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THÔNG TIN CHUNG

Thông tin khái quát
Quá trình hình thành và phát triển
Các giải thưởng trong năm
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh
doanh và bộ máy quản lý
Định hướng phát triển
Các rủi ro

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
“Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả nhất”

THÔNG TIN KHÁI QUÁT
Tên giao dịch

: CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Tên viết tắt

: CIC39

Tên tiếng Anh

: CIC39 CORPORATION

3700146225 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình
Giấy chứng nhận đăng
: Dương cấp lần đầu ngày 24/12/2008, đăng ký
ký doanh nghiệp số
thay đổi lần thứ 11 ngày 18/05/2020.

Vốn điều lệ

: 150.301.450.000 VNĐ

Vốn đầu tư chủ sở hữu

: 150.301.450.000 VNĐ

Địa chỉ

:

Số điện thoại

: 0274.3759 446

Số fax

: 0274.3755 605

Website

: www.cic39.vn

Mã cổ phiếu

: C32

Số 45A Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu,
thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
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CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
“Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả nhất”

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Tiền thân Công ty cổ phần CIC39 là Công ty Kinh doanh phát triển nhà Sông Bé
Thi công công trình Sân golf Palm Sông Bé

(SB.P.Corp) được thành lập từ năm 1993. Lĩnh vực chính là xây dựng công trình...
Năm 1997, tỉnh Sông Bé tách thành hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước, để đáp ứng yêu
cầu phát triển phù hợp với xu thế mới, Công ty đổi tên thành Công ty Đầu tư Xây dựng
3/2.
Năm 2001, Công ty mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh bất động sản, kinh doanh nhà ở
như khu dân cư Nguyễn Văn Tiết thuộc phường Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương và khu
dân cư An Phú, thuộc phường An Phú, Thuận An, Bình Dương…

Năm 2006, Công ty phát triển thêm lĩnh vực sản xuất cống bê tông cốt thép; gia công
lắp đặt cơ khí công trình; thi công điện nước; dịch vụ vận tải hàng hóa... và thành lập Xí
nghiệp cơ khí và cấu kiện bê tông nằm trên địa bàn ấp Hòa Lân 1, phường Thuận Giao,
thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Năm 2008, Thực hiện chủ trương của
Chính Phủ và UBND tỉnh Bình Dương,
Công ty tiến hành cổ phần hóa. Ngày
11/12/2008, Công ty tổ chức ĐHĐCĐ
thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Xây
dựng 3-2 và chính thức đi vào hoạt động
đánh dấu bước phát triển mới của Công ty.
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CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
“Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả nhất”

Năm 2011, Công ty mở rộng xây
dựng nhà xưởng sản xuất Cống bê
tông tại xã Long Nguyên, huyện
Bến Cát, tỉnh Bình Dương với tổng
diện tích 4ha, công suất 30.000
cống/ năm, đồng thời đưa vào
hoạt động dây chuyền sản xuất
gạch bê tông tự chèn, gạch block
nhằm đưa sản phẩm mới vào thị
trường.

Cuối năm 2012, Công ty chính
thức niêm yết cổ phiếu lên sàn
giao dịch chứng khoán TPHCM
(HOSE).
Năm 2013, Công ty xây dựng và
áp dụng Hệ thống quản lý An toàn
và Sức khỏe nghề nghiệp OHSAS
18001 : 2007 trong hoạt động
quản lý sản xuất kinh doanh của
Công ty.
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CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
“Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả nhất”

Năm 2016, Công ty thực
hiện đầu tư mở rộng sản
xuất với dự án nhà máy
sản xuất cống bê tông và
sản xuất gạch tại Cảng
Thạnh Phước – Thị xã
Tân Uyên với vốn đầu tư
hơn 70 tỷ đồng và đưa
vào hoạt động vào cuối
năm 2017.

Năm 2017, Công ty đầu tư máy hàn bán tự động nhằm tăng năng suất lao động và đưa

sản phẩm cát được xay từ đá xây dựng cung cấp đáp ứng nhu cầu thị trường.
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CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
“Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả nhất”

Năm 2018, Công ty được
cấp Chứng nhận hệ thống
quản lý An toàn và Sức khỏe
nghề nghiệp OHSAS 18001 :
2007

Năm 2019, Hoàn thiện
đầu tư mở rộng nhà máy
sản xuất cấu kiện bê tông
giai đoạn 2 Xưởng Thạnh
Phước, nhà Xưởng cống
hộp sử dụng công nghệ
rung lõi và đưa vào vận
hành

Xí

nghiệp

gạch

không nung vào tháng
8/2019.

