đối phó với những vấn đề trong ngắn hạn càng thêm hạn 

chế; ngược lại, những khó khăn trong ngắn hạn lại làm chậm, thậm chí cạnh tranh nguồn lực với 

tiến trình giải quyết những vấn đề dài hạn. 

* Trên cơ sở định hướng phát triển chung của tỉnh, HĐQT và BGĐ Công ty xác định 

phương hướng hoạt động SXKD theo tinh thần thận trọng và chắc chắn; phát huy những thành 

quả đạt được và phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong năm qua để thực tập trung thực 

hiện hoàn thành kế hoạch năm 2017. 

* Công ty bước vào năm 2017 với những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ như 

sau: 

2.1. Điểm mạnh:  

- Là thương hiệu có uy tín trên thị trường Bến Tre trong lĩnh vực kinh doanh - sản xuất 

VLXD, thi công xây dựng - san lấp mặt bằng. 

- Tình hình tài chính lành mạnh, khả năng đối ứng và thanh khoản tốt. Nguồn lực tài chính 

đủ mạnh để đảm bảo yêu cầu sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững . 

- Có đầy đủ hệ thống kho tàng, bến bãi, phương tiện vận tải, thiết bị thi công. 

- Lực lượng nhân sự ổn định, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cao và gắn bó 

chặt chẽ với đơn vị; đội ngũ kỹ sư trong lĩnh vực xây dựng có đủ các chuyên ngành và có đủ nhân 

sự cùng lúc đảm nhận cùng lúc nhiều công trình lớn. Về trình độ nhân sự: Đại học: 39 người; Cao 

đẳng: 14 người, Trung cấp: 12 người; Lao động có tay nghề: 43 người; Lao động phổ thông: 17 

người. Trong đó lao động trực tiếp sản xuất: 46 người, lao động không trực tiếp: 79 người. 

- Hệ thống các cửa hàng đại lý và đối tác rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh với hơn 100 cửa 

hàng đại lý và trên 30 đối tác. 

2.2. Điểm yếu:  

- Người lao động chưa phát huy tốt nhất năng suất làm việc khi đơn vị tiến hành tái cơ 

cấu, áp dụng phương thức kinh doanh mới, cách làm việc mới và chưa phát huy tính hiệu quả như 

mong đợi. 

- Công tác phối hợp giữa các bộ phận trong khâu xác định nhu cầu thị trường, nhập xuất 

hàng bán, điều động phương tiện giao nhận … đôi lúc chưa đồng bộ làm ảnh hưởng đến kế hoạch 

chung của Công ty. 



- Hệ thống chính sách đối với người lao động chưa phát huy hết tính tích cực, tính sáng 

tạo, tính năng động … và chưa kích thích tăng năng suất lao động cũng như kích thích tinh thần 

phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng cá nhân. 

- Còn hạn chế trong công tác tham mưu, đề xuất chính sách bán hàng, khuyến mãi … khâu 

chăm sóc hậu mãi bán hàng chưa được các bộ phận thực hiện một cách nghiêm túc, đầy đủ. Chưa 

thực hiện tốt công tác tham mưu các chiến lược phát triển, nâng tầm đơn vị lên nhà phân phối 

chiến lược. 

2.3. Cơ hội:  

- Theo Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND, ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh Bến Tre về 

phát triển kinh tế xã hội năm 2017, mục tiêu tổng quát năm 2017 được xác định là năm “hành 

động” để triển khai thực hiện đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình, kế hoạch,... đã 

được ban hành, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế … 

theo đó có các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là : 

+ Triển khai xây dựng nông thôn mới đồng bộ ở các xã, tạo thành phong trào sâu rộng 

trong cả hệ thống chính trị và nhân dân; 

+ Đề án phát triển công nghiệp tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 và Chỉ thị số 13-CT/TU 

về huy động nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-

2020; đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, cụm công nghiệp Phú Hưng, Long Phước, Hữu 

Định, Thành Thới B, An Đức - thị trấn Ba Tri, mở rộng cụm công nghiệp Phong Nẫm và các dự 

án lớn khác; 

+ Triển khai tổ chức thực hiện chương trình phát triển doanh nghiệp gắn với cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh. 

- Đơn vị đã tạo được uy tín, được sự ủng hộ của khách hàng, đối tác … sự tin tưởng của 

Lãnh đạo tỉnh và các ban ngành … là điều kiện thuận lợi trong SXKD, trong thi công xây dựng…. 

đây sẽ tiếp tục là cơ hội cho sự phát triển của đơn vị trong thời gian tới. 

- Sau thời gian nghiên cứu, tìm hiểu năng lực và khả năng cạnh tranh … các nhà sản xuất 

đã chọn đơn vị làm nhà phân phối tại thị trường Bến Tre để phát triển thị phần của các nhóm hàng 

sơn, ống nhựa. Đây là điều kiện thuận lợi để đơn vị tăng doanh thu, tăng lợi nhuận qua việc mua 

hàng trực tiếp từ nhà sản xuất và phân phối cho thị trường (trước đây đơn vị phải mua hàng qua 

nhà phân phối khác nên gặp bất lợi về các chính sách bán hàng, chiết khấu, ưu đãi … và không 

tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể trên thị trường). 

- Là khách hàng thường xuyên giao dịch với các tổ chức tín dụng nên khi cần bổ sung 

nguồn vốn vay thì đơn vị có lợi thế về mức lãi suất áp dụng (thấp hơn mức lãi suất bình quân 

chung của thị trường). Đây là điều kiện thuận lợi để đơn vị triển khai thực hiện các dự án trong 

năm 2017. 

2.4. Nguy cơ:  

- Chính sách bán hàng trả chậm dễ dẫn đến trình trạng bị chiếm dụng vốn và làm chậm khả 

năng quay vòng vốn kinh doanh.  

- Các nhà sản xuất vì mục tiêu chiếm lĩnh thị trường, gia tăng thị phần sẽ gây áp lực với 

đơn vị nhằm tăng sản lượng tiêu thụ ... trong  khi vẫn áp dụng các chính sách này với các nhà 

phân phối khác, việc này dẫn đến trình trạng cạnh tranh gay gắt, ngày càng khốc liệt và thiếu lành 

mạnh giữa các nhà phân phối khác với đơn vị trên thị trường Bến Tre. 

- Việc chia nhóm, hạng doanh nghiệp, kiểm soát chặt chẽ hơn các tiêu chí trong tham hồ sơ 

dự thầu ngoài những tác dụng tích cực còn phát sinh vấn đề tiêu cực và tạo ra sự cạnh tranh không 

lành mạnh trong đấu thầu. 

- Theo báo cáo số 358/BC-UBND, ngày 31/11/2016 của UBND tỉnh thì tổng nguồn vốn 

đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2016 là 1.863 tỷ đồng, vốn kế hoạch năm 2017 là 

hơn 1.967 tỷ đồng. Nhưng kế hoạch phân bổ vốn thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên bố trí vốn để 



thu hồi các khoản vốn ứng trước; thanh toán nợ tồn đọng xây dựng cơ bản; các dự án đã hoàn 

thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; dự án dự kiến hoàn thành trong năm 

2017; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; 

vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư PPP … theo các 

nguyên tắc trên sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm chậm tiến độ giải ngân và ảnh hưởng đến kế hoạch 

xoay vòng vốn, kế hoạch doanh thu, kế hoạch lợi nhuận của đơn vị. 

Trên cơ sở phân tích tình hình trên, HĐQT, BGĐ Công ty xác định vị thế, mục tiêu, 

chiến lược và phương hướng phát triển trong thời gian tới là:  

- Tầm nhìn:  

 Trở thành doanh nghiệp có qui mô, doanh thu hàng đầu tại Bến Tre và vùng phụ cận 

trong ngành VLXD.  

 Bước đầu trở thành nhà phân phối chiến lược của các mặt hàng sơn, ống nhựa để tạo 

đà là nhà phân phối của các mặt hàng có liên quan đến ngành VLXD. 

 Đảm bảo các hoạt động SXKD ổn định, tạo nền tảng tăng trưởng bền vững trong 

tương lai.  

 Nắm bắt thời cơ, đầu tư mở rộng hoạt động sang các ngành nghề khác có liên quan 

đến lĩnh vực VLXD và thi công xây dựng. 

- Sứ mệnh:  

 Cung cấp những sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý, đáp ứng tốt nhu cầu của thị 

trường.  

 Xây dựng các công trình trọng điểm tại địa phương, góp phần cải thiện và mang lại 

tầm vóc mới cho tỉnh Bến Tre.  

 Thực hiện liên doanh, liên kết để phát triển thị trường ra khu vực, tăng doanh thu, tạo 

điều kiện tăng cường lợi nhuận, mang lại giá trị cho cổ đông. 

- Giá trị cốt lõi:  

 Đồng tâm hiệp lực;  

 Cẩn trọng vững vàng;  

 Phát triển cộng đồng;  

 Hướng tới tương lai. 

- Các mục tiêu chủ yếu: 

 Phát triển SXKD, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận của Công ty, tạo niềm tin cho cổ 

đông hiện hữu để làm tiền đề thu hút vốn đầu tư của cổ đông mới. 

 Đảm bảo chất lượng sản phẩm, bảo vệ thương hiệu, uy tín của đơn vị trong tỉnh, 

hướng đến mở rộng kinh doanh ra thị trường khu vực các tỉnh phụ cận. 

 Nghiên cứu, phát triển ngành nghề SXKD mới phù hợp với năng lực nội tại nhằm mở 

rộng quy mô hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao tầm vóc Công ty. 

- Các mục tiêu phát triển bền vững: 

 Kiểm soát chặt chẽ đầu vào lẫn đầu ra của các sản phẩm có yếu tố gây hại đến sức 

khỏe con người. Quản lý thi công công trình không để xảy ra trường hợp thất thoát nguyên vật 

liệu, phế phẩm ra môi trường. 

 Nghiên cứu đầu tư trang thiết bị nhằm hạn chế tối đa các chất thải độc hại trong quá 

trình sản xuất; đảm bảo không gây tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe người lao động. 

 Công tác PCCC được chú trọng nhằm đảm bảo an toàn cho hàng hóa và con người. 

 Tích cực cùng Đoàn Thanh niên phát động và thực hiện tốt các phong trào bảo vệ 

môi trường, nhất là đảm bảo tốt môi trường làm việc cho người lao động. 



 Chính sách lương, thưởng, chăm sóc sức khỏe, đời sống của người lao động được 

xây dựng thành bộ quy chế nhằm có sự minh bạch, đảm bảo tính công bằng và tạo được sự gắn bó 

giữa Công ty với người lao động. 

 Đặt mục tiêu tham gia đầy đủ các chương trình xã hội do địa phương phát động và 

thực hiện. 

- Các mục tiêu phát triển trung và dài hạn: 

 Trong tương lai gần: Thực hiện hiệu quả việc cung cấp vật tư cho các công trình 

trọng điểm trong địa bàn tỉnh Bến Tre nhằm củng cố thương hiệu của Công ty, tạo được uy tín với 

địa phương. 

 Trong dài hạn: Mở rộng địa bàn ra các tỉnh lân cận. Chính sách sản phẩm chất lượng 

là chiến lược then chốt và chủ đạo của Công ty. 

2.5 Caùc chæ tieâu keá hoaïch naêm 2017: 

 
 

Chæ tieâu Đvt Thöïc hieän 2016 Keá hoaïch 2017 Tyû leä % (KH/TH) 

Toång doanh thu 1.000 đ 218.264.994 233.369.000 107% 

Toång chi phí 1.000 đ 210.384.290 225.269.000 107% 

Lôïi nhuaän tröôùc thueá 1.000 đ 7.880.704 8.100.000 103% 

Noäp ngaân saùch NN 1.000 đ 15.783.690 15.425.000 98% 

Tyû leä coå töùc % 12,5% 12% 96% 

   

 Ngoài ra, năm 2017 đơn vị tiến hành triển khai thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng KTĐC 

Phú Tân – giai đoạn 1 với diện tích là: 54.852 m
2  

- tổng vốn đầu tư là 87,3 tỷ đồng:  

- Hiện nay, nhu cầu về quỹ đất phục vụ nhu cầu bố trí tái định cư của các dự án phát triển 

đô thị lớn tại thành phố và tỉnh Bến Tre: dự án kè Bắc sông Bến Tre, dự án bệnh viện đa khoa 500 

giường, dự án nâng cấp đô thị ..... là hết sức cấp thiết. 

- Để đáp ứng nhu cầu tái định cư, ổn định nơi ở cho các hộ bị giải tỏa và tạo điều kiện 

thuận lợi đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm của Thành phố Bến Tre, đồng 

thời nhằm tranh thủ thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xây dựng và các 

dịch vụ công cộng cho Thành phố Bến Tre, việc xây dựng các khu tái định cư là hết sức cấp bách 

và cần thiết. 

- Tiến độ dự án: Ngày 08/9/2016 Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre đã phê duyệt điều 

chỉnh Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Đơn vị tư vấn - Công ty Phát triển hạ tầng 

đã lập xong Báo cáo nghiên cứu khả thi. Tiếp theo chủ đầu tư đang xem xét nội dung báo cáo 

nghiên cứu khả thi và chuẩn bị trình Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở (dự kiến trong tháng 

02/2017 sẽ trình thẩm định). Sau khi dự án được thẩm định thiết kế cơ sở sẽ triển khai bước thiết 

kế bản vẽ thi công và tiến hành các bước tiếp theo để triển khai khởi công dự án trong thời gian 

sớm nhất có thể. 

 Nhìn chung, hoạt động đầu tư xây dựng  dự án trên,  ngoài mục tiêu đáp ứng kịp thời 

nhu cầu phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh mà còn tận dụng các thế mạnh của đơn vị nhằm 

thực hiện tốt định hướng hoạt động và phát triển bền vững của đơn vị. 

Ngoài ra việc đầu tư này còn giúp đơn vị chủ động hơn trong lĩnh vực xây dựng do khi đơn 

vị vừa là chủ đầu tư cũng là nhà thi công nên sẽ chủ động giải quyết, tháo gỡ những khó khăn ảnh 

hưởng đến tiến độ thi công, tiến độ dự án và kế hoạch tài chính. Đồng thời khi triển khai dự án 

này sẽ góp phần đảm bảo điều kiện hoạt động cho các lĩnh vực khác như thi công xây dựng, hoạt 



động vận tải, hoạt động sản xuất và sản lượng hàng hóa tiêu thụ … và là cơ sở cho kế hoạch phát 

triển chung của đơn vị trong thời gian tới. 

3. Moät soá giaûi phaùp chuû yeáu: 

- BGĐ tieáp tuïc theo saùt dieãn bieán cuûa thò tröôøng ñeå kòp thôøi coù söï chæ ñaïo, thaùo gôõ khoù 

khaên, chuû ñoäng ñeà ra nhöõng giaûi phaùp hôïp lyù. 

- Xaây döïng caùc chính saùch hôïp lyù, cuï theå cho töøng nhoùm maët haøng, nhoùm khaùch haøng 

ñeå duy trì vaø môû roäng thò tröôøng, gia taêng thò phaàn. 

- Tieáp tuïc thöïc hieän tieát giaûm chi phí ñeán möùc thaáp nhaát. 

- Thöôøng xuyeân chæ ñaïo caùc phoøng ban, boä phaän coù keá hoaïch laøm vieäc hôïp lyù töø khaâu 

mua vaøo, saûn xuaát, baùn ra, ñeå ñaûm baûo coù ñuû löôïng haøng hoùa cung öùng cho thò tröôøng, cho caùc 

coâng trình, cho hoaït ñoäng saûn xuaát ñöôïc lieân tuïc 

- Baûo toaøn nguoàn voán, phaùt huy toát hieäu quaû hoaït ñoäng, ñuùng theo ñònh höôùng phaùt 

trieån chung cuûa Coâng ty. 

- Tieáp tuïc thöïc hieän vieäc taùi caáu truùc caùc lónh vöïc hoaït ñoäng trong naêm 2017 cho phuø 

hôïp vôùi ñònh höôùng phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi chung cuûa Nhaø nöôùc vaø xu höôùng phaùt trieån cuûa 

thò tröôøng. 

- Trong tình hình nguồn vốn ngân sách đầu tư mới cho XDCB vẫn chưa có dấu hiệu tăng 

trưởng. Do vậy, để chủ động hơn trong hoạt động thi công xây dựng thì đơn vị sẽ tận dụng các ưu 

thế về uy tín, về năng lực và lợi thế về nguồn vốn (nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, các 

nguồn vốn xã hội khác …..) để triển khai kế hoạch đầu tư thực hiện dự án trong thời gian tới. Việc 

đầu tư thực hiện dự án này ngoài việc tận dụng các lợi thế để tăng trưởng doanh thu hoạt động đầu 

tư còn là cơ sở vững chắc hơn để phát triển các lĩnh vực có liên quan (như thi công xây dựng, khai 

thác cát san lấp mặt bằng, sản xuất và tiêu thụ VLXD, hoạt động vận tải và thi công cơ giới). 

- BGĐ sẽ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các giải pháp trên, trong từng thời điểm 

sẽ có các kế hoạch bổ sung phù hợp với tình tình cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu bảo toàn nguồn 

vốn, kinh doanh có lãi và phát triển bền vững đúng định hướng ĐHĐCĐ đề ra. 
 

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT và của BGĐ về kết quả SXKD năm 2016, kế 

hoạch năm 2017 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP VLXD 

Bến Tre. 
 

Với trách nhiệm cao trước cổ đông, BGĐ và toàn thể CB CNV Công ty CP VLXD Bến Tre 

sẽ đồng lòng nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ SXKD năm 2017. 

Trân trọng cảm ơn và chúc các quý vị đại biểu, quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và 

thành công. 
 

Chúc đại hội thành công tốt đẹp ! 
 

Traân troïng caûm ôn ! 

                 T/M HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ 

                             CHUÛ TÒCH 

 

 

 

 

 

     PHAN QUOÁC THOÂNG 



CTY CP VLXD BEÁN TRE                      COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

    HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ                                              Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc 

  Soá : 01/TT.HÑQT        

      Beán Tre, ngaøy 12 thaùng 04  naêm 2017 

                                                                                 

TÔØ TRÌNH 

V/V CAÙC VAÁN ÑEÀ HÑQT XIN YÙ KIEÁN COÅ ÑOÂNG 

TAÏI ÑAÏI HOÄI ÑOÀNG COÅ ÑOÂNG THÖÔØNG NIEÂN NAÊM 2017 

 

Kính gửi : Quyù coå ñoâng, 

 

Caên cöù :  

- Luaät Doanh nghieäp nöôùc CHXH Chuû nghóa Vieät Nam, 

- Ñieàu leä Toå chöùc, hoaït ñoäng vaø Quy cheá Quaûn trò Cty CP VLXD Beán Tre, 

- Tình hình thöïc teá cuûa doanh nghieäp. 

Nhaèm ñaûm baûo hoaït ñoäng cuûa ñôn vò ngaøy caøng phaùt trieån vöõng maïnh, hieäu quaû vaø taïo 

ñieàu kieän cho HÑQT hoaït ñoäng thuaän lôïi vaø ñuùng quy ñònh trong naêm 2017. Ngoaøi caùc noäi 

dung ñaõ ñöôïc trình baøy trong caùc baùo caùo trình tröôùc Ñaïi hoäi, HÑQT Cty xin yù kieán Ñaïi hoäi 

ñoàng coå ñoâng moät soá vaán ñeà quan troïng khaùc thuoäc thaåm quyeàn quyeát ñònh cuûa Ñaïi hoäi nhö 

sau : 

 Vaán ñeà 1 : Phöông aùn phaân phoái lôïi nhuaän naêm 2016 

- Lợi nhuận tröôùc thueá naêm 2016: 7.880.704.891đñồng 

- Thueá TNDN phaûi noäp: 1.584.487.922 ñồng 

- Lôïi nhuaän sau thueá: 6.296.216.969 ñoàng 

- Chi thuø lao HÑQT, BKS khoâng tham gia ñieàu haønh: 115.055.700 ñoàng 

- Lôïi nhuaän sau thueá ñeå phaân chia caùc quyõ vaø coå töùc: 6.181.161.269 ñoàng 

- Lợi nhuận sau thuế để lại năm trước: 99.442.786 đồng 

  + Trích quyõ khen thöôûng phuùc lợi: 1.200.000.000 ñoàng   

  + Coå töùc 12,5%/VÑL: 5.061.257.500 ñoàng  

 - Lợi nhuận sau thueá ñeå laïi: 19.346.555 ñồng 

 Vaán ñeà 2 : Keá hoaïch phaân phoái lôïi nhuaän naêm 2017 vôùi möùc coå töùc laø 12%/VÑL 

  Vaán ñeà 3:  

Dự thảo 



3.1 Thuø lao cuûa HÑQT & BKS naêm 2017 baèng 2,5%/LNST thöïc hieän naêm 2017. 

Giao HÑQT vaø BKS phaân phoái möùc thuø lao cuï theå, phuø hôïp vôùi tính chaát vaø hieäu quaû 

coâng vieäc cuûa töøng thaønh vieân. 

3.2 Trích quyõ thöôûng HÑQT vaø BKS laø 10%/LNST vöôït keá hoaïch nhöng khoâng 

quaù 500 trieäu ñoàng. 

 Vaán ñeà 4: Thoâng qua vieäc thöïc hieän Döï aùn Ñaàu tö xaây döïng khu taùi ñònh cö Phuù Taân, 

TP Beán Tre giai ñoaïn 1, dieän tích laø 54.852 m2, vôùi giaù trò ñaàu tö khoaûng 89 tyû ñoàng. 

Giao cho HÑQT trieån khai thöïc hieän döï aùn. 

 Vaán ñeà 5 : Chuû tòch HÑQT ñöôïc kieâm nhieäm chöùc danh Giaùm ñoác Coâng ty (theo quy 

ñònh taïi muïc o, khoaûn 2, ñieàu 14, chöông VI Ñieàu leä Cty). 

 Vaán ñeà 6 : UÛy quyeàn cho HÑQT choïn ñôn vò kieåm toaùn baùo caùo taøi chính naêm 2017 

coù trong danh saùch caùc coâng ty kieåm toaùn vaø kieåm toaùn vieân ñöôïc chaáp thuaän kieåm toaùn 

cho toå chöùc phaùt haønh, toå chöùc nieâm yeát vaø toå chöùc kinh doanh chöùng khoaùn naêm 2017 

do UBCK NN coâng boá. 

 HÑQT Coâng ty kính trình vôùi Quyù coå ñoâng. 

Traân troïng ! 

                                                                Ngaøy 12 thaùng 04 naêm 2017 

                                                                            T/M HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ  

                                                                                       CHUÛ TÒCH   

 

 

 

 

                  PHAN QUOÁC THOÂNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE 

********* 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

********* 

Số:  01/2017/NQ-ĐHĐCĐ  

Bến Tre, ngày 12 tháng 04 năm 2017 

 
  

                                                                                                  

NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

—————— 

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre: 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre; 

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vật 

Liệu Xây Dựng Bến Tre ngày 26/04/2017; 

 

                                                            QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc về tình hình hoạt 

động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng hoạt động của Công ty năm 2017, gồm 

caùc chæ tieâu kinh teá chuû yeáu nhö sau: 

Kết quả SXKD năm 2016: 

Tổng doanh thu: 218.264.995.018 đồng 

 Lợi nhuận trước thuế: 7.880.704.891 đồng 

 Lợi nhuận sau thuế: 6.296.216.969 đồng 

Kế hoạch SXKD năm 2017: 

 Tổng doanh thu: 233.369.000.000 đồng 

 Lợi nhuận trước thuế: 8.100.000.000 đồng 

 Cổ tức: 12%/VĐL 

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016. 

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 

2017. 

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, cụ thể: 

4.1 Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi: 1.200.000.000 đồng 

 

Dự thảo 



4.2 Trích cổ tức bằng tiền mặt 12,5%/vốn điều lệ 

Điều 5. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 bằng 2,5%/ lợi nhuận sau thuế 

thực hiện năm 2017 và trích Quỹ thưởng HĐQT, BKS bằng 10% LNST vượt kế hoạch nhưng 

không quá 500 triệu đồng. Giao cho HĐQT và BKS phân phối mức thù lao cụ thể, phù hợp với 

tính chất và hiệu quả công việc của từng thành viên. 

Điều 6. Thông qua việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư Phú Tân , TP Bến 

Tre - giai đoạn 1 với diện tích 54.852 m2 với giá trị đầu tư khoảng 89 tỷ đồng. Giao cho Ban điều 

hành triển khai thực hiện dự án và báo cáo định kỳ hàng quý tiến độ, kết quả đầu tư cho HĐQT.  

Điều 7. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc 

Công ty năm 2017 (theo quy định tại mục o, khoản 2, điều 14, chương VI Điều lệ công ty). 

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 

năm 2017 có trong danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận 

kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán 

năm 2017 do UBCK NN công bố. 

Điều 9. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm 

triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà 

nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. 

Điều 10. Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của 

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảm bảo 

đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua 

toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.                     

Nơi nhận : 

- Các cổ đông VXB; 

- HĐQT, BKS, BGĐ; 

- Lưu: VT, TCHC. 

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 

 

 

      

 

     PHAN QUỐC THÔNG 
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