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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 

 
        

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016,    
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2. 

 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 đã được Đại hội 
đồng Cổ đông thông qua ngày 24/4/2013. 

Căn cứ vào tình hình kiểm tra hoạt động SXKD tại các đơn vị thuộc Công 
ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 trong năm 2015, Ban kiểm soát báo cáo như sau: 

I. HẬU KIỂM TRA KẾT QUẢ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 
ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015. 

- Tham dự có 43 cổ đông, trong đó: 24 cổ đông tham dự trực tiếp và 19 cổ 
đông ủy quyền trên tổng số 301 cổ đông sở hữu, đại diện cho 
8.743.387/11.200.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,07%, đạt yêu cầu theo quy định. 

- Biên bản số: 19/BB-ĐHĐCĐ, 27/4/2015, V/việc họp ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2015 Cty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2. 

- Ban hành Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ, 27/4/15 nội dung gồm: Thông 
qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 
2015; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 
2015; Thông qua việc chọn lựa đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015 
của Cty là Cty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC); 
Thông qua mức thù lao thực hiện năm 2014 của HĐQT, BKS, Thư ký Cty là 
2%/Lợi nhuận sau thuế; Thông qua mức thù lao kế hoạch năm 2015 của HĐQT, 
BKS, Thư ký Cty là 2%/Lợi nhuận sau thuế; Thông qua chủ trương Chức danh 
Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành Cty; Nghị quyết đã được 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 biểu quyết, tán thành 100% và có hiệu lực kể từ 
ngày ký. 

- Ban hành Nghị quyết số: 02/NQ-ĐHĐCĐ, 27/4/15 nội dung gồm: Thông 
qua báo cáo tài chính năm 2014 của Cty CP Đầu tư XD 3-2 đã kiểm toán bởi Cty 
TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 
thực hiện năm 2014; Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015; Thông 
qua việc chuyển đổi quỹ dự phòng tài chính vào quỹ đầu tư phát triển; Nghị 
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quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 biểu quyết, tán thành với tỷ lệ 
100% và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
SXKD, CÔNG TÁC TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ MUA SẮM TSCĐ, TỔ CHỨC 
NHÂN SỰ, CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC CTY. 

1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD TRONG KỲ. 

1.1. Kiểm tra báo cáo tại Phòng Kinh doanh Cty. 

- Ngày 19/5/15, kiểm tra doanh thu thực hiện bán ngoài lũy kế 04 tháng 
đầu năm 2015 toàn Cty là: 147,48 tỷ đạt tỷ lệ 29% kế hoạch năm 2015, tăng 10% 
so cùng kỳ.  Doanh thu nội bộ lũy kế 04 tháng đầu năm 2015 toàn Cty là: 2, 71 tỷ 
đạt tỷ lệ 15% kế hoạch năm 2015, tăng 06% so cùng kỳ. 

Do vào mùa triển khai công trình nên việc tiêu thụ sản phẩm đá và cống 
tăng cao, bên cạnh doanh thu từ chênh lệch quyết toán công trình được hạch toán 
trong tháng đã góp phần đảm bảo kế hoạch doanh thu. XN Xây lắp vướng giải 
tỏa tại các công trình: Đường Mười Muộn, Chiêu Liêu-An Phú, vướng điều chỉnh 
thiết kế tại công trình Nhà Văn hóa Dầu Tiếng. XN Đá vào mùa khô nên thời tiết 
nắng nóng, bụi phát tán nhiều gây ảnh hưởng đến sản xuất và năng suất lao động. 
Tại XN Cống BT, chất lượng sản phẩm cống, gạch Terrazzo chưa ổn định khi 
cung cấp cho các khách hàng là: Cty Tây Hồ, Thuận Việt, Trường Vinh, tiến độ 
giao hàng cũng chưa đáp ứng được yêu cầu. 

- Ngày 23/12/15, kiểm tra tình hình hoạt động SXKD Cty, doanh thu lũy 
kế đến tháng 11/2015 là: 485,4 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch năm 2015, tăng 19% 
so với cùng kỳ năm 2014. 

Trong đó: XN Xây lắp là: 123,7 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch năm 2015, tăng 
15% so với cùng kỳ năm 2014; XN Đá XD là: 229,5 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch 
năm, tăng 24% so với cùng kỳ; XN Cống BT là: 72,0 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch 
năm, tăng 5% so với cùng kỳ và Trung tâm 279 là: 60,1 tỷ đồng, đạt 95% kế 
hoạch năm, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2014. 

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 của Cty, tổng doanh thu thực hiện là: 
557,4 tỷ đồng, đạt 108% so với kế hoạch năm 2015 (516 tỷ đồng), tăng 23 % so 
doanh thu cùng kỳ năm 2014 (453,6 tỷ đồng). 

Trong đó doanh thu các lĩnh vực chính, gồm: Đá XD là: 248,6 tỷ đồng, đạt 
124% kế hoạch năm 2015, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2014; Xây lắp là: 164,0 
tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch năm, tăng 24% so với cùng kỳ; Cống BT là: 71,4 tỷ 
đồng, đạt 110% kế hoạch năm, tăng 21% so với cùng kỳ; Kinh doanh VLXD là: 
39,4 tỷ đồng, đạt 129% kế hoạch năm, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2014,.. 

- Mức lãi cơ bản trên cổ phiếu theo báo cáo kết quả SXKD năm 2015 là: 
8.410 đồng/cổ phiếu, đạt 124% kế hoạch năm 2015 (kế hoạch 6.786 đồng/cổ 
phiếu), tăng 39% so cùng kỳ năm 2014. 
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1.2. Công tác ký kết hợp đồng mua bán, cung ứng vật tư thiết bị Cty. 

- Ngày 19/5/15, kiểm tra tại Phòng Kinh doanh việc Cty quy định phân cấp 
cho các đơn vị chi nhánh thỏa thuận ký kết hợp đồng bán hàng theo mức giá do 
đơn vị đề xuất, Cty ban hành giá bán hàng kỳ và các quy định mua bán kèm theo. 
Về việc mua hàng Cty cũng phân cấp cho Phòng kinh doanh và các đơn vị theo 
chủng loại hàng hóa cụ thể và kiểm tra việc thực hiện. 

Kiểm tra hồ sơ Phòng Kinh doanh cung ứng vật tư cho XN Đá; Hồ sơ 
thông báo giá bán ngoài sản phẩm cống BT ly tâm; Bảng tính giá thành toàn bộ 
sản phẩm đá XD quý II/2015; Bảng báo giá bán sản phẩm đá XD ngày 14/4/15; 
Kiểm tra các hợp đồng mua bán của XN Xây lắp, XN Cống BT,.. thực hiện đúng 
quy định. 

- Tiếp tục triển khai các chương trình tiếp thị đến các Cty, tăng cường công 
tác nghiên cứu phát triển, tăng cường tìm kiếm các nhà cung ứng vật tư, thầu phụ 
có năng lực và giá cạnh tranh để cung cấp cho các đơn vị, thường xuyên nghiên 
cứu biến động giá thị trường, nhất là nhiên liệu, sắt thép nhằm kiểm soát biến 
động giá để điều chỉnh giá bán sản phẩm cho phù hợp với thị trường. 

1.3. Kiểm tra tình hình hoạt động SXKD tại XN Xây lắp. 

- Ngày 28/7/15, kiểm tra tại XN Xây lắp, doanh thu lũy kế đến hết tháng 
6/2015 đạt 34,2% kế hoạch năm 2015. Doanh thu tháng 6/15 không đạt so với kế 
hoạch đã điều chỉnh, lý do Công trình Đường Mười Muộn không đạt mặt dù khối 
lượng dỡ dang khá lớn (6,4 tỷ), khối lượng cống đã thi công nhưng chủ đầu tư 
chưa hoàn tất hồ sơ phê duyệt điều chỉnh thiết kế phần cống, các khối lượng thi 
công chưa hoàn chỉnh do vướng đường ống cấp nước. 

- Tình hình công tác tham dự đấu thầu 06 tháng, ghi nhận: Số lượng mua 
hồ sơ thầu: 24 gói thầu, tham gia đấu thầu: 17 gói (công trình dân dụng: 14 gói, 
công trình giao thông: 03 gói). Có 03 công trình trúng thầu, gồm: 02 công trình 
dân dụng và 01 công trình giao thông. Tổng giá trị trúng thầu: 118,7 tỷ đồng. 

- Tình hình thực hiện công tác tổ chức đấu thầu nội bộ, qua xem xét hồ sơ 
tổ chức đấu thầu nội bộ đối với công trình Trường THCS Thuận Giao, XN thực 
hiện đúng theo quy định của Cty và quy định trong hoạt động XD hiện hành. 

- Kiểm tra nguyên nhân một số công trình không trúng thầu, gồm: Công 
trình Trường Tiểu học Hưng Hòa, Bàu Bàng, Bình Dương, không được chọn, do: 
Hồ sơ đề xuất kỹ thuật không đáp ứng năng lực kinh nghiệm, trong khi đơn vị tổ 
chức đấu thầu không thông báo cho Cty bổ sung hồ sơ chứng minh năng lực kinh 
nghiệm mà kết luận ngay đơn vị trúng thầu là sai quy định.  

Đấu thầu công trình Trường Mầm non Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương, 
không chọn, lý do: Có điểm đánh giá tổng hợp không cao nhất (kết quả xếp hạng 
hai/bốn nhà thầu tham dự). Qua vòng xét điểm kỹ thuật Cty cao nhất, vòng tài 
chính Cty giá thấp nhất (thấp hơn 2,9 tỷ so đơn vị đứng nhì), tuy nhiên trong quá 
trình kiểm tra của đơn vị tư vấn công bố lại sau khi chấm thầu, công bố đơn vị 
đứng nhì có tính nhầm lẫn về khối lượng và giá cuối thấp hơn Cty là 200 triệu.  
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Công trình Trường Mầm non An Điền, Bến Cát, Bình Dương, không được 
chọn, lý do: Xếp hạng II (theo quyết định: 1205/QĐ-UBND, 03/6/15 của UBND 
TX.Bến Cát). Khi mở 04 đơn vị dự thầu, trong đó: Xét vòng kỹ thuật Cty đứng 
nhất, vòng xét giá thì Cty đứng nhì, qua đánh giá kết quả chung thì Cty đứng nhì. 

- Kế hoạch doanh thu trong tháng 12/2015 là 43,1 tỷ đồng, các công trình 
dự kiến có doanh thu lớn là Trường Tương Bình Hiệp, Trường Thuận Giao, Định 
Hiệp, Đường Mười Muộn, Đường Đồng Cây Viết và hai gói duy tu đường ĐT 
746. 

- Tiếp tục tăng cường công tác tiếp thị và tham gia đấu thầu công trình để 
tăng cường khối lượng các đơn hàng, nguồn việc chuyển tiếp cho năm 2016. Đôn 
đốc giải quyết các vướng mắt các công trình để lên hồ sơ thanh toán khối lượng 
hoàn thành các công trình. 

1.4. Kiểm tra tình hình hoạt động SXKD tại XN Đá XD. 

- 23/9/15 Kiểm tra báo cáo sản lượng đá  khai thác và chế biến đá trong 
tháng 9/15 là: 107.271,6 m3, đạt 72,79% so với kế hoạch năm, sản lượng tiêu thụ 
là: 122.856,21 m3, đạt 75.23% so với kế hoạch, doanh thu là: 22,4 tỷ đồng, đạt 
77.53% so với kế hoạch.  

- Sản phẩm gạch không nung, trong tháng là: 72.354 viên, đạt 48,33% so 
với kế hoạch, doanh thu tiêu thụ là 105 triệu đồng, đạt 35,78% so với kế hoạch. 

- Đánh giá chung, thuận lợi: Máy móc thiết bị chế biến hoạt động ổn định, 
mặt bằng khai thác mỏ được mở rộng đảm bảo ổn định cho sản lượng khai thác 
và chế biến đạt ở mức cao (trên 100.000 m3/tháng). Tất  cả các sản phẩm điều 
tiêu thụ mạnh đã góp phần doanh thu trong tháng đạt mức cao. 

- Khó khăn: Do đường vận chuyển xuống mỏ chật hẹp, ảnh hưởng lớn đến 
năng suất thiết bị vận chuyển, ảnh hưởng đến việc tăng sản lượng khai thác dụ 
trữ. Tiến độ khai thác dự trữ đá không thể đẩy nhanh được do mặt bằng khai thác 
khó khăn, ở tầng sâu thì hết cos đã đến cos -100m, phần trên cao phải giải tỏa 
lượng đá hộc rất lớn đề có mặt bằng khoan nổ mìn. Về sản phẩm gạch không 
nung thị trường tiêu thụ chậm, không có bãi chứa thành phẩm nên phải sản xuất 
cầm chừng. 

- Đẩy nhanh tiến độ khai thác đá dự trữ để phục vụ kế hoạch kinh doanh 
trong quý I/2016, tiếp tục tăng cường hoạt động bán hàng, khảo sát giá của khu 
vực để điều chỉnh cho phù hợp. 

- Tình hình thực hiện hợp đồng mua bán sản phẩm đá XD và gia công,  
nhượng nguyên liệu vận chuyển đá tại mỏ. Qua xem xét hợp đồng mua bán sản 
phẩm đá xây dựng giữa XN Đá với Cty CPBT Hồng Hà, đúng quy định. 

- Đối với hợp đồng gia công-nhượng nhiên liệu vận chuyển đá tại mỏ căn 
cứ tình hình thực tế giá cả thị trường và điều kiện khai thác sản phẩm đá tại XN 
để xây dựng đơn giá vận chuyển. 



___________________________________________________________________________ 

 

5

1.5. Tình hình thực hiện gia hạn giấy phép khai thác và dự trữ đá 
nguyên liệu cho sản xuất đầu năm 2016.  

- XN làm việc với các hộ dân xung quanh khu vực mỏ, thu thập ý kiến 
cộng đồng dân cư về việc: “Mỏ đá Tân Đông Hiệp khai thác xuống sâu 120 mét 
và thời hạn đến năm 2017”. Số phiếu phát ra là 142, trong đó có 130 hộ dân khu 
vực khu phố Tân An, P.Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, Bình Dương đồng ý với nội 
dung trên, các phiếu thăm dò có xác nhận của đại diện khu phố Tân An. Còn 12 
hộ không đồng ý với nội dung trên. Hồ sơ XN chuyển về Ban quản lý mỏ Tân 
Đông Hiệp lập hồ sơ xin gia hạn khai thác mỏ.  

- Tình hình gia hạn giấy phép khai thác mỏ: Hiện tại tình hình xin giấy 
phép gia hạn chung khu vực mỏ đá Tân Đông Hiệp có khả năng khai thác đến 
cuối năm 2017 và hồ sơ xin giấy phép có kết quả dự kiến khoảng quý I/2016. 

- Công tác dự trữ đá nguyên liệu: Theo kế hoạch của XN lượng đá nguyên 
liệu dự trữ để SX đến khi đóng mỏ là: 600.000 m3, nhưng hiện tại do tình hình 
khai thác xuống tầng sâu, nên giới hạn trong việc cung ứng nguyên liệu đáp ứng 
cho sản xuất. XN triển khai việc khai thác đá nguyên liệu vừa sản xuất và dự trữ, 
khối lượng dự trữ đến cuối năm 2015 dự kiến khoảng 300.000 m3, đáp ứng nhu 
cầu sản xuất trong 03 tháng đầu năm 2016, thời gian chờ có giấy phép thực hiện. 

1.6. Kiểm tra tình hình hoạt động SXKD tại XN Cống bê tông. 

- 24/11/15 Kiểm tra doanh thu lũy kế 10 tháng đạt 87% so với chỉ tiêu kế 
hoạch năm 2015, tăng 16% so với cùng kỳ. Trong đó: Sản phẩm cống BT tại 
Xưởng Thuận Giao đạt 100% so với chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2015,tăng 14% so 
với cùng kỳ; Xưởng BT Long Nguyên đạt 73% so với chỉ tiêu cả năm, tăng 19% 
so với cùng kỳ; Vận tải cơ giới đạt 112% so với chỉ tiêu, tăng 44% so với cùng 
kỳ; Gạch Terrazzo đạt 92% so với chỉ tiêu, tăng 44% so với cùng kỳ. 

- Đánh giá chung: Hoạt động SXKD trong tháng 10/2015 của XN khả 
quan, doanh số tăng do các hợp đồng cống hộp và cống ly tâm D 1200 và D 1500 
được thực hiện mạnh. Sản lượng cống BTLT là 6.784m, chiếm tỉ lệ 72% doanh 
thu, gạch Terrazzo là 1.860,96 m2 chiếm 2% doanh thu, gối cống là 1.916 cái 
chiếm 3% doanh thu, cống hộp là 164 cái chiếm 23% doanh thu. 

- Phương hướng nhiệm vụ đến cuối năm 2015 và kế hoạch thực hiện cho 
năm 2016:  

Tập trung hoạt động SXKD, tăng cường mối quan hệ với khách hàng trong 
và ngoài tỉnh. Có kế hoạch chăm sóc khách hàng một cách có hiệu quả nhằm tạo 
niềm tin của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của xí nghiệp. Tiếp tục đẩy 
mạnh công tác tiếp thị trực tiếp đến các công trình trong và ngoài tỉnh như: Bình 
Phước, Tây Ninh, hai thị trường chính là Bình Dương và TP.HCM.  

Khảo sát tình hình tiêu thụ cho sản phẩm cống BT, gạch Terrazzo, giá bán 
ở các khu vực lân cận để điều chỉnh giá bán cho phù hợp. Thường xuyên trao đổi, 
nắm bắt thông tin kịp thời từ khách hàng, đôn đốc khách hàng nhận hàng theo 
như cam kết nhằm giải phóng mặt bằng cho việc sản xuất sản phẩm mới. 
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Thường xuyên nghiên cứu cải tiến sản xuất, thiết bị, công nghệ để giảm tối 
đa chi phí sản xuất, xây dựng định mức vật tư, nhân công, ca máy để sản xuất 
cống bê tông, gạch Terrazzo theo hướng cải tiến mới. 

XN thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong quá trình 
sản xuất, kiểm soát vật tư sử dụng, tìm và xử lý nguyên nhân hao hụt vật tư sản 
xuất tại Xưởng. 

- Tình hình thực hiện hợp đồng mua bán sản phẩm, kiểm tra hồ sơ ký kết 
hợp đồng với Công ty TNHH XD-TM Thuận Việt, thực hiện đúng quy định, 
hàng tháng XN theo dõi đối chiếu công nợ với khách hàng kịp thời. 

2. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, CÔNG NỢ BÁN HÀNG. 

2.1. Kiểm tra báo cáo tại Phòng Tài chính Cty. 

- Ngày 19/5/15 Kiểm tra báo cáo tài chính quý I/2015 của Cty được lập 
đầy đủ và theo đúng quy định. Cty cũng đã tiến hành công bố thông tin báo cáo 
tài chính quý I/2015 trên Cổng thông tin điện tử của UBCKNN, Sở Giao dịch 
chứng khoán TP.HCM và website của Cty vào ngày 20/4/15. 

- Theo thông tư: 200/2014/TT-BTC, 22/12/14 hiệu lực từ 01/01/15. Theo 
đó, tài khoản Quỹ dự phòng tài chính sẽ bị xóa bỏ trong hệ thống tài khoản kế 
toán Việt Nam, toàn bộ số dư Quỹ dự phòng tài chính, sẽ được chuyển sang Quỹ 
đầu tư phát triển. Trong báo cáo quý I/2015, Cty đã chuyển số dư Quỹ dự phòng 
tài chính là 11.871.891.448 đồng sang Quỹ đầu tư phát triển, đã được Đại hội 
đồng Cổ đông thông qua bằng Nghị quyết số: 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/15. 

- Tình hình công nợ của Cty đến ngày 30/4/15, số phải thu: 99,7 tỷ đồng. 
Trong đó: XN Đá: 5,0 tỷ đồng, XN Xây lắp: 85,3 tỷ đồng, XN Cống BT: 4,4 tỷ 
đồng, Trung tâm VLXD 279: 4,1 tỷ đồng. 

- Cty theo dõi trích lập dự phòng cho các khoản nợ phải thu trên 06 tháng 
tính đến cuối tháng 4/2015. Tuy nhiên, khoản phải thu trên 06 tháng cho hoạt 
động xây lắp, hiện Cty chưa trích lập dự phòng do công nợ phải thu của hoạt 
động xây lắp chủ yếu là các công trình công của nhà nước, khả năng không thanh 
toán từ chủ đầu tư là thấp. 

- Tình hình nợ khó đòi và trích lập dự phòng nợ phải thu đến 30/9/15, như 
sau: Tổng số tiền nợ khó đòi trong vòng từ 01 năm đến trên 03 năm là: 1,364 tỷ 
đồng, đã trích lập quỹ dự phòng từ 30%-100% số tiền là: 934  triệu đồng.  

- Trong kỳ, Hội đồng quản trị Cty đã thông qua Nghị quyết số: 10/NQ-
HĐQT, ngày 21/7/15 về việc xử lý các khoản nợ khó đòi và Phòng Tài chính đã 
tiến hành xử lý các khoản nợ khó đòi đối với khách hàng mua cống của XN Cống 
BT là: Cty TNHH XD Đồng Long, số tiền là 33,5 triệu đồng và khách hàng thuê 
CCDC tại Trung tâm VLXD 279, gồm: Cty TNHH XD Vân Hải: 484 triệu đồng, 
Cty TNHH Tư Vấn Khai Nam: 35 triệu đồng và Cty CPTKXD Nam Trung Việt: 
78 triệu đồng. 

- Kiểm tra ngày 23/12/15, Báo cáo tài chính Quý III/2015 của Cty được lập 
đầy đủ và công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của UBCKNN và Sở 
Giao dịch chứng khoán TP.HCM và website của Cty vào ngày 20/10/15. Người 
công bố thông tin là: Ông Lữ Minh Quân-Thư ký Cty. 
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- Tình hình công nợ của Cty đến ngày 22/12/15, số phải thu là: 116,2 tỷ 
đồng. Trong đó: XN Đá: 2,4 tỷ đồng, XN Xây lắp: 98,7 tỷ đồng, XN Cống BT: 
4,7 tỷ đồng, Trung tâm VLXD 279: 9,1 tỷ đồng,.. 

- Tình hình trích lập và sử dụng các Quỹ của Cty đến ngày 22/12/15, như 
sau: Ngày 01/10/15, Cty có công bố giải trình về chênh lệch số liệu Báo cáo Tài 
chính năm 2014, theo kết quả báo cáo của Kiểm toán nhà nước, lợi nhuận sau 
thuế của Cty sẽ điều chỉnh giảm 3,94 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận sau thuế năm 
2014 của Cty sau điều chỉnh là: 67,86 tỷ đồng. 

- Việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2014 của Cty tuân thủ 
theo Nghị quyết số: 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/15 của ĐHĐ Cổ đông Cty về số 
tiền trích lập cho các quỹ. Tuy nhiên, tỷ lệ trích  lập có điều chỉnh tăng do kết quả 
của Kiểm toán nhà nước làm giảm lợi nhuận sau thuế năm 2014 của Cty. 

- Cty đã điều chỉnh sổ sách kế toán và Báo cáo tài chính theo Biên bản 
kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. 

- Về việc sử dụng các quỹ khen thưởng, phúc lợi. Trong kỳ, Cty đã chi 
khen thưởng thi đua sản xuất và tiết kiệm cho các XN trực thuộc và lãnh đạo cơ 
sở với số tiền là: 1.893.586.000 đồng. Về quỹ phúc lợi, Cty đã chi 933.264.000 
đồng để thăm hỏi và hỗ trợ CB-CNV, hỗ trợ kinh phí đón xuân cho các đơn vị 
hành chính nơi Cty đặt trụ sở kinh doanh. 

2.2. Tình hình triển khai chương trình kế toán mới. 
- Phần mềm kế toán mới FAST, chạy trên nền web đã được Cty triển khai 

đưa vào sử dụng từ quý I/2015. Tổng chi phí triển khai hệ thống là 294 triệu 
đồng. Thời gian triển khai là từ tháng 8/2014. 

- Trong kỳ báo cáo quý I/2015, Cty có thể in trực tiếp các báo cáo chi tiết 
từ phần mềm kế toán FAST, như báo cáo chi tiết về giá thành sản phẩm theo 
nhóm yếu tố cho từng đơn vị trực thuộc, phân bổ chi phí, phân bổ công cụ dụng 
cụ,…trước đây Cty phải thực hiện phương pháp thủ công để tập hợp báo cáo. 

- Phần mềm kế toán FAST có thể in ra các báo cáo quản trị, phân tích các 
chỉ tiêu tài chính phục vụ cho công tác quản trị Cty. 

- Phòng Tài chính Cty đã triển khai phần mềm kế toán FAST và phân 
quyền cho các XN trực thuộc, giúp các XN có thể theo dõi nhanh tình hình 
SXKD, tình hình công nợ và các báo cáo quản trị khác trong tháng. 

2.3. Kiểm tra báo cáo tài chính tại XN Xây lắp. 

- Ngày 28/7/15, kiểm tra công tác kế toán tại XN Xây lắp, hiện XN có thể 
xem được báo cáo về tình hình công nợ phải thu trên hệ thống phần mềm kế toán 
FAST của Cty, có thể theo dõi chi phí phát sinh hàng tháng của XN, hàng tuần 
báo cáo nợ phải thu tại XN về Cty. 

- Đối với những khoản nợ quá hạn, XN đã tiến hành gửi công văn đôn đốc, 
đề xuất lãnh đạo sắp xếp làm việc với chủ đầu tư để giải quyết tồn đọng, đẩy 
nhanh tiến độ thanh toán khối lượng hoàn thành, đẩy nhanh công tác thu tiền. 

- Tình hình công nợ tại XN Xây lắp đến ngày 23/7/15: 
+ Công trình đã quyết toán nhà nước, số dư nợ là: 513 triệu đồng, trong đó 

nợ quá hạn dưới 06 tháng đến 03 năm là: 313 triệu đồng. 
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+ Công trình chưa quyết toán nhà nước, số dư nợ là: 8,096 tỷ đồng, thời 
gian còn trong hạn định. 

+ Công trình chưa quyết toán chủ đầu tư, số dư nợ là: 76,497 tỷ đồng, 
trong đó nợ quá hạn từ 06 tháng đến 01 năm là: 66,868 tỷ đồng. 

- Kiểm tra hiệu quả hoạt động của công trình Duy tu, sửa chữa đường Bố 
Lá tại huyện Phú Giáo, Bàu Bàng, Dầu Tiếng với tổng vốn đầu tư được duyệt là 
13,7 tỷ đồng. Thời gian thi công thực tế từ 09/12/14 đến 30/01/15 đã quyết toán 
hoàn thành trong năm 2015. Tổng giá trị XN đề nghị quyết toán là: 11,33 tỷ 
đồng, giá trị được chấp nhận quyết toán là: 11,31 tỷ đồng, chênh lệch: 17,3 triệu 
đồng, lý do: Giảm chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo Thông tư số: 
19/2011/TT-BTC ngày 14/02/11 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án 
hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. 

Theo số liệu từ Phòng Tài chính, hiệu quả của công trình Duy tu đường Bố 
Lá: 

+ Tổng doanh thu chưa thuế của công trình: 9.793.629.091 đồng. 
+ Tổng giá vốn công trình: 8.779.874.222 đồng. 
+ Lợi nhuận công trình: 1.013.754.869 đồng. 
+ Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu công trình: 10,35%. 
- Hiện tại, XN vẫn chưa theo dõi được các chi phí phát sinh cho từng công 

trình để tính ra hiệu quả của từng công trình. XN đang triển khai việc theo dõi chi 
phí từng công trình trên phần mềm kế toán FAST. 

2.4. Kiểm tra báo cáo tài chính tại XN Đá XD. 

- 23/9/15 Kiểm tra tình hình công nợ phải thu cuối kỳ đến ngày 16/9/15, 
cộng là: 2,347 tỷ đồng, trong đó: Sản phẩm đá là: 2,269 tỷ đồng và sản phẩm 
gạch là: 78 triệu đồng. 

- XN theo dõi đối chiếu công nợ hàng tháng với khách hàng tính đến ngày 
16/9/15, số nợ quá hạn dưới 03 tháng là: 273 triệu đồng, trong đó: Cty CP SXXD 
Hưng Long Phước: 220 triệu đồng và Cty TNHH Thỗ Mỹ Thành: 68,5 triệu 
đồng, XN đã gửi nhắc nợ lần 2, lần 3 đến 02 khách hàng này. 

- Theo đánh giá của lãnh đạo XN, đây là các khách hàng lâu năm, hiện 
đang chuyển hướng mua hàng từ các nhà cung cấp khác, nên có đề nghị thanh 
toán chậm cho XN, có khả năng thu hồi các khoản nợ này, nên XN chưa chuyến 
bộ phận pháp lý để tiến hành các thủ tục pháp lý. 

- Đánh giá chung: Tình hình công nợ của XN Đá là tốt, hầu hết các khách 
hàng mua đá đều phải trả tiền trước cho XN. Chỉ có vài khách hàng, XN bán 
hàng chịu theo phê duyệt ngày 30/12/14 của Tổng giám đốc Cty. Báo cáo công 
nợ của XN có theo dõi từng khách hàng, từng khoản nợ và tuổi nợ. 

2.5. Kiểm tra báo cáo tài chính tại XN Cống bê tông. 

- 24/11/15 Kiểm tra tình hình công nợ phải thu của XN, đến 31/10/15 là: 
5,65 tỷ đồng, trong đó: Nợ quá hạn là: 1,34 tỷ đồng, bao gồm: Nợ quá hạn từ 01-
03 tháng: 226 triệu đồng, nợ quá hạn từ 04-06 tháng: 288 triệu đồng và nợ trên 06 
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tháng là: 830 triệu đồng, trong đó số nợ lớn có: Cty TNHH Quang Phước: 264 
triệu đồng, Cty CPĐTXD Trí Dũng: 133 triệu đồng, Cty CPXDVT Hoàng Ngân: 
178 triệu đồng,.. 

- Trong năm 2015, XN đã chuyển hồ sơ về Cty khởi kiện và thu được 
khoản nợ quá hạn từ Công ty TNHH Phát Triển GS Củ Chi với số tiền là: 308 
triệu đồng. 

- Đánh giá chung: XN tuân thủ đầy đủ quy chế về quản lý nợ phải thu của 
Cty. 

3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, MUA SẮM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH. 

3.1. Tình hình triển khai thực hiện các dự án của Cty trong năm 2015. 

- Dự án Khu dân cư Nguyễn Văn Tiết. 

Đối với các hạng mục còn dỡ dang do vướng việc di dời giải tỏa các hộ 
dân, Cty lập Báo cáo số: 349/BC-CTY ngày 10/7/15 và Tờ trình số: 213/TTr-
CTY, ngày 19/5/15 V/việc xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu dân 
cư Nguyễn Văn tiết, phường Lái Thiêu, TX.Thuận An, Bình Dương, chuyển gửi 
cho Sở Xây dựng Bình Dương. 

Sau đó Sở Xây dựng Bình Dương lập công văn số: 1493/SXD-KT,QHXD, 
ngày 13/8/15 V/việc Chuyển hồ sơ xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết 
Khu dân cư Nguyễn Văn tiết, phường Lái Thiêu, TX.Thuận An, chuyển về Phòng 
Quản lý đô thị thị xã Thuận An, Cty đã liên hệ cung cấp đủ hồ sơ chờ giải quyết. 

- Dự án Khu nhà ở công nhân An Phú. 

Trong năm 2015, Công ty có triển khai hạng mục công trình Trường Mẫu 
giáo An Phú, theo Quyết định số: 82/QĐ-CTY, 13/10/12, V/việc phê duyệt Báo 
cáo kinh tế-kỹ thuật công trình Trường Mẫu giáo An Phú trong dự án: Khu nhà ở 
công nhân An Phú, đại điểm: Phường An Phú, TX.Thuận An, Bình Dương. 

Diện tích sử dụng đất là 1.178 m2, do Công ty xây dựng, loại công trình 
Cấp IV, các hạng mục: Trường mẫu giáo; Nhà bảo vệ; Hệ thống mương thoát 
nước; Sân đường; Nhà xe; Tường rào; Cột cờ. Tổng mức đầu tư là 5,771 tỷ đồng, 
thời gian thực hiện từ năm 2012-2013. Cty chưa triển khai thực hiện công trình 
do vướng Dự án đường Mỹ Phước-Tân Vạn, sau đó Cty tiến hành triển khai từ 
30/4/2015 đến nay tiến độ xây dựng được khoảng 95%, tập hợp chi phí đầu tư 
xây dựng đến 23/12/15 ước tính: 4,4 tỷ đồng. 

3.2. Tình hình mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2015. 

Trong năm qua, Cty đã triển khai thực hiện việc mua sắm trang bị một số 
tài sản hoàn chỉnh tại các chi nhánh đơn vị, bao gồm: 

- Trang bị tại XN Cống BT, gồm: Mua xe tải ben qua sử dụng, giá trị: 1,72 
tỷ đồng; Mua 01 cẩu cho xe đầu kéo, giá trị: 676 triệu đồng; Đầu tư khuôn cống 
là: 212 triệu đồng. 

- Tại XN Xây lắp, tarng bị mới, gồm: 01 xe đào bánh hơi: 0,484 tỷ đồng; 
01 xe lu rung>25 tấn, giá trị: 1,23 tỷ đồng; 01 máy bẻ đai-nắn tự động, giá trị: 46 



___________________________________________________________________________ 

 

10

triệu đồng; 02 xe ben tự đổ HD 270, giá trị: 3,977 tỷ đồng; 01 xe ben tự đổ HD 
270, giá trị: 2,075 tỷ đồng. 

- Tại VP.Cty, trang bị máy móc, phần mềm văn phòng, giá trị: 256 triệu 
đồng. 

- Tại Trung tâm 279, đầu tư coffa giàn dáo, chéo, măm,.. giá trị: 843 triệu 
đồng.   

- Tổng cộng chi phí ước thực hiện đã đầu tư trong năm 2015 là: 16,269 tỷ 
đồng/9,941 tỷ đồng theo kế hoạch năm 2015, tăng 64%. 

3.3. Kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2016. 

- Tìm mua đất ở Tân Uyên để dời Xưởng BT Thuận Giao, dự kiến giá trị 
là: 56,0 tỷ đồng. 

- Tại XN Đá đầu tư xuống sâu 120m, dự kiến: 1,22 tỷ đồng. 

- Tại XN Cống BT, dự kiến trang bị tài sản, gồm: Dây chuyền máy hàn 
lồng thép tự động cho Xưởng BT Long Nguyên, dự kiến: 8,65 tỷ đồng; Mua 01 
máy nén khí, dự kiến: 150 triệu đồng; Mua 01 xe đầu kéo Huynhdai HD 
700+Sơmo romooc+cẩu 12 tấn, dự kiến: 2,821 tỷ đồng; Khuôn cống hộp các loại 
từ 1,6m->3,0m: 840 triệu đồng; Khuôn cống tròn các loại từ 1,2m->1,5m: 500 
triệu đồng. 

- Tại XN Xây lắp, trang bị 01 xe lu rung >25 tấn: 1,250 tỷ đồng; 01 xe đào 
bánh xích gàu 0,7m3: 1,5 tỷ đồng; Các thiết bị khác: 406 triệu đồng. 

- Phòng Nhân sự, trang bị máy móc, phần mềm VP, dự kiến: 720 triệu 
đồng. 

- Trung tâm 279, trang bị coffa giàn dáo, chéo, măm,.. giá trị: 800 triệu 
đồng. 

- Đầu tư tài chính, dự kiến: 55,0 tỷ đồng. 

- Tổng cộng chi phí dự kiến đầu tư trong năm 2016 là: 129, 857 tỷ đồng. 

 3.3. Tình hình thực hiện công tác định mức, quyết toán trong kỳ. 

- Trong năm 2015, Cty ban hành các định mức, gồm: Định mức SX cống 
tròn BTLT Xưởng Thuận Giao; Định mức cống tròn Long Nguyên; Định mức 
cống hộp; Định mức cấp phối bê tông M300 cống tròn BTLT Long Nguyên; 
Định mức cấp phối M300 cống hộp Xưởng BT Long Nguyên; Định mức sản xuất 
cống tròn D1500 Xưởng Thuận Giao và 11 định mức nhiên liệu xe cơ giới tại các 
đơn vị. 

- Tình hình quyết toán hàng tháng sản phẩm tại các đơn vị, gồm: Cống 
BTLT, gạch Terrazzo, gạch BT tự chèn, quyết toán nhiên liệu xe cơ giới tại các 
đơn vị. 

- Kiểm tra định kỳ hồ sơ thanh toán thầu phụ thuộc các đơn vị chi nhánh, 
gồm: Thầu phụ xây dựng, thầu phụ vận chuyển, thầu phụ khai thác, chế biến đá,. 
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3.4. Tình hình quản lý triển khai thực hiện các Hệ thống quản lý chất 
lượng ISO, OHSAS,.. 

- Trong năm 2015, Cty tổ chức 02 đợt đánh giá nội bộ ISO và một đợt tiếp 
đoàn đánh giá giám sát của Trung tâm 3 (Quacert). 

- Theo công văn số: 14275/QUACERT-KT, 21/12/15 V/việc Cty được 
xem xét và chuẩn y việc duy trì chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp 
với yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho lĩnh vực hoạt động: Xây dựng Công 
trình Dân dụng, Công nghiệp và Cầu đường: Sản xuất Đá xây dựng, Cấu kiện bê 
tông đúc sẵn, Gạch bê tông tự chèn, thời hạn đến 30/3/2018. 

- Cty được cấp Giấy chứng nhận số: 7238/QĐ-QUACERT, 16/12/15 
V/việc cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn cho các sản phẩm, gồm: Ống 
cống bê tông cốt thép thoát nước, cấp tải trọng thấp và cấp tải trọng tiêu chuẩn 
(T, TC) và Cống hộp đơn bê tông cốt thép đúc sẵn. 

- Trong năm đã tiến hành đánh giá cải tiến 11 quy trình ISO và ban hành 
mới 02 quy trình trong Hệ thống quản lý chất lượng. 

- Về Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS), Cty đã 
triển khai thực hiện từ năm 2012, qua thời gian áp dụng đến tháng 9/2015 Cty có 
mời Trung tâm 3 vào đánh giá chứng nhận giai đoạn 1, qua đó kết luận góp ý Cty 
một số nội dung cần điều chỉnh, bổ sung một số quy trình cho phù hợp với yêu 
cầu, hiện Cty đang triển khai thực hiện theo yêu cầu. 

4. CÔNG TÁC TỔ CHỨC NHÂN SỰ, CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG. 

4.1. Tại Phòng Nhân sự Cty. 

- Ngày 19/5/15 Kiểm tra tình hình nhân sự Cty đến ngày 30/4/15, tổng số 
có 410 người, hiện bộ phận nhân sự quản lý tại các đơn vị ổn định, còn một số vị 
trí đang tuyển dụng, gồm: Trưởng phòng Kỹ thuật tại XN Xây lắp có ứng viên 
nhưng chưa chọn được phù hợp, tại XN Cơ khí và BT còn thiếu 02 Nhân viên Kỹ 
thuật bê tông, 01 Nhân viên Kinh doanh, chưa có ứng viên phù hợp theo yêu cầu 
của XN. Nhân sự trực tiếp tại các đơn vị ổn định, riêng bộ phận sản xuất bê tông, 
tài xế, phụ xế cơ giới tại XN Cơ khí phải tuyển dụng bổ sung liên tục để thay thế 
nghỉ việc, do một số công việc thời vụ, mức thu nhập và thời gian làm việc không 
ổn định phải theo số lượng và tiến độ cung cấp hàng hợp đồng,… 

- Cty đã ban hành Quy chế tính lương khoán tại các đơn vị trực thuộc và 
khối Văn phòng Cty, đang áp dụng thực hiện, mức lương bình quân tháng 3/15 
khoảng 8,5 triệu đồng/người. 

- Tình hình triển khai thực hiện công tác đánh giá hiệu quả công việc (KPI) 
làm cơ sở tính lương, đánh giá xếp loại hàng quý, năm,.. Cty đã triển khai cho áp 
dụng từ tháng 01/15, các đơn vị báo cáo về còn gặp nhiều khó khăn trong việc 
xác định mục tiêu, đánh giá, tổ chức thực hiện, Cty đã xây dựng xong dự thảo 
Quy định giao mục tiêu và đánh giá kết quả công việc theo KPI, chuyển các đơn 
vị đang góp ý xây dựng, dự kiến ban hành trong tháng 5/15. 
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- Tình hình công tác An toàn-BHLĐ, Cty đã tổ chức triển khai tổ chức 
thực hiện tại các đơn vị theo đúng quy định, trong kỳ có một vụ việc tai nạn lao 
động nghiêm trọng xảy ra tại trạm trộn bê tông thuộc Xưởng Bê tông Long 
Nguyên, nguyên nhân do rò điện máy bắn bê tông cầm tay, gây tử vong 02 công 
nhân đang làm việc, Cty đã lo hỗ trợ gia đình đưa thi hài về quê an táng tại tỉnh 
Hà Tĩnh và Thanh Hóa.   

- Tình hình về đơn thư khiếu nại, không có. 

4.1. Tại XN Xây lắp. 

- Ngày 28/7/15, kiểm tra nhân sự đến ngày 30/6/15, tổng số: 209 người, 
trong đó: Bộ phận quản lý XN có: 55 người, bộ phận trực tiếp thuộc XN: 27 
người và bộ phận trực tiếp thuộc thầu phụ là: 127 người. XN đang tuyển chức 
danh Trưởng phòng Kỹ thuật, hiện chưa có ứng viên phù hợp với yêu cầu.  

- XN đang áp dụng Quyết định số: 147/QĐ-CTY, 09/12/14, V/việc ban 
hành Quy chế trả lương tại XN Xây lắp. Mức lương bình quân hiện trả cho người 
lao động tại XN là: 7,2 triệu đồng/người/tháng.  

- Về công tác An toàn-VSLĐ, XN tổ chức triển khai thực hiện theo quy 
định, gồm: Cam kết an toàn lao động, huấn luyện ban đầu, huấn luyện cấp chứng 
nhận định kỳ, báo cáo tự kiểm tra hàng tháng, khám sức khỏe hàng năm,... 

- Về các đơn thư khiếu nại, tố cáo không có xảy ra thuộc XN, chỉ có xảy ra 
tại công trình liên quan đến chủ đầu tư về việc giải tỏa đền bù,.. và ảnh hưởng 
đến tiến độ thi công các công trình, gồm: Đường Mười Muộn, Cây Viết, 747.  

4.2. Tại XN Đá XD. 

- Ngày 23/9/15, kiểm tra báo cáo nhân sự đến 31/8/15, tổng số: 102 người, 
trong đó: Bộ phận quản lý có 33 người và trực tiếp có 69 người, tình hình nhân 
sự các bộ phận hiện ổn định. 

- Công tác chế độ tiền lương: XN hiện căn cứ theo Quyết định số: 20/QĐ-
CTY, 13/02/15, Về việc ban hành quy chế trả lương tại XN Đá XD. Bộ phận 
quản lý chia lương khoán chi phí chung tính theo thông báo số: 04/9/TB-XN, 
30/6/14 và tính lương khoán sản phẩm cho bộ phận sản xuất theo Bảng tính đơn 
giá sản phẩm máy xay theo Quyết định số: 56/QĐ-CTY, ngày 30/5/14. Mức 
lương bình quân tháng 8/2015 tại XN là 8.450.000 đồng/người.  

- Công tác An toàn-VSLĐ, theo thông báo số: 448/TB-CTY, ngày 09/9/15 
của Cty về việc Tăng cường các biện pháp an toàn lao động nhằm ngăn ngừa tai 
nạn lao động tại các đơn vị sản xuất thuộc Cty. XN đã triển khai thực hiện, gồm: 
Phân công quản lý thiết bị cầm tay có sử dụng điện, 10/9/15; Danh sách đăng ký 
huấn luyện về ATLĐ-VSLĐ đối với nhân viên sản xuất trực tiếp năm 2015, bổ 
sung huấn luyện cho người mới nhận việc năm 2015, 22/9/15; Danh mục thiết bị 
máy móc kiểm định, 01/9/15; Biên bản kiểm tra định kỳ thực hiện công tác 
ATLĐ quý 3-15 tại các bộ phận sản xuất thuộc XN; Kết quả hiệu chuẩn kiểm 
định các MMTB an toàn nghiêm ngặt, gồm: Bình khí nén, xe cuốc, xe đục,..; 
Biên bản kiểm tra an toàn xe vận chuyển đá nguyên liệu;.. 



___________________________________________________________________________ 

 

13

4.3. Tại XN Cống BT. 

- Ngày 24/11/15, kiểm tra báo cáo nhân sự XN đến ngày 31/10/15, tổng số: 
149 người, trong đó: Bộ phận quản lý có 37 người và trực tiếp có 112 người. 

- Tình hình nhân sự các bộ phận sản xuất hiện đáp ứng được yêu cầu công 
việc, bộ phận quản lý đang tuyển dụng 04 chức danh, gồm: Nhân viên Cung ứng 
Vật tư-thiết bị, Nhân viên Kinh doanh, Nhân viên Kỹ thuật Bê tông XN và Nhân 
viên Kỹ thuật-thí nghiệm, để mở rộng địa bàn hoạt động kinh doanh và thay thế 
các nhân viên nghỉ việc. 

- Công tác chế độ tiền lương: XN đang áp dụng tính lương theo Quyết định 
số: 145/QĐ-CTY, 04/12/14, V/việc ban hành Quy chế trả lương tại XN Cơ khí và 
BT; Quyết định số: 63/QĐ-CTY, 29/5/15, V/việc ban hành đơn giá tiền lương 
khoán sản phẩm bộ phận sản xuất cống BT ly tâm và Thông báo số: 270/TB-XN, 
10/8/15 V/việc Quy định xếp hệ số lương khoán bộ phận quản lý XN,.. 

- Mức lương bình quân tháng 10/2015 tại XN là 6.028.000 đồng/người.  

- Công tác An toàn-VSLĐ tại XN triển khai quản lý theo Quy chế của Hội 
đồng Bảo hộ lao động Công ty, Ban An toàn-Vệ sinh lao động XN, Quy định 
hoạt động của Mạng lưới An toàn-Vệ sinh viên. 

- Thực hiện theo Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, theo 
tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007, XN mới được Cty ban hành điều chỉnh cải tiến 
03 Quy trình quản lý an toàn trong sản xuất Cấu kiện BT; Gạch Terrazzo và Gia 
công-sửa chữa MMTB thuộc XN. 

- XN đang triển khai các công việc liên quan đến quản lý an toàn lao động 
tại hiện trường gia công sản xuất, như: Thống kê kế hoạch kiểm soát các rủi ro 
trong suốt quá trình gia công, sản xuất, vận chuyển cơ giới; Lắp đặt biển báo an 
toàn lao động trong khu vực sản xuất, theo các MMTB có yêu cầu nghiêm ngặt, 
phân khu vực quản lý an toàn trong Xưởng SX,.. 

- Tăng cường công tác kiểm tra an toàn lao động hàng ngày của Mạng lưới 
AT-VSV tại các tổ SX, thực hiện kế hoạch hàng tuần bảo trì bảo dưỡng MMTB 
có yêu cầu an toàn nghiêm ngặt, hàng tháng kiểm tra báo cáo về công tác AT-
VSLĐ, công tác phòng chống cháy nổ,.. 

- Về việc thực hiện giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo: Không có. 

 

III. BKS BAN HÀNH VĂN BẢN HOẠT ĐỘNG, TỔ CHỨC HỌP. 

- Thành viên BKS tham dự Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ngày 
27/4/15.  

- Trong năm 2015, BKS tổ chức được 05 cuộc họp, bao gồm: 

1. Ngày 19/5/15, họp kiểm tra kiểm soát các mặt hoạt động tại: Phòng 
Nhân sự, Phòng Tài chính và Phòng Kinh doanh, tham dự có 02 thành viên là: 
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Ông Văn Hoàng Tùng, Trưởng BKS và ông Lý Thanh Châu, Thành viên BKS, 
vắng mặt ông Nguyễn Lương Tâm, Thành viên Ban kiểm soát, lý do bệnh.  

2. Ngày 28/7/15, họp kiểm tra kiểm soát các mặt hoạt động tại: XN Xây 
lắp, tham dự có: Ông Văn Hoàng Tùng, Trưởng BKS và ông Lý Thanh Châu và 
ông Nguyễn Lương Tâm là Thành viên BKS.  

3. Ngày 23/9/15, họp kiểm tra kiểm soát các mặt hoạt động tại: XN Đá xây 
dựng, tham dự đủ 03 người trong BKS.  

4. Ngày 24/11/15, họp kiểm tra kiểm soát các mặt hoạt động tại: XN Cống 
bê tông, tham dự đủ 03 người trong BKS.  

5. Ngày 23/12/15, họp kiểm tra kiểm soát các mặt hoạt động tại: Phòng Tài 
chính, Phòng Kinh doanh và Phòng Đầu tư, tham dự đủ 03 người trong BKS.  

- Ban kiểm soát ban hành 05 thông báo tổ chức kiểm tra kiểm soát tại các 
đơn vị và chuyển biên bản làm việc báo cáo kiểm tra các hoạt động SXKD tại các 
đơn vị phòng, xí nghiệp trực thuộc Cty. Tất cả các văn bản trên đều được chuyển 
đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Cty, thành viên ban kiểm soát và 
các đơn vị có liên quan. 

- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp do HĐQT tổ chức hàng 
tháng tại Văn phòng Cty, theo nội dung thông qua báo cáo tình hình SXKD hàng 
tháng của Cty, báo cáo và kế hoạch làm việc của các Tiểu ban Chính sách phát 
triển, Tiểu ban Kiểm soát nội bộ và Tiểu ban Nhân sự của HĐQT, công việc phát 
sinh khác,.. 

- Thành viên trong BKS được phụ cấp thù lao hàng tháng và quyết toán sau 
khi có kết quả quyết toán trong năm được duyệt thông qua, tổng mức thù lao 
trong năm 2015 mà các thành viên Ban kiểm soát được nhận, theo danh sách sau:  

 

Số 
TT 

Họ và tên Chức danh 
Số tháng 
công tác 

Thù lao Ban 
Kiểm soát 

(đồng) 
Ghi chú 

1 Văn Hoàng Tùng Trưởng BKS 12 194.460.000  

2 Nguyễn Lương Tâm Thành viên BKS 12 136.123.000  

3 Lý Thanh Châu Thành viên BKS 12 136.123.000  

 

- Thông tin Ban kiểm soát  tổ chức các cuộc họp trong năm 2015, như sau: 
 

STT 
Thành viên BKS 
(NK 2014-2019) 

Chức vụ 
Ngày bắt đầu 

hoặc không còn 
là TV BKS 

Số buổi 
họp BKS 
năm 2015 

Tỷ lệ tham 
dự họp 

Lý do 
không 
tham 

dự 

1 Ông Văn Hoàng Tùng 
Trưởng 

BKS 

Ngày bắt đầu là 
TV BKS, 

11/12/2008 
05 100%  
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2 Ông Nguyễn Lương Tâm 
Thành 

viên BKS 

Ngày bắt đầu là 
TV BKS, 
25/4/2014 

04 80% Bệnh 

3 Ông Lý Thanh Châu 
Thành 

viên BKS 

Ngày bắt đầu là 
TV BKS, 
25/4/2014 

05 100%  

 

IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁM SÁT, PHỐI HỢP 
HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT VÀ BAN LÃNH ĐẠO CTY. 

- Từ sau ĐHĐ Cổ đông thường niên ngày 27/4/15, Ban kiểm soát đã nhận 
được các văn bản là: Nghị quyết, quyết định, báo cáo của HĐQT, Báo cáo các 
Tiểu ban của HĐQT, Ban lãnh đạo Cty trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban 
kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT Cty được tổ 
chức hàng tháng. 

- Trong năm qua Ban kiểm soát không có nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, 
không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản 
trị, Ban lãnh đạo Cty và lãnh đạo quản lý điều hành tại các chi nhánh thuộc Cty. 

- Ngày 05/01/2015 thành viên BKS cùng với HĐQT đi thăm dò dự án mỏ 
đá mới tại huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai, do trong quá trình phân tích đánh giá 
dự án không khả thi nên HĐQT không triển khai thực hiện. 

- Báo cáo tài chính Công ty năm 2015 do Cty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài 
chính và Kiểm toán (AASC) chịu trách nhiệm kiểm toán, sau thời gian làm việc 
đã có kết luận theo Báo cáo kiểm toán độc lập số: 63/2016/BC.KTTC-
AASC.HCM, ngày 15/3/2016, do ông Ngô Minh Quý, Giấy chứng nhận đăng ký 
hành nghề kiểm toán số: 2434-2013-002-1, là Kiểm toán viên chịu trách nhiệm 
chính kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty, có ý kiến kết luận như 
sau: “Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và 
hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần 
Đầu tư Xây dựng 3-2 tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động kinh 
doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù 
hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy 
định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”. Xác nhận 
báo cáo do ông Bùi Văn Thảo, Giám đốc Chi nhánh Cty TNHH Hãng Kiểm toán 
AASC, đã ký.  

V. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ. 

* Tại Phòng Tài chính Cty. 

- Đề nghị Phòng Tài chính phối hợp với các đơn vị trực thuộc, đôn đốc 
khách hàng thanh toán theo đúng tiến độ. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện 
quy chế quản lý các khoản nợ phải thu tại các đơn vị trực thuộc. 

- Theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, đề nghị xử lý khoản tạm ứng 
của 02 cá nhân ứng tiền Cty mua đất ở Phú Giáo, Bình Dương. Đề nghị Ban 
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Giám Đốc tham mưu Hội đồng Quản trị hướng xử lý theo kiến nghị của Kiểm 
toán nhà nước. 

* Tại Phòng Kinh doanh Cty. 

- Đề nghị Phòng Kinh doanh tiếp tục hàng quý đi kiểm tra tình hình thực 
hiện hợp đồng mua hàng cung ứng vật tư thiết bị và hợp đồng bán sản phẩm tại 
các đơn vị chi nhánh thuộc Cty. 

* Tại XN Xây lắp. 
- Cân đối khoản phải thu từ chủ đầu tư và khoản phải trả cho thầu phụ khi 

đàm phán hợp đồng với các nhà thầu phụ để đảm bảo khả năng thanh khoản cho 
Cty. 

- Đối với các khoản nợ đã quyết toán nhà nước, khách hàng vẫn chưa 
thanh toán. Đề nghị XN phối hợp với Công ty để tiến hành các thủ tục khởi kiện. 

- Đối với các khoản nợ đang trình quyết toán nhà nước, XN theo dõi, đôn 
đốc để sớm có quyết toán nhà nước và thu tiền từ khách hàng. 

- Đề nghị XN nhanh chóng triển khai theo dõi chi phí từng công trình tại 
XN, để đánh giá mức độ hiệu quả cho từng công trình. 

* Tại XN Đá XD. 
- Đề nghị XN tiếp tục theo dõi và đôn đốc thu hồi khoản nợ quá hạn.  
- Rà soát lại và thực hiện tốt quy chế quản lý nợ phải thu như gửi công văn 

nhắc nợ hoặc gia hạn nợ cho khách hàng. Phối hợp với phòng Tài chính Cty triển 
khai theo dõi công nợ khách hàng trên phần mềm kế toán FAST. 

- Tập trung khai thác đá nguyên liệu dự trữ cho năm 2016, khảo sát tình 
hình tiêu thụ cho sản phẩm đá xây dựng, giá bán khu vực lân cận để điều chỉnh 
giá bán cho phù hợp.  

- Tính toán lại giá thành thực tế, đánh giá lại hiệu quả của Xưởng SX gạch 
không nung. Xây dựng lại định mức nguyên vật liệu chất lượng gạch để giảm giá 
thành sản xuất, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm. Tăng cường công tác tiếp thị, 
tìm khách hàng mới mở rộng khu vực tiêu thụ cho sản phẩm gạch không nung. 

- Về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra AT-VSLĐ, đề nghị XN 
thực hiện bổ sung một số công việc: Quy định quản lý các MMTB dụng cụ có sử 
dụng điện; Lập bổ sung Kế hoạch bảo trì máy móc thiết bị có sử dụng điện và Sổ 
nhật ký theo dõi công tác bảo trì MMTB có sử dụng điện. 

* Tại XN Cống bê tông. 
- Đề nghị XN tiếp tục đôn đốc khách hàng thanh toán nợ đúng hạn. Đối với 

các khoản nợ quá hạn đã chuyển pháp lý, XN phối hợp với Phòng Nhân sự theo 
dõi việc khởi kiện. 

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2016. 

- Hậu kiểm tra kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2016. 
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- Tổ chức bốn đợt kiểm tra kiểm soát hoạt động tại các đơn vị chi nhánh, 
phòng ban tham mưu của Công ty. Thời gian khoảng từ tháng 5/2016, tháng 
7/2016, tháng 9/2016, tháng 11/2016 và  kèm theo là các đợt tái kiểm tra khắc 
phục theo yêu cầu. 

- Nội dung kiểm tra kiểm soát tại các đơn vị thuộc Cty gồm: Báo cáo tình 
hình hoạt động SXKD trong kỳ, báo cáo tài chính, tình hình thu hồi công nợ bán 
hàng, quy định về công tác tổ chức nhân sự, chế độ tiền lương, tình hình thực 
hiện các dự án của Cty, về các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và 
việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo,..( nếu có ). 

- Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp do HĐQT tổ chức, theo dõi công tác 
triển khai thực hiện của HĐQT, theo dõi việc lập kế hoạch và báo cáo kết quả 
thực hiện các hoạt động của các Tiểu ban thuộc HĐQT theo nội dung công việc 
được phân công. 

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính Công ty 
năm 2016. 

- Tiếp nhận các đơn thư khiếu nại, tố cáo,… từ các cá nhân, tổ chức, đơn vị 
trong Cty, Ban kiểm soát sẽ xem xét hồ sơ chuyển đến các đơn vị có liên quan 
giải quyết, theo dõi việc thực hiện giải quyết các vụ việc, thông báo đến tổ chức, 
cá nhân có liên quan về kết quả thực hiện. /. 

 
             
Nơi nhận:                                                                 
- Thành viên HĐQT; 
- Ban Tổng Giám đốc; 
- Thành viên BKS;                                                                     
- Trình ĐHĐCĐ 2016; 
- Lưu BKS.                 

TM. BAN KIỂM SOÁT 
TRƯỞNG BAN 

 

 

Văn Hoàng Tùng 

 
 