Năm 2020, Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần CIC39 vào tháng 05/2020. Công ty
ngày càng khẳng định được uy tín, vị thế, thương hiệu của mình trong lĩnh vực xây
dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng
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CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
“Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả nhất”

Năm 2021, Công ty đầu tư, mở
rộng sản xuất cống quay ép
(rung ép) theo công nghệ mới
nhằm nâng cao năng lực cạnh
tranh và sản xuất cống tròn
theo thiết kế của Viện Khoa học
& Công nghệ Giao thông Vận tải
– Viện Chuyên Ngành Cầu Hầm
góp phần cạnh tranh, mở rộng
thị trường...

CIC39 là đơn vị thi công xây lắp có uy tín

Với phương châm “Năng suất – Chất

trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đã tham gia

lượng – Hiệu quả nhất” CIC39 là đơn

nhiều công trình xây dựng với quy mô lớn

vị đi đầu trong lĩnh vực xây dựng ở tỉnh

nhỏ khác nhau đảm bảo các yêu cầu về kỹ

Bình Dương áp dụng hệ thống quản lý

thuật và mỹ thuật, được chủ đầu tư đánh

chất lượng ISO 9001 vào năm 2003 đến

giá cao về chất lượng cũng như tiến độ thi

nay là hệ thống quản lý chất lượng ISO

công.

9001:2015. Các sản phẩm của Công ty

Các sản phẩm cống bê tông ly tâm, gạch

khi ra thị trường luôn đáp ứng các yêu

không nung, đá xây dựng… đáp ứng được

cầu của khách hàng về mẫu mã và chất

các yêu cầu của khách hàng về chất lượng,

lượng. Các sản phẩm của CIC39 đều

các sản phẩm của CIC39 đã có mặt ở các

được chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy

tỉnh thành như Bình Dương, TP. HCM,

đảm bảo yếu tố chất lượng.

Đồng Nai, Long An, Tây Ninh….
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CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
“Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả nhất”

CÁC GIẢI THƯỞNG NHẬN ĐƯỢC TRONG NĂM 2021
Với sự nỗ lực không ngừng, CIC39 đã được ghi nhận nhiều thành tích hoạt động
trong năm 2021 như sau:
TOP 4 DOANH NGHIỆP QUẢN TRỊ
TỐT NHẤT
Do Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM,
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, báo
Đầu tư và Công ty Quản lý quỹ Dragon
Capital phối hợp thực hiện.
Giải thưởng đã ghi dấu và khẳng định
con đường phát triển đúng đắn của
Công ty
TOP 15 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT CÓ HOẠT ĐỘNG IR TỐT NHẤT

Giải thưởng đã đóng góp nâng cao uy tín, thương hiệu mã chứng khoán C32 và
tiếp thêm động lực để Công ty không ngừng nỗ lực hoạt động và phát triển bền
vững.
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CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
“Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả nhất”

CÁC GIẢI THƯỞNG NHẬN ĐƯỢC TRONG NĂM 2021
GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
Do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định trao tặng
Tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là cơ hội để Công ty đối chiếu các chuẩn
mực thực hiện đánh giá, cải tiến các hoạt động quản lý chất lượng..., đồng thời đây
cũng là cơ hội tốt để Công ty quảng bá thương hiệu, sản phẩm, nâng cao sức cạnh
tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Ông Trần Văn Bình - Phó TGĐ Công ty vinh dự nhận Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
năm 2020 được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 25/4/2021.
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CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
“Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả nhất”

CÁC GIẢI THƯỞNG NHẬN ĐƯỢC TRONG NĂM 2021

BẰNG KHEN CÓ THÀNH TÍCH
XUẤT

SẮC

TRONG

PHONG

TRÀO KHUYẾN HỌC, KHUYẾN
TÀI XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC
TẬP TỈNH BÌNH DƯƠNG.
DO CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH
DƯƠNG TẶNG.

GIẤY KHEN CÓ THÀNH TÍCH
THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH
PHÁP LUẬT THUẾ NĂM 2020
DO CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ
TỈNH BÌNH DƯƠNG TẶNG
NGÀY 29/4/2021

Với những tiềm năng, những thành tựu cùng với bề dày kinh nghiệm gần 30
năm, hoạt động Công ty có nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển trong thời gian
tới. Đứng trước những thách thức mới, Công ty sẽ không ngừng sáng tạo,
thường xuyên duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng, giữ vững uy tín, chất
lượng trong từng sản phẩm, nâng cao mức độ hài lòng của các khách hàng và
nâng tầm phát triển bền vững của Công ty.
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CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
“Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả nhất”

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
NGÀNH NGHỀ VÀ SẢN PHẨM KINH DOANH

❖ Gia công khai thác, chế biến
và kinh doanh đá xây dựng.

BÃI CHẾ BIẾN ĐÁ

❖ Sản xuất và kinh doanh cấu kiện bê
tông đúc sẵn.
Cống tròn bê tông ly tâm
✓ Cống H30: Cống bê tông ly tâm chịu lực
lắp đặt băng qua đường hoạt tải H30XB80
✓ Cống H10: Cống bê tông ly tâm chịu lực
lắp đặt băng qua đường hoạt tải H30XB60
✓ Cống VH: Cống bê tông ly tâm lắp đặt
trên vỉa hè hoạt tải người đi bộ
300kg/cm2
Cống hộp bê tông cốt thép, được sản
xuất bằng công nghệ rung lõi (rung ép)
của Đức..
CỐNG TRÒN VÀ CỐNG HỘP
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021
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CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
“Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả nhất”

NGÀNH NGHỀ VÀ SẢN PHẨM KINH DOANH (tiếp theo)
❖ Xây dựng công trình dân
dụng, công nghiệp và hạ
tầng kỹ thuật.
✓ Bề dày gần 30 năm kinh
nghiệm
✓ Uy tín cao trên thị trường
✓ Tự túc nguồn nguyên liệu
đầu vào
CÔNG TRÌNH DO CIC39 XÂY DỰNG

✓ Chất lượng công trình cao

❖ Lĩnh vực khác
Sản xuất và kinh doanh
gạch không nung các loại
như: gạch ống, gạch đinh,
gạch

tự

chèn,

gạch

Terrazzo...
Kinh doanh vật liệu xây
dựng
Cho thuê thiết bị xây
dựng
Kinh doanh bất động sản.
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CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
“Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả nhất”

TỔNG QUAN TỪNG NGÀNH

✓ LĨNH VỰC ĐÁ XÂY DỰNG
Sản phẩm đá xây dựng được CIC39 khai
thác và chế biến trực tiếp tại mỏ đá Tân
Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương. Mặc dù
bước sang giai đoạn tận thu nhưng chất
lượng đá được đảm bảo, vị trí giao thông
thuận lợi nên Công ty duy trì được vị thế
cạnh tranh cao. Sản phẩm đá xây dựng của
CIC39 gồm nhiều chủng loại với tính chịu
lực cao, ít hút nước và độ chống mài mòn
cao, được sử dụng rộng rãi trong xây dựng
cầu đường, hạ tầng kỹ thuật...

✓ LĨNH VỰC CỐNG BÊ TÔNG
Cống bê tông ly tâm: H30 - H10 - VH
Được sản xuất theo công nghệ quay ly tâm
theo tiêu chuẩn của Pháp, bê tông cốt thép được
nạp vào khuôn quay ly tâm, việc quay ly tâm có
tác dụng dàn liệu nhanh và tạo lực ly tâm làm
chặt các cốt liệu tối đa, cùng với hệ thống trạm
trộn điều khiển tự động và hệ thống cân cốt liệu
điện tử đảm bảo độ chính xác về cấp phối bê tông
giúp sản phẩm đồng nhất về kích thước hình học,
khả năng chịu áp lực và mài mòn của bê tông cao.
Cống hộp bê tông cốt thép:
Được sản xuất bằng công nghệ rung lõi của
Đức theo thiết kế định hình có kích thước theo
khẩu độ thoát nước từ 1000x1000mm đến
3000x3000mm với chiều dài từ 1200-2000mm,
hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Sản phẩm có
bề mặt nhẵn mịn, chất lượng ổn định, cường độ
chịu nén bê trong và bên ngoài cao so với các
công nghệ truyền thống và đáp ứng các TCVN
9116:2012, ISO 9001:2015.
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TỔNG QUAN TỪNG NGÀNH (tiếp theo)
✓ LĨNH VỰC XÂY LẮP
Thi công xây dựng là lĩnh vực hoạt động truyền thống của CIC39 từ khi thành lập vào
năm 1993. Với bề dày kinh nghiệm gần 30 năm trong lĩnh vực này, CIC39 là đơn vị thi
công xây lắp có uy tín trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các tỉnh lân cận. CIC39 cũng có
lợi thế cạnh tranh so với các công ty cùng ngành khi tự túc được nguồn nguyên vật
liệu như đá, cống bê tông, gạch không nung các loại, sắt thép, xi măng... Với nguồn lực
dồi dào, kinh nghiệm và uy tín trên thị trường, CIC39 có đủ năng lực để thi công
những dự án lớn cả về công trình dân dụng, công nghiệp, đường bộ, kỹ thuật dân
dụng, hạ tầng kỹ thuật... các công trình do CIC39 thực hiện được khách hàng đánh giá
cao về chất lượng và tiến độ.

THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG

CÔNG TRÌNH TRƯỜNG BÌNH PHÚ
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021
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TỔNG QUAN TỪNG NGÀNH (tiếp theo)
CÁC LĨNH VỰC KHÁC
Ngoài các lĩnh vực kinh doanh chính, CIC39 còn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gạch bê
tông tự chèn, gạch Terrazzo và gạch ống, gạch đinh các loại không nung; cho thuê thiết bị
xây dựng và kinh doanh một số mặt hàng vật liệu xây dựng như sắt, thép, xi măng v.v…

Sản xuất và kinh doanh gạch không nung

❖

Ở lĩnh vực gạch không nung, tuy đây là sản phẩm mới nhưng sản phẩm của Công ty
dần khẳng định được thương hiệu trên thị trường khi được nhiều chủ đầu tư, nhà
thầu trong và ngoài tỉnh tin tưởng sử dụng. Mức độ cạnh tranh ở hầu hết cả các lĩnh
vực hoạt động ngày càng gay gắt ở cả hai khía cạnh về giá và quy mô hoạt động

❖

Kinh doanh vật liệu xây dựng, cho thuê thiết bị xây dựng...

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021
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❖

Kinh doanh bất động sản

Bản đồ quy hoạch chia lô KDC Nguyễn Văn Tiết, tại phường Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

KHU ĐẤT BÁN TẠI KDC NGUYỄN VĂN TIẾT
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CIC39

Báo cáo thường niên 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
“Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả nhất”

ĐỊA BÀN KINH DOANH
THỊ TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH
• Bình Dương
• TP. Hồ Chí Minh
•

Đồng Nai

• Các tỉnh miền Tây

THỊ TRƯỜNG ĐANG MỞ RỘNG THỊ PHẦN
• Các tỉnh miền Tây
Công ty xây dựng, các đơn vị thiết kế
• Bình Phước
• Tây Ninh
Chủ đầu tư, chủ thầu và Ban quản lý dự án
• Bà Rịa – Vũng Tàu
KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU CỦA CIC39

Các đơn vị kinh doanh vật liệu xây dựng

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021
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TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG

Tình hình thị trường của CIC39 trong năm tập trung vào các thị
trường như Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các tỉnh
miền Tây. Doanh số thị trường Bình Dương tăng trong năm do
Công ty tập trung thi công hoàn thiện các công trình xây dựng
trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Cơ cấu doanh thu ngoài khu vực
Bình Dương trong năm 2021 vẫn chủ yếu là sản phẩm Cống bê
tông chiếm 37%, Xây lắp chiếm 28%, Đá xây dựng chiếm 21%,
sản phẩm khác chiếm 15%.

Doanh thu ngoài tỉnh Bình Dương tăng trưởng chủ yếu ở lĩnh vực
xây dựng, kinh doanh cống bê tông, sắt thép, gạch không nung ở
khu vực TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước, miền Tây khi mà
Công ty đang dần tiếp cận với các khách hàng lớn và bước đầu ghi
nhận kết quả khả quan, đây được xem là thị trường tiềm năng
giúp Công ty mở rộng thị trường và hoạt động bán hàng trong
thời gian tới...
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG
NHÂN
SỰ

PHÒNG
TÀI
CHÍNH

ỦY BAN KIỂM TOÁN

PHÒNG
KINH
DOANH

PHÒNG
ĐẦU
TƯ XÂY
DỰNG

“Công ty con, các Phòng, các Xí nghiệp trực thuộc
Công ty và các địa điểm sản xuất kinh doanh.

1.

Lãnh đạo, điều hành

2.

Kiểm tra, giám sát

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

19

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
“Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả nhất”

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT
CÔNG TY CON
Công ty Cổ phần Khoáng sản Xây dựng Tiến Phước
Tỷ lệ góp vốn: 80%

Tỷ lệ lợi ích: 83,38%

Tỷ lệ quyền biểu quyết: 83,38% (80% TL sở hữu trực tiếp + 3,38% TL sở hữu gián tiếp)
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Nam Đồng Phú, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
Lĩnh vực hoạt động: Khai thác, chế biến đá.

CÔNG TY LIÊN KẾT
Công ty Cổ phần Miền Đông

CTCP Bê tông Ly tâm
Thủ Đức - Long An

❖ Tỷ lệ góp vốn: 33,76%
❖ Tỷ lệ lợi ích: 33,76%
❖ Tỷ lệ quyền biểu quyết: 33,76%
❖ Địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, An
Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
❖ Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất, khai thác đá,
kinh doanh BĐS và hoạt động thi công xây lắp
❖ Website: http://miendong.com.vn

Tỷ lệ góp vốn: 42,38%
Tỷ lệ lợi ích: 42,38%
Tỷ lệ quyền biểu quyết: 42,38%
Địa chỉ: Ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức,
tỉnh Long An
Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh vật liệu
xây dựng
Website: https://www.thuduclongan.com

KHU VỰC KHAI THÁC MỎ ĐÁ MIỀN ĐÔNG

KHU VỰC CHẾ BIẾN MỎ ĐÁ MIỀN ĐÔNG

KHO THÀNH PHẨM CỦA THỦ ĐỨC – LONG AN
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CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, ỦY BAN KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG NGUYỄN LÊ VĂN
(Thành viên HĐQT độc lập)

Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch UBKT
Năm sinh:

1983

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Quá trình công tác:
2005 – 2007

Nhân viên kiểm toán Công ty ty Kiểm toán DTL

2007 – 2009

Nhân viên phân tích đầu tư CTCP Đầu tư Sao Việt

2009 – 2010

Trưởng phòng tư vấn TCDN CTCP Chứng khoán Gia Quyền

2010 – 04/2018

Giám đốc tư vấn TCDN CTCP Chứng khoán Beta

26/04/2018 – 31/07/2020

Thành viên HĐQT độc lập CTCP CIC39

01/08/2020 đến nay

Chủ tịch HĐQT CTCP CIC39

Số cổ phiếu nắm giữ:

0 cổ phần

ÔNG VÕ VĂN LÃNH
Thành viên HĐQT – TGĐ Công ty
Năm sinh:

1963

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Tài chính Xây dựng cơ bản
Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ

Quá trình công tác:
1985 – 1992

Nhân viên Ủy ban Kế hoạch tỉnh Sông Bé

12/1992 – 09/1995

Kế toán trưởng Công ty Kinh doanh Phát triển nhà Sông Bé

09/1995 – 12/2008

Giám đốc Công ty Kinh doanh Phát triển nhà Sông Bé sau đó đổi tên
thành Công ty Đầu tư Xây dựng 3/2

12/2008 – 31/07/2020

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 sau
đó đổi tên thành CTCP CIC39

01/08/2020 đến nay

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP CIC39

Số cổ phiếu nắm giữ:

258.782 cổ phần
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ÔNG TRỊNH TIẾN BẢY
(Thành viên HĐQT không điều hành)

Thành viên HĐQT – Thành viên UBKT
Năm sinh:

1972

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh-Kỹ sư Cơ khí thủy lợi
Quá trình công tác:
1993 – 1996

Phụ trách kỹ thuật đội cơ giới Công ty xây dựng 48

1996 – 1997

Phụ trách QLDA Công ty Việt Nam Fatt

1997 – 2002

Đội phó đội cơ giới XN1 – CTCP Hóa An

2002 – 04/2004

Phó GĐ, GĐ XN1 – CTCP Hóa An

05/2004 – 04/2012

Phó TGĐ CTCP Hóa An

05/2012 – 06/2014

Thành viên HĐQT - Phó TGĐ CTCP Hóa An

07/2014 đến nay

Thành viên HĐQT - TGĐ CTCP Hóa An

03/2017 – 04/2017

Thành viên HĐQT CTCP Phước Hòa FICO

04/2017 đến nay

Chủ tịch HĐQT CTCP Phước Hòa FICO

27/03/2020 đến nay

Thành viên HĐQT CTCP bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An

23/04/2019 đến nay

Thành viên HĐQT – Thành viên UBKT CTCP CIC399

Số cổ phiếu nắm giữ:

0 cổ phần

ÔNG NGUYỄN HỮU NGHĨA
(Thành viên HĐQT độc lập)

Thành viên HĐQT – Thành viên UBKT
Năm sinh:

1990

Trình độ chuyên môn: Cử nhân – Ngành kinh tế
Quá trình công tác:
2012 – 2013

Chuyên viên đầu tư Saigon Asset Management.

2013 – 2015

Chuyên viên nghiên cứu đầu tư CTCP FGATE.

2015 – 2017

Chuyên viên đầu tư Quỹ đầu tư cá nhân.

2017 – 2017

Chuyên viên đầu tư cấp cao CTCP Y khoa Hoàn Mỹ.

2018 – đến nay

Trưởng nhóm Thị trường vốn của No Va CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va

23/04/2019 đến nay

Thành viên HĐQT – Thành viên UBKT CTCP CIC39

Số cổ phiếu nắm giữ:

0 cổ phần
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ÔNG TRẦN VĂN BÌNH
Thành viên HĐQT - Phó TGĐ

Năm sinh:

1965

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:
1987 – 1993

Kế toán Công ty Dầu thực vật Đồng Nai

1994 – 1998

Kế toán trưởng Xí nghiệp Khai thác và Sản xuất VLXD thuộc CTCP CIC39

1999 – 06/2005 Giám đốc Xí nghiệp Khai thác và Sản xuất VLXD thuộc CTCP CIC39
07/2005 – 09/05/2014

Kế toán trưởng CTCP CIC39

10/05/2014 – 2017

Phó TGĐ CTCP CIC39

21/04/2017 đến nay

Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ CTCP CIC39

Số cổ phiếu nắm giữ:

6.694 cổ phần

ÔNG NGUYỄN XUÂN HIẾU
Kế toán trưởng
Năm sinh:

1982

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - chuyên nhành Kế toán kiểm toán
Quá trình công tác:
06/2004 – 2008 Nhân viên phòng Tài chính Tổng hợp CTCP CIC39
2009 – 05/2014 Phó trưởng phòng Tài chính CTCP CIC39
21/04/2017 – 19/03/2018

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần CIC39

05/2014 đến nay

Kế toán trưởng – Trưởng phòng Tài chính CTCP CIC39

Số cổ phiếu nắm giữ:

3.372 cổ phần
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Định hương phát triển giai đoạn 2022-2023 đặt ra nhiều thách thức trong việc
duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi lĩnh vực hoạt động chủ
lực đá xây dựng không còn. Ưu tiên trong giai đoạn này là tiếp tục ổn định các lĩnh
vực mà công ty có thế mạnh; tập trung máy móc thiết bị hiện có và kinh nghiệm
trong lĩnh vực khai thác, chế biến đá xây dựng liên kết, làm thầu phụ gia công chế
biến đá; tăng cường hợp tác với công ty liên kết, đối tác uy tín, tiềm năng trong
lĩnh vực bất động sản, xây dựng; tập trung mở rộng thị trường và tăng quy mô
hoạt động các hoạt động kinh doanh cốt lõi như xây lắp công trình, cấu kiện bê
tông, đồng thời đẩy mạnh hoạt động kinh doanh VLXD và kinh doanh bất động sản
để bù đắp sự thiếu hụt của hoạt động khi thác, chế biến đá.
Các mục tiêu chủ yếu: “Sản xuất kinh doanh hiệu quả, phát triển ổn định, bền vững”

Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
- Tiếp tục tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là xây dựng và sản xuất
vật liệu xây dựng, phát triển thêm một số sản phẩm cùng ngành nghề như bất động sản,
dự án BOT giao thông.
- Đầu tư phát triển nguồn mỏ đá mới, đầu tư máy móc thiết bị để đa dạng hóa sản phẩm,
tối ưu hóa năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn của thị trường và
nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động sản xuất kinh doanh với các công ty
liên kết nhằm phát huy lợi thế cạnh canh, và nâng cao năng lực trong các hoạt động kinh
doanh cốt lõi; đồng thời đầu tư tìm kiếm cơ hội M&A các doanh nghiệp cùng ngành khi
điều kiện thị trường thuận lợi.
- Củng cố xây dựng và phát triển thị trường hiệu quả, trong đó vẫn tập trung vào nhóm
công trình vốn công, và một phần công trình vốn tư nhân thông qua các công ty liên kết.
- Củng cố và nâng cao năng lực quản lý sản xuất, tăng cường phát triển nguồn nhân lực
nhằm tối ưu hóa hệ thống quản lý của Công ty.
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Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và
chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và dài hạn của Công ty.
Về môi trường:
Tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường
Phân công nhân sự/bộ phận chuyên trách phụ trách công tác quản lý môi trường
của Công ty
Thực hiện các hoạt động tiết kiệm tài nguyên hiệu quả, có trách nhiệm và nguyên
vật liệu sản xuất
Sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm trong sản xuất và có sáng kiến thay thế
nhiên liệu hóa thạch, sử dụng năng lượng tái tạo cho sản xuất.
Quản lý thải theo đúng yêu cầu, có sáng kiến việc tuần hoàn tái sử dụng nước thải,
thực hiện chương trình, hoạt động giảm phát thải khí nhà kính.
Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn
tài nguyên thiên nhiên… cho người lao động.
Thực hiện các hoạt động tập huấn cho người lao động trong ứng phó với thiên tai
Về xã hội và cộng đồng
Quan hệ xã hội và phát triển cộng đồng, tham gia các chương trình/hoạt động hỗ
trợ, phát triển cộng đồng địa phương.
Tham gia các sáng kiến cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ các mô hình kinh
doanh cùng người nghèo.
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CÁC RỦI RO

“Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả nhất”

(Các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đối với việc thực
hiện các mục tiêu của Công ty, trong đó có rủi ro về môi trường, thiên tai, dịch bệnh...)

RỦI RO
BIẾN
ĐỘNG GIÁ
CẢ THỊ
TRƯỜNG

RỦI RO VỀ
CẠNH
TRANH
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RỦI RO
AN TOÀN
LAO
ĐỘNG

RỦI RO
MẤT DỮ
LIỆU

RỦI RO
CHÍNH
SÁCH,
PHÁP
LUẬT
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RỦI RO
MÔI
TRƯỜNG

RỦI RO
BẤT KHẢ
KHÁNG
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“NĂNG SUẤT – HIỆU QUẢ - CHẤT LƯỢNG NHẤT”

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
TRONG NĂM
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Tổ chức và nhân sự
Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
Tình hình tài chính
Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
“Năng suất – Chất lượng - Hiệu quả nhất”

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm
Năm 2021, tiếp nối kết quả đã đạt được của năm 2020, kinh tế vĩ mô trong nước
tiếp tục ổn định và bắt đầu khởi sắc. Tuy nhiên, làn sóng dịch Covid-19 bùng
phát từ cuối tháng 4/2021, tình hình dịch bệnh diễ n biến phứ̛c tạ p tại nhiều địa
phương, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố kinh tế trọng điểm trong đó có Bình
Dương ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe, tính mạng của người
dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngành xây dựng: Là ngành tăng trưởng bền vững hàng năm và đóng góp lớn
vào cơ cấu tăng trưởng GDP của cả nước, tuy nhiên năm 2021 do ảnh hưởng
của dịch bệnh kéo dài nên chưa thể gánh vác được động lực tăng trưởng kinh tế.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê ngành xây dựng năm 2021 thấp hơn nhiều
so với mức tăng trưởng cùng kỳ các năm trước, làm giảm điểm phần trăm tăng
trưởng của toàn nền kinh tế...

Ngành vật liệu xây dựng: Nhu cầu vật liệu trong năm 2021 giảm do tình hình
Covid-19 diễn ra phức tạp, kéo dài từ tháng 7/2021 ảnh hưởng đến việc thực
hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Giá các mặt hàng vật liệu có nhiều biến động
như giá dầu tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm và nhu cầu tăng mạnh sau
dịch; giá thép xây dựng trong nước tăng từ 14%-15%; giá cát bê tông tăng 5%
do nguồn cung khai thác cát được cải thiện; giá xi măng xá tăng 7% do giá
nguyên liệu đầu vào liên tục tăng; giá bê tông tươi tăng 3,5%, giá bê tông nhựa
nóng tăng 7,6%; sản phẩm gạch xây không nung cũng được sử dụng rộng rãi ở
các công trình lớn, cao tầng thay thế gạch truyền thống, về giá các sản phẩm gạch
trong năm nhìn chung được duy trì ở mức ổn định so với đầu năm 2021.
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KẾT QUẢ KINH DOANH CHUNG TOÀN CÔNG TY

Tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2021 tập trung vào các thị
trường như Bình Dương, TP.HCM, Đồng Nai và các tỉnh miền Tây. Tỷ trọng
doanh thu 3 năm gần đây ở thị trường TP. Hồ Chí Minh chiếm tỷ trọng lần
lượt là 31%, 43%, 15%, 6%; doanh thu ở thị trường Bình Dương chiếm tỷ
trọng lần lượt là 52%, 19%, 3%, 23%; đối với thị trường các tỉnh miền Tây,
tỷ trọng doanh thu năm 2021 chiếm 23%, trong đó doanh thu chủ yếu từ
sản phẩm đá xây dựng. Doanh số thị trường Bình Dương trong năm tăng là
do Công ty tập trung thi công hoàn thiện các công trình xây dựng trên địa
bàn tỉnh. Cơ cấu doanh thu năm 2021 vẫn chủ yếu là sản phẩm Cống bê
tông chiếm 37%, Xây lắp chiếm 28%, Đá xây dựng chiếm 21%, sản phẩm
khác chiếm 15%. Thị trường tăng trưởng chủ yếu trong tỉnh Bình Dương,
thị trường ngoài tỉnh sản phẩm chủ yếu ở lĩnh vực xây dựng, kinh doanh
cống bê tông ở khu vực TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước và các tỉnh
miền Tây khi Công ty đang dần tiếp cận với các khách hàng lớn và bước đầu
ghi nhận kết quả khả quan, đây được xem là thị trường tiềm năng giúp Công
ty mở rộng thị trường và hoạt động bán hàng trong thời gian tới.
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Tình hình thực hiện so với kế hoạch

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu

Thực hiện 2020

Kế hoạch 2021

Thực hiện 2021

TH 2020/
TH 2021

TH 2021/
KH 2021

Doanh thu
thuần

638.232.429.348

610.000.000.000

515.892.584.204

80,83%

84,57%

Lợi nhuận
trước thuế

98.595.472.900

87.000.000.000

83.438.102.572

84,63%

95,91%

Lợi nhuận
sau thuế

81.253.977.305

69.000.000.000

69.101.850.152

85,04%

100,15%

Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 là 515.893 triệu
đồng, đạt 84,57% kế hoạch năm, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2020.
Nguyên nhân chính dẫn đến doanh thu không đạt kế hoạch đề ra là do mảng
Xây lắp, Cống bê tông giảm và doanh thu Bất động sản chưa đạt như kỳ
vọng. Các công trình vốn công trong kỳ triển khai chậm do ảnh hưởng dịch
bệnh Covid-19 kéo dài như khu vực Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh và Đồng
Nai, các đơn vị thực hiện sản xuất 03 tại chỗ không hiệu quả nên nhu cầu sử
dụng VLXD giảm sút. Ngoài ra năm 2021 thủ tục tách sổ, đổi tên Công ty 3-2
cũ sang tên Công ty CIC39 mới kéo dài dẫn đến việc bán đất nền chậm nên
doanh thu chưa đạt.
Tuy doanh thu năm 2021 giảm nhẹ và không đạt mục tiêu đề ra nhưng
trong năm nhờ thanh lý khoản đầu tư tài chính và đẩy mạnh công tác quản
lý chi phí dẫn tới lợi nhuận sau thuế đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, lợi
nhuận trước thuế đạt 95,91% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 100,15%
so với chỉ tiêu đề ra nhưng giảm 15% so với năm 2020. Trong năm, Công ty
đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đá 1x2, 0x4 có giá trị gia tăng cao, đồng thời
giá bán đá cũng đã tăng bình quân hơn 18% so cùng kỳ nên gia tăng biên lợi
nhuận; kịp thời nghiệm thu các công trình lên doanh thu; thanh lý khoản
đầu tư tài chính và máy móc thiết bị không còn sử dụng làm hoạt động tài
chính và thu nhập khác tăng...
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Tình hình sản xuất
Sản lượng sản xuất & Kinh doanh
Stt

Sản phẩm

Đvt

KH 2021

TH 2021

% TH

Giá trị sản lượng
KH 2021

TH 2021

%
TH

Sản xuất
1

- Đá xây dựng

m3

100.000

164.560

165%

23.307

42.482

182%

2

- Xây lắp

Tr.đồng

229.900

169.802

74%

229.900

219.802

96%

3

- Cống bê tông các loại

Cái

66.605

48.288

72%

162.201

122.575

76%

+ Cống BTLT Þ300-Þ500

Cái

24.915

16.304

65%

26.263

17.144

65%

+ Cống BTLT Þ600-Þ800

Cái

24.842

17.850

72%

46.705

33.272

71%

+ Cống BTLT Þ1000-Þ2000

Cái

14.277

10.048

70%

62.096

41.691

67%

+ Cống hộp

Cái

2.571

3.962

154%

19.831

25.944

131%

+ Cống rung ép

Cái

0

125

0%

0

123

0%

4

- Gối cống các loại

Cái

72.160

44.728

62%

7.306

4.401

60%

5

- Gạch tự chèn

Viên

1.959.050

0

0%

3.818

1.632

43%

6

- Gạch terrazzo

Viên

219.376

207.141

94%

2.500

2.258

90%

7

- Gạch không nung

Viên

4.030.860

31%

3.492

19%

8

- Vận tải - ca máy

100

81

81%

100

81

81%

9

- Bất động sản

m2

1.936

320

0

78.000

12.291

16%

12.820.260

Tr.đồng

18.352

Thương mại
10

- Kinh doanh VLXD

Tấn

5.092.948

3.829

0%

65.000

60.604

93%

11

- Kinh doanh nhiên liệu

Lít

750.000

439.025

59%

0

5.783

0%

590.484

475.525

81%

Tổng giá trị sản lượng

Trong năm tình hình dịch bệnh Covid-19 không thể lường trước và chưa có tiền lệ,
nhưng với sự điều hành linh hoạt của lãnh đạo Công ty cùng tập thể người lao động
quyết tâm duy trì ổn định hoạt động sản xuất; máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt
động sản xuất được vận hành tốt, đồng thời đưa hệ thống máy quay ép cống bê tông
vào hoạt động; chất lượng sản phẩm được đảm bảo; giá trị sản lượng đạt 475.525
triệu đồng, đạt 81% kế hoạch năm, trong đó sản lượng đá xây dựng vượt kế hoạch
đề ra, giá trị sản lượng xây lắp, cống bê tông, gạch bê tông, gạch không nung các loại
không đạt so với kế hoạch.
Giá trị sản lượng Xây lắp là 182.660 triệu đồng (chiếm 46%), cống bê tông 153.218
triệu đồng (chiếm 26%, bao gồm gối cống), sản phẩm đá 42.548 triệu đồng (chiếm
9%), sản phẩm khác là 85.021 triệu đồng (chiếm 21%).
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

33

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
“Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả nhất”

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (tiếp theo)
Lĩnh vực xây dựng
Tình hình hoạt động xây dựng trong năm gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19
kéo dài, các công trình chủ yếu trúng thầu vào giai đoạn đầu năm 2021 nên công tác
triển khai thi công nhanh, các công trình chuyển tiếp như công trình đường đoạn
Khúc Nhạc Tình và trường THPT Bình Phú. Riêng công trình hạ tầng đường khu đô
thị Bến Súc và công trình đường ