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BÁO CÁO 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 

(TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016) 

 

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính 
quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng; 

Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ V Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 
3-2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2013; 

 Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 đã được 
Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 27/04/2015; 

 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 Báo cáo trước 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 về tình hình hoạt động năm 2015 và phương hướng 
hoạt động năm 2016 như sau: 
 

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 

1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2015: 

1.1. Về tổng quan: 

Tình hình kinh tế vĩ mô năm 2015 cho thấy triển vọng phục hồi kinh tế Việt 
Nam đang rộng mở hơn qua sự tích cực của các chỉ báo vĩ mô như tăng trưởng 
GDP, lạm phát, tăng trưởng tín dụng. Tình hình giá cả nguyên liệu đầu vào, đặc biệt 
là xăng dầu, sắt thép năm 2015 duy trì trong xu hướng giảm, đã góp phần hạ chi phí 
giá thành sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi trong thương thảo giá các đơn hàng. 

Tình hình thời tiết thuận lợi kết hợp với nhu cầu thị trường vật liệu xây dựng 
tăng cao khi nhiều công trình triển khai thi công nên các sản phẩm của Công ty như 
đá xây dựng, cống bê tông, kinh doanh vật liệu tiêu thụ mạnh. Tình hình thực hiện 
các thủ tục để khai thác xuống cote -120m tại mỏ đá Tân Đông Hiệp nhìn chung 
thuận lợi, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn tất giấy phép khai thác trong tháng đầu 
năm 2016 và ổn định hoạt động khai thác, chế biến. 

Ở lĩnh vực xây lắp, tình hình cạnh tranh trong đấu thầu cao và phức tạp do số 
lượng nhà thầu nhiều trong khi số lượng công trình mới hạn chế do luật đầu tư công 
mới làm hạn chế số lượng công trình được triển khai. Việc bố trí và cấp phát vốn 
chặt chẽ hơn để hạn chế phát sinh tồn đọng nợ xây dựng cơ bản gây khó khăn trong 
việc lên doanh thu và thanh toán khối lượng công trình, đồng thời việc đáp ứng 
năng lực hồ sơ thầu theo Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT đòi hỏi yêu cầu cao hơn về 
năng lực tài chính, thiết bị, nhân lực.   
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1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2015: 

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 đã hoàn thành các 
mục tiêu đề ra. Doanh thu và lợi nhuận vượt kế hoạch và tăng trưởng cao so với 
cùng kỳ năm 2014. Kết quả cho thấy nỗ lực của Ban Lãnh đạo, công nhân viên 
Công ty trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo các 
mục tiêu kế hoạch, trong bối cảnh môi trường kinh doanh năm 2015 vẫn còn nhiều 
thách thức trong việc giải quyết các vướng mắc tại các công trình trọng điểm, tìm 
kiếm đơn hàng mới ở một số lĩnh vực xây lắp, cống bê tông. 

+ Cụ thể, Doanh thu năm 2015 là 557.407 triệu đồng, đạt 108% kế hoạch 
năm, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2014 (doanh thu cùng kỳ là  453.767 triệu 
đồng). Doanh thu hầu hết các lĩnh vực kinh doanh đều có mức tăng trưởng cao so 
với cùng kỳ năm 2014, đặc biệt mức tăng trưởng doanh thu bán ngoài ở lĩnh vực đá 
xây dựng là 25%, xây lắp tăng 24%, cống bê tông tăng 21%. 

   + Lợi nhuận trước thuế: 127.460 triệu đồng, đạt 130% kế hoạch, tăng 42% 
so với năm 2014. 

  + Lợi nhuận sau thuế là: 101.287 triệu đồng, đạt 133% kế hoạch, tăng 49% so 
với năm 2014. Lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ nhờ lợi nhuận gộp ở lĩnh vực đá 
xây dựng được duy trì mặc dù hoạt động khai thác gặp khó khăn, đồng thời giá các 
nguyên vật liệu đầu vào có xu hướng giảm, đặc biệt là giá sắt thép, xăng dầu đã góp 
phần giảm chi phí giá vốn các sản phẩm.  

+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 8.410 đồng, đạt 124% kế hoạch, tăng 
39% so với năm 2014. 

+ Cổ tức dự kiến chi trả 24%/ vốn điều lệ đúng với Nghị quyết Đại hội đồng 
cổ đông năm 2015 đề ra. 

 - Tình hình thị trường của Công ty trong năm 2015 vẫn duy trì ổn định, tỷ 
trọng doanh thu các sản phẩm tập trung chủ yếu ở hai thị trường chính là Bình 
Dương và TP.HCM. Trong năm, Công ty đã tăng cường công tác tiếp thị, đặc biệt là 
sản phẩm cống và gạch bê tông đến các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tại Bình 
Dương và các tỉnh lân cận như TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh... Tuy nhiên, việc 
phát triển thị trường  chưa có nhiều tiến triển khả quan, đặc biệt trong lĩnh vực xây 
lắp, Công ty đã tham gia đấu thầu một số công trình ở TP.HCM nhưng gặp nhiều 
rào cản về năng lực và quan hệ.  

1.3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án: 

Công tác đầu tư được quan tâm, đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiều chương 
trình đầu tư phát triển trong chiến lược kinh doanh giai đoạn 2014-2018 đề ra. Giá 
trị đầu tư năm 2015 về các thiết bị là 19.052 triệu đồng, đạt 182% kế hoạch. 

1.4. Tình hình tài chính:  

- Tình hình tài chính trong năm ổn định, nguồn vốn phục vụ các nhu cầu hoạt 
động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty được đảm bảo. Tuy nhiên, nợ phải 
thu ở mức cao do tình hình thanh toán khối lượng các công trình chậm. Tình hình 
tài sản, nguồn vốn năm 2015 tăng 19% lên thành 445.496 triệu đồng. Các chỉ số tài 
chính gồm chỉ số thanh toán, hệ số nợ tiếp tục được duy trì ở mức tốt. 
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Stt Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2014 Năm 2015 

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán: 

Hệ số thanh toán hiện hành Lần 2,42 2,89 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,90 2,42 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn: 

Hệ số nợ so với tổng tài sản % 31,46 26,89 

Hệ số nợ so với vốn chủ sở hữu % 45,89 36,79 

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: 

Vòng quay hang tồn kho 

(GVHB/HTK bình quân) 
Vòng 5,53 7,09 

Vòng quay tổng tài sản 

(DT thuần/Tổng TS bình quân) 
Vòng 1,29 1,36 

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời: 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 14,96 18,17 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 
bình quân) 

% 28,49 34,81 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình 
quân 

% 19,28 24,72 

 Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ 
Doanh thu thuần 

% 19,66 22,38 

 

1.5. Công tác quản lý, nhân sự và tổ chức:  

- Công tác quản lý: HĐQT ghi nhận kết quả trong công tác quản lý là hiệu 
quả hoạt động của Công ty được duy trì và tốt hơn so với năm 2014, Công ty thuộc 
Top 200 doanh nghiệp đạt giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2015. 

 - Công tác nhân sự: Đã triển khai xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý, lao 
động kế thừa toàn Công ty; triển khai việc giao mục tiêu và đánh giá kết quả công 
việc theo KPI. Rà soát định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty trong giai 
đoạn năm 2014-2018. Quản lý hiệu quả đơn giá tiền lương công nhân trực tiếp theo 
định mức, nâng cao hiệu quả của việc trả lương theo sản phẩm. 

1.6. Công tác IR_Quan hệ cổ đông: 

- C32 tự hào được các cổ đông và nhà đầu tư đánh giá cao về hoạt động quan 
hệ nhà đầu tư (IR). Trong năm qua, Công ty đón tiếp các nhà đầu tư là cổ đông hiện 
hữu đến và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Công ty và vinh dự được Vietstock cấp giấy 
chứng nhận là doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư tốt nhất năm 
2015. 

- Công ty, ngoài nghĩa vụ đáp ứng công bố thông tin bắt buộc theo đúng quy 
định của UBCKNN về sự minh bạch của thông tin còn chủ động CBTT những 
thông tin có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc tình hình quản trị 
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của công ty. Công ty còn cung cấp thêm thông tin về phương án chiếc lược kinh 
doanh, những khó khăn, cách thức giải quyết, các phân tích, nhận định về triển 
vọng trong tương lai của công ty. Biết coi trọng lợi ích của cổ đông và đã tạo mục 
quan hệ cổ đông thân thiện trên website của Công ty. 

2. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và 
từng thành viên Hội đồng quản trị: 

2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị và và từng thành viên Hội đồng 
quản trị: 

- Trong năm, HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện các vấn đề theo Nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông. Chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm đạt 
và vượt kế hoạch đã đề ra. Tất cả các thành viên HĐQT đều có kinh nghiệm và đã 
tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty; luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của 
pháp luật về quản trị công ty niêm yết. 

- Chủ tịch HĐQT, đồng thời là TGĐ nên rất thuận lợi trong công tác quản trị 
công ty, tạo ra mối quan hệ chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGĐ, đem lại tính thống 
nhất và hiệu quả cao trong hoạt động quản lý điều hành của Công ty, thuận lợi trong 
quá trình triển khai và thực thi các Nghị quyết của HĐQT, nắm bắt sâu hơn tình 
hình hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty để kịp thời có sự điều chỉnh, hỗ 
trợ, chỉ đạo phù hợp. 

- HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách các Tiểu ban 
như: Tiểu ban Kiểm soát nội bộ, Tiểu ban Chính sách phát triển và Tiểu ban Nhân 
sự. Kết quả hoạt động của các Tiểu ban trong năm 2015 như sau: 

  + Tiểu ban Chính sách phát triển: 

  Theo dõi, tham mưu triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đảm 
bảo các mục tiêu kế hoạch đã đề ra; thực hiện các chương trình tiếp thị như xây 
dựng brochure các sản phẩm; thu thập thông tin dự án khách hàng trên các trang 
web có đăng ký quyền truy cập; tiếp thị trực tiếp đến các khách hàng là công ty, nhà 
thầu xây dựng, Ban quản lý dự án ở khu vực TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai. 
Tìm kiếm khu khu đất ở khu vực Tân Uyên, Bình Dương để đầu tư mở rộng nhà 
máy sản xuất cống bê tông đúc sẵn và gạch không nung các loại; đề xuất phương án 
đầu tư vốn vào các doanh nghiệp cùng ngành nghề và có tiềm năng phát triển; triển 
khai xây dựng và áp dụng hệ thống đánh giá kết quả công việc theo KPI; rà soát 
chiến lược kinh doanh của Công ty giai đoạn 2014-2018 và kế hoạch sản xuất kinh 
doanh năm 2016…   

  + Tiểu ban Nhân sự: 

  Trong năm, đã thông qua Hướng dẫn quy hoạch cán bộ quản lý, lao động kế 
thừa và giám sát việc lập danh sách quy hoạch cán bộ quản lý, nhân sự kế thừa. 
Giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý cho 
đội ngũ lao động kế thừa; theo dõi việc xây dựng và thực hiện các quy chế lương, 
thưởng; theo dõi diễn biến tình hình nhân sự, tiền lương để kịp thời báo cáo cho 
HĐQT có hướng xử lý. Thông qua việc bổ nhiệm lại đối với Giám đốc XN Cống bê 
tông và bổ nhiệm mới chức danh Trưởng phòng Kinh doanh. Giám sát việc thực 
hiện các quy  định, quy chế, chế độ chính sách về nhân sự, tiền lương tại Công ty; 
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giám sát việc thực hiện sáng kiến chiến lược xây dựng và triển khai áp dụng Quy 
định về giao mục tiêu và đánh giá kết quả công việc theo KPI. Làm cầu nối thông 
tin giữa cổ đông lớn và HĐQT để đáp ứng các yêu cầu của cổ đông. 

 + Tiêu ban Kiểm soát nội bộ: 

 Trong năm, Tiểu ban Kiểm soát nội bộ đã thực hiện 9 lần kiểm tra tại các Xí 
nghiệp trực thuộc Công ty. Qua kiểm tra, Tiểu ban đã ghi nhận ở tất cả các đơn vị 
trực thuộc đều tuân thủ nghiêm túc các qui định, qui trình do Công ty ban hành về 
xây dựng định mức chi phí giá thành đề xuất giá bán, xây dựng và quyết toán định 
mức vật tư, kiểm soát giá thuê ngoài, quản lý công nợ phải thu, mua sắm công cụ và 
tài sản cố định... Đồng thời cũng qua kiểm tra, Tiểu ban Kiểm soát nội bộ cũng đã 
góp ý một số vấn đề về kiểm soát tiến độ thi công, kiểm soát chi phí để nâng cao 
hiệu quả kinh doanh, tăng cường quản lý công nợ phải thu, xử lý nợ khó đòi, rà soát 
hợp lý hệ thống báo cáo khi sử dụng phần mềm kế toán mới, điều chỉnh một số nội 
dung về qui trình quản lý nợ phải thu, qui trình thanh lý tài sản được chặt chẽ hơn. 

 Trong năm 2015, mặc dù môi trường kinh doanh còn khó khăn, nhưng qua 
kiểm tra của Tiểu ban Kiểm soát nội bộ cho thấy hầu hết lãnh đạo các đơn vị đều nỗ 
lực cao trong việc tiếp thị tìm kiếm hợp đồng, tạo việc làm ổn định cho người lao 
động, kiểm soát tiết kiệm chi phí. Các lĩnh vực như Đá xây dựng, Cống bê tông, 
Kinh doanh vật liệu xây dựng đều vượt so kế hoạch và tăng trưởng so với năm 
2014. 
   

2.2. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và lương, thưởng 
kiêm nhiệm gắn với chức danh trong bộ máy điều hành của công ty: 

Đơn vị tính: Đồng 

Số 
tt 

Họ và tên Chức danh 

Số 
tháng 
công 
tác 

Thù lao 
HĐQT 

Lương 
TGĐ 

Thưởng 
TGĐ 

ABC, 
phép 

năm, ăn 
giữa ca 
TGĐ 

1 Võ Văn Lãnh 
CT. HĐQT, 
kiêm TGĐ 

12 343.580.000 665.016.000 757.025.000 30.871.000 

2 Nguyễn Thế Phi TV HĐQT  12 180.832.000    

3 Nguyễn Thế Sự TV HĐQT 12 180.832.000    

4 Phan Thành Đức TV HĐQT 12 180.832.000    

5 Huỳnh Hữu Hùng TV HĐQT 12 180.832.000    

 

3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các nghị quyết của 
Hội đồng quản trị: 

 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 
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TT 
Thành viên HĐQT 
(NK 2014 – 2019) 

Chức vụ 
Số buổi 

họp tham 
dự 

Tỷ lệ 
Lý do không 

tham dự 

1 Võ Văn Lãnh 
Chủ tịch HĐQT, 

kiêm TGĐ 
12/12 100% 

 

2 Nguyễn Thế Phi  
TV HĐQT điều 

hành 
12/12 100% 

 

3 Phan Thành Đức 
TV HĐQT không 

điều hành 
11/12 91,7% - Bận công tác 

4 Nguyễn Thế Sự 
TV HĐQT không 

điều hành 
10/12 83,3% - Bận công tác 

5 Huỳnh Hữu Hùng 
TV HĐQT không 

điều hành 
10/12 83,3% - Bận công tác 

 Mời họp: Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc 
họp của Hội đồng quản trị công ty. 
 

 Nội dung các cuộc họp và số Nghị quyết của Hội đồng quản trị: 
 

TT Số Nghị quyết Ngày Các nội dung được thông qua 

1 01/NQ-HĐQT 26/01/2015 

- Báo cáo của TGĐ về tình hình hoạt động SXKD tháng 
12/2014 và phương hướng hoạt động tháng 01/2015; 

- Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2014; 

- Cho thuê quyền sử dụng đất khu nhà ở công nhân Khu 
dân cư An Phú để kinh doanh khu chợ; 

- Tạm ứng 80% thù lao năm 2014 cho HDQT, BKS và 
Thư ký công ty; 

- Mức thưởng lãnh đạo cơ sở năm 2014; 

- Mức thưởng tiết kiệm Xí nghiệp Đá năm 2014. 

2 02/NQ-HĐQT 07/03/2015 
- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ 

đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2015. 

3 03/NQ-HĐQT 07/03/2015 

- Báo cáo của TGĐ về tình hình hoạt động SXKD năm 
2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015; 

- Báo cáo của TGĐ về tình hình hoạt động SXKD tháng 
01/2015 và phương hướng hoạt động tháng 02/2015; 

- Quỹ lương thực hiện của Ban TGĐ điều hành năm 2014 
và Quỹ lương kế hoạch năm 2015; 

4 04/NQ-HĐQT 08/04/2015 
- Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2015 theo quy định và các nội dung quan trọng khác. 

5 05/NQ-HĐQT 08/04/2015 

- Báo cáo của TGĐ về tình hình hoạt động SXKD tháng 
02/2015 và phương hướng hoạt động tháng 03/2015; 

- Báo cáo thường niên năm 2014; 

- Đầu tư cần cẩu xếp đã qua sử dụng cho Xí nghiệp Cơ 
khí và Bê tông; 

- Thế chấp tài sản của Công ty cho Ngân hàng và ủy 
quyền cho Tổng Giám đốc ký kết một số nội dung chi tiết 
trong tờ trình số 117/TTr-TGĐ ngày 24/3/2015; 

- Chủ trương đi tìm kiếm các dự án xây dựng hạ tầng 
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TT Số Nghị quyết Ngày Các nội dung được thông qua 

giao thông theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 
14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác 
công tư (PPP). 

6 06/NQ-HĐQT 20/5/2015 

- Thay đổi tên gọi chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xây dựng 3-2 - Xí nghiệp Cơ khí và Bê tông: 

+ Tên gọi cũ: Xí nghiệp Cơ khí và Bê tông 

+ Tên gọi mới: Xí nghiệp Cống bê tông 

+ Địa điểm (không thay đổi): số 5/138 Đại lộ Bình 
Dương, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. 

 

7 07/NQ-HĐQT 20/05/2015 
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và 

ngày chi trả cổ tức công ty còn lại của năm 2014 bằng tiền. 

8 08/NQ-HĐQT 20/05/2015 

- Báo cáo của TGĐ về tình hình hoạt động SXKD tháng 
03&04/2015; phương hướng hoạt động tháng 05/2015; 

- Bổ nhiệm lại Giám đốc XN Cơ khí và Bê tông đối với 
Ông Huỳnh Ngọc Hùng, thời hạn bổ nhiệm là 03 (ba) năm, 
kể từ ngày 01/06/2015. 

9 09/NQ-HĐQT 17/06/2015 

- Báo cáo của TGĐ về tình hình hoạt động SXKD tháng 
05/2015 và phương hướng hoạt động tháng 06/2015; 

- Đầu tư 01 (một) xe lu rung 02 bánh lốp hiệu BOMAG 
(đã qua sử dụng) cho Xí nghiệp Xây lắp. 

10 10/NQ-HĐQT 21/07/2015 

- Báo cáo của TGĐ về tình hình hoạt động SXKD tháng 
06/2015 và phương hướng hoạt động tháng 07/2015; 

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 
2015; 

- Xử lý nợ khó đòi theo thông tư, hướng dẫn của Bộ Tài 
chính đã tồn động từ năm 2011 đến nay không có khả năng 
thu hồi, cụ thể như sau: 

+ Công ty TNHH Xây dựng Đồng Long: 33.505.980 
đồng 

+ Công ty TNHH Xây dựng Vân Hải: 484.735.894 đồng 

+ Công ty TNHH Tư vấn Khai Nam: 35.185.130 đồng 

+ CTCP Thiết kế XD Nam Trung Việt: 78.833.844 đồng 

Tổng cộng:  632.260.848 đồng 

Công ty tiếp tục theo dõi khoản nợ đã xử lý trên theo quy 
định hiện hành của Bộ Tài chính. 

11 11/NQ-HĐQT 22/08/2015 

- Báo cáo của TGĐ về tình hình hoạt động SXKD tháng 
07/2015 và phương hướng hoạt động tháng 08/2015; 

- Đầu tư 02 (hai) xe tải ben 15 tấn mới 100% hiệu 
Hyundai HD270 (máy cơ) cho XN Xây lắp; 

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty toàn quyền 
quyết định về hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ 
tục nhận tiền và bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, bàn giao mặt bằng thuộc dự án xây dựng đường Mỹ 
Phước - Tân Vạn với Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương. 
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TT Số Nghị quyết Ngày Các nội dung được thông qua 

12 12/NQ-HĐQT 19/10/2015 

- Báo cáo của TGĐ về tình hình hoạt động SXKD tháng 
09/2015 và phương hướng hoạt động tháng 10/2015; 

- Đầu tư 01 (một) Máy hàn bán tự động sản xuất lồng 
thép cống tròn bê tông ly tâm cho XN Cống bê tông. Model 
SMS 220/24 (mới 100%), do Đức sản xuất theo Luật Đấu 
thầu số 43/2013/QH13 quy định về đầu tư tài sản trên 1 tỷ 
đồng đối với Doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên 30% và 
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

13 13/NQ-HĐQT 19/10/2015 
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và 

ngày chi tạm ứng cổ tức công ty đợt 1 năm 2015 bằng tiền. 

14 14/NQ-HĐQT 19/10/2015 
- Bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh doanh công ty đối với 

ông Nguyễn Thế Phi, thời gian bổ nhiệm là 03 (ba) năm. 

15 15/NQ-HĐQT 23/11/2015 

- Báo cáo của TGĐ về trình hình hoạt động SXKD tháng 
10/2015 và phương hướng hoạt động tháng 11/2015; 

- Đầu tư 01 (một) xe tải ben 30 tấn đã qua sử dụng, hiệu 
Hyundai HD370 do Hàn Quốc sản xuất năm 2010 cho XN 
Cống bê tông; 

- Điều chỉnh chuyển đổi đầu tư 02 (hai) xe tải Ben 15 tấn 
mới 100% hiệu Hyundai HD270/340ps (máy cơ) theo Nghị 
quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT ngày 22/08/2015. Sang đầu 
tư 01 (một) xe tải ben 15 tấn mới 100% hiệu Hyundai 
HD270/380ps (máy điện) và 01 (một) xe tải Ben 25,5 tấn đã 
qua sử dụng, hiệu Hyundai Gold - TRAGO (máy điện) do 
Hàn Quốc sản xuất năm 2009; 

- Giao cho TGĐ công ty đầu tư tài chính ngoài doanh 
nghiệp vào một số công ty có tiềm năng theo hạn mức cho 
phép; 

- Quy hoạch nhân sự cấp cao, cho đi đào tạo các chức 
danh từ Giám đốc các XN; Trưởng các phòng, Kế toán 
trưởng và Phó Tổng Giám đốc Công ty. 

16 16/NQ-HĐQT 07/12/2015 

- Đầu tư 01 (một) xe tải ben 15 tấn mới 100% hiệu 
Hyundai HD270/380HP (Ga điện) cho XN Xây lắp; 

- Giao cho TGĐ công ty nguồn ngân sách không vượt 
quá 15% trên tổng tài sản của công ty tại Báo cáo tài chính 
soát xét 6 tháng đầu năm 2015 để đầu tư tài chính ngoài 
doanh nghiệp. TGĐ chịu trách nhiệm triển khai đầu tư phù 
hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật Việt Nam; đảm bảo lợi 
ích của Công ty. 

17 17/NQ-HĐQT 08/12/2015 
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận 

đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 
3-2 về (Cân hàng hóa, liên quan đến vận tải). 

18 18/NQ-HĐQT 22/12/2015 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. 

 

4. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ 
quản lý khác: 
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 Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động và sự phát triển 
của Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát, chỉ đạo đối với Tổng Giám 
đốc và các bộ phận quản lý khác trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh 
doanh hàng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ 
công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT, đồng thời thực hiện các quyền và nhiệm vụ 
được giao một cách trung thực, cẩn trọng đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công 
ty và Cổ đông. 

 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với TGĐ công ty và các cán bộ quản lý 
thông qua báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý và theo yêu cầu của các Tiểu ban 
thuộc HĐQT và báo cáo chi tiết, đầy đủ, kịp thời của TGĐ về tiến độ thực hiện, về 
định hướng triển khai, những khó khăn, vướng mắc… Tại các cuộc họp định kỳ 
hằng tháng và đột xuất của HĐQT. Qua đó nắm bắt sát tình hình của công ty, đề ra 
các quyết định kịp thời, đúng đắn, điều tiết trôi chảy và hiệu quả trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh, để đạt được chỉ tiêu theo kỳ vọng. 

Trong hoạt động điều hành, Ban Tổng Giám đốc thể hiện tinh thần trách 
nhiệm cao trong công việc, có trình độ, năng lực và phẩm chất; được đào tạo đầy đủ 
về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách, có nhiều năm kinh 
nghiệm trong việc quản lý và điều hành công ty; tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ 
hằng tháng về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; các định 
hướng chiến lược của Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được 
Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. HĐQT đánh giá cao sự nỗ 
lực của Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý, phấn đấu hết mình để hoàn thành 
mục tiêu chung. 

 

II. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2016: 

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016: 

Năm 2016, triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2016 là khá tích cực 
nhờ vào triển vọng thương mại và đầu tư khả quan hơn, ngành xây dựng Việt Nam 
dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức 7-8% đây là cơ hội để Công ty tiếp tục phát 
triển các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, với năng lực cạnh tranh còn ở mức thấp, 
khối lượng công trình chuyển tiếp năm 2016 của lĩnh vực xây lắp thấp là những 
thách thức mà Công ty phải đối mặt trong năm 2016. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 
năm 2016 đề ra định hướng kinh doanh, mục tiêu kế hoạch kinh doanh phù hợp 
nhất nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động, mang lại lợi ích cho các cổ đông và người 
lao động của Công ty. 

Qua tham khảo những nhận định và dự báo cùng với việc đánh giá năng lực 
nội tại, HĐQT đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh và định hướng trong năm 
2016 như sau: 

- Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 550.000 triệu đồng.  

- Lợi nhuận trước thuế là: 101.800 triệu đồng.  

- Lợi nhuận sau thuế là: 79.000 triệu đồng.  

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu là: 7.054 đồng/cổ phiếu.  

- Tỷ lệ chi trả cổ tức là 24% vốn điều lệ.   
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 Về doanh thu kế hoạch năm 2016: Doanh thu kế hoạch từ hoạt động sản 
xuất kinh doanh năm 2016 là 550.000 triệu đồng, giảm 1% so với kết quả thực hiện 
năm 2015, trong đó ghi nhận sự tăng trưởng doanh thu ở lĩnh vực xây lắp là 10%, 
cống bê tông 5%, kinh doanh vật liệu 27%, riêng doanh thu kế hoạch lĩnh vực đá 
xây dựng giảm 13%. Cơ cấu doanh thu, sản phẩm đá xây dựng, xây lắp, cống bê 
tông tiếp tục là sản phẩm chủ lực của Công ty, trong đó đá xây dựng chiếm 39%, 
xây lắp chiếm 33%, cống bê tông chiếm 14% và các lĩnh vực khác chiếm 14%. Kế 
hoạch doanh thu năm 2016 không tăng trưởng so với năm 2015 dựa trên sự cân 
nhắc thận trọng doanh thu từng lĩnh vực và chiến lược kinh doanh của Công ty, cụ 
thể ở lĩnh vực xây lắp thì khối lượng công trình chuyển tiếp sang năm 2016 ở mức 
thấp, trong khi các công trình vốn công triển khai mới hạn chế, tình hình đấu thầu 
phức tạp nhưng doanh thu kế hoạch xây lắp vẫn tăng 10%, phù hợp với định hướng 
chiến lược kinh doanh của Công ty. Ở lĩnh vực đá xây dựng, lượng đá dự trữ tại 
hầm và việc gia hạn giấy phép khai thác đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất, 
nhưng mặt bằng chế biến chật hẹp, việc khai thác xuống sâu cote -120m, dự kiến 
cũng ảnh hưởng đến sản lượng chế biến và tiêu thụ. Bên cạnh đó, triển vọng thị 
trường các lĩnh vực khác như cống bê tông, kinh doanh vật liệu còn nhiều khó khăn 
nên chưa “gánh vác” được vai trò động lực tăng trưởng của Công ty. Trên cơ sở đó, 
kế hoạch doanh thu năm 2016 đề ra 550.000 triệu đồng là phù hợp. 

 Về lợi nhuận kế hoạch năm 2016: Lợi nhuận sau thuế là 79.000 triệu 
đồng, giảm 22% so với ước thực hiện năm 2015. Nguyên nhân kế hoạch lợi nhuận 
năm 2016 giảm là:  

 Về chi phí giá vốn kế hoạch năm 2016 dự kiến tăng 3% so với năm 2015, 
nguyên nhân là do thay đổi cơ cấu doanh thu khi tăng trưởng tập trung ở những lĩnh 
vực kinh doanh có chi phí giá vốn cao như xây lắp, kinh doanh vật liệu. Cụ thể, chi 
phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung năm 2016 dự kiến 
tăng lần lượt 4%, 2% và 10% so với thực hiện 2015. Đối với chi phí nguyên vật liệu 
thì dự kiến giá các nguyên vật liệu đầu vào năm 2016 như sắt thép, xăng dầu, vật 
liệu tự nhiên sẽ tăng giá từ 5-10%. Đối với chi phí nhân công tăng do tăng đơn giá 
tiền lương, chi phí BHXH khi lương tối thiểu vùng tăng 12,4%. Về chí phí sản xuất 
chung tăng 10%, tương đương là 6.967 triệu đồng, trong đó tăng do tăng thuế tài 
nguyên sản phẩm đá xây dựng từ 7% lên 10% là 3.800 triệu đồng, tăng do thực hiện 
hỗ trợ xây dựng hạ tầng cho địa phương theo luật khoáng sản là 1.500 triệu đồng, 
tăng do đầu tư xuống sâu tại mỏ Tân Đông Hiệp và chi phí khấu hao tài sản tăng 
thêm là 1.667 triệu đồng.  

 Về chi phí tài chính: Với kế hoạch tổng nhu cầu vay nợ ngắn hạn năm 
2016 là 149.857 triệu đồng để phục vụ cho các hoạt động đầu tư. Hình thức vay chủ 
yếu là vay thấu chi với lãi suất cố định 5%/năm. Vì vậy, dự kiến chi phí tài chính 
năm 2016 là 6.350 triệu đồng, tăng 1848% so với thực hiện năm 2015 đã ảnh hưởng 
đến kế hoạch lợi nhuận ròng.  

 Về chí phí bán hàng: Tình hình vận tải tiếp tục siết chặt, trong khi Công ty 
tiếp tục mục tiêu duy trì và phát triển thị trường sang các khu vực lân cận nên chi 
phí bán hàng dự kiến 17%, từ mức 8.905 triệu đồng năm 2015 lên 10.400 triệu đồng 
trong năm 2016.    
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Mục tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2016 Công ty đề ra ở mức thận 
trọng và đã tính đến các yếu tố rủi ro do những tác động không thuận lợi của yếu tố 
bên trong và môi trường kinh doanh còn nhiều thách thức, nhưng vẫn đảm bảo lợi 
ích cho cổ đông thông qua việc duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức là 24%/mệnh giá.  

2. Về đầu tư phát triển: 
Tổng giá trị đầu tư năm 2016 là 129.857 triệu đồng, gồm các hạng mục như 

là Đầu tư xây dựng cơ bản là 57.220 triệu đồng, đầu tư máy móc, thiết bị tại các Xí 
nghiệp là 17.637 triệu đồng, đầu tư tài chính giai đoạn 1 là 55.000 triệu đồng. 

3. Định hướng của Hội đồng quản trị trong năm 2016: 

- Nâng cao năng lực cạnh tranh các lĩnh vực kinh doanh thông qua việc nâng 
cao năng lực và công nghệ sản xuất, năng lực thi công. Đảm bảo chất lượng và tiến 
độ cam kết các công trình, sản phẩm nhằm gia tăng lợi ích cho khách hàng. 

- Thực hiện đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp, đầu tư mở rộng ngành nghề 
hiện có. Chú trọng công tác đầu tư máy móc thiết bị, dự án mở rộng sản xuất lĩnh 
vực cống bê tông.   

- Nâng cao năng lực tiếp thị và bán hàng nhằm gia tăng thị trường, thị phần 
tại các thị trường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.  

- Nâng cao mức độ quan hệ của cấp Lãnh đạo với các Chủ đầu tư, Nhà thầu 
để tạo thuận lợi cho việc tiếp cận với các dự án, công trình trong và ngoài tỉnh Bình 
Dương; đầu tư tài chính ngoài doanh nghiệp những ngành nghề cốt lõi cùng ngành. 

- Tăng cường nghiên cứu phát triển sản phẩm mới phù hợp với năng lực và 
các nguồn lực hiện có, chú trọng vào sản phẩm gạch không nung cốt liệu nặng.  

- Tăng cường công tác quản lý nội bộ, công tác giá thành và định mức nhằm 
kiểm soát chi phí, tiết kiệm tối đa các chi phí đầu vào để giảm chi phí sản xuất, hạ 
giá thành sản phẩm nhằm tăng tính cạnh tranh về giá trên thị trường. 

4. Dự báo rủi ro và biện pháp phòng ngừa 

- Môi trường kinh doanh năm 2016 được dự báo vẫn còn nhiều thách thức, 
thực trang doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Do đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh 
năm 2016 đối mặt các rủi ro như sau: 

• Rủi ro thị trường: Kế hoạch về doanh thu trong năm 2016 hầu như không 
tăng trưởng so với ước thực hiện năm 2015. Tuy nhiên, để đảm bảo kế hoạch doanh 
thu đề ra,trong khi bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt, vì vậy Công ty phải nâng 
cao năng lực sản xuất để giảm giá thành sản phẩm và xây dựng chính sách giá bán 
cạnh tranh, linh hoạt. Đồng thời, Công ty tiếp tục đẩy mạnh các chương trình tiếp 
thị, chăm sóc khách hàng, nâng cao năng lực tiếp thị - đấu thầu nhằm tăng cường 
tìm kiếm các đơn hàng mới. 

• Rủi ro về biến động giá cả thị trường: Chi phí giá vốn năm 2016 được xây dựng 
trên cơ sở giá các nguyên liệu đầu vào chỉ tăng từ 2-5% so với năm 2015. Tuy 
nhiên, năm 2016 giá một số mặt hàng cơ bản như điện, xăng dầu sẽ từng bước vận 
hành theo cơ chế thị trường, và diễn biến của giá dầu thô thế giới và ảnh hưởng của 
nó đến giá cả các hàng hóa trong nước là yếu tố khó lường. Vì vậy, để đảm bảo hiệu 
quả chi phí Công ty sẽ chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch nguyên vật 
liệu và lưu kho hợp lý. Đồng thời, tăng cường công tác tìm kiếm các nguồn cung 
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ứng mới để luôn đảm bảo đầu vào ổn định về chủng loại, số lượng và giá cả nhằm 
giảm tối đa rủi ro có thê xảy ra từ áp lực tăng giá của nhà cung ứng. 

° Rủi ro nợ phải thu khỏ đòi: Mặc dù, tình hình kinh tế đã có nhiều chuyển 
biến tích cực, tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn. 
Tình hình cân đối vối đế thanh toán cho các công trình năm 2016 được chú trọng 
nhưng nguồn vốn bố trí còn hạn chế. Vì vậy, trong các giao dịch mua bán Công ty 
tăng cường các biện pháp xác minh tình hình tài chính, uy tín của khách hàng, cũng 
như ưu tiền các đơn hàng có bão lãnh thanh toán của Ngân hàng để hạn chế phát 
sinh nợ phải thu khó đòi, tăng cường công tác theo dồi, đeo bám thu hồi công nợ. Ở 
lĩnh vực xây lắp, Công tỵ sẽ tập trung đấu thầu vả thi công các công trình được bố 
trí vốn. 

° Rủi ro an toàn lao dộng: Nguy cơ mất an toàn lao động trong sản xuất khi ý 
thức chấp hành các quy định ATLĐ của người lao động chưa cao. Vì vậy, Công ty 
sẽ tăng cường phồ biến và huấn luyện cho người lao dộng nâng cao nhận thức về an 
toàn vệ sinh lao dộng, các thao tác bắt buộc phải thực hiện trước và sau khi sản 
xuất, trang bị dầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động. Hoạt động khai thác đá ngày 
càng xuống sâu, nguy cơ mất an toàn cao, do đó tăng cường việc đánh giá các nguy 
cơ, rủi ro có thế xảy ra và đề ra biện pháp kiếm soát, đảm bảo nghiêm ngặt các biện 
pháp an toàn trong khai thác mỏ. 

° Rủi ro mất dữ liệu: Hiện Công ty đã chuyển sang sử dụng các phàn mềm 
Văn phòng điện tử, phần mềm kế toán online FAST được vận hành trên nền 
internet. Do dó, nguy cơ mất dữ liệu do nhiễm virut hoặc sir cố khi vận hành hệ 
thống thông tin mạng. Vì vây, Công ty sẽ thường xuyên bảo dưỡng hệ thống 
internet, các máy Server, cài đặt và cập nhật phần mồm chống virut, thực hiện kiểm 
tra bảo mặt và sao lưu dữ liệu dự phòng. 

Tóm lai: 
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 được xây dựng phù hợp với triển 

vọng kinh tế và tình hình thực tế của Công ty, phù họp với các mục tiêu chiến lược 
giai đoạn 2014-2018 đã rà soát. Với kết quả đạt được trong năm 2015 và sự đoàn 
kct, năng dộng với tinh thần quyct tâm cao của tập thê lãnh dạo, cùng toàn thê nhân 
viên công ty, Hội đồng quản trị sẽ cố gang phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, hoàn 
thành chi tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh nám 2016. 

Tiếp thu những ý kiến cùa quý cổ đông đóng góp cho định hướng sản xuất 
kinh doanh trên nền tảng, thế mạnh $ẳn có của Công ty, dể uy tín, thương hiệu 
Công ty ngày càng phát triền./. 

Trân trọng ! 
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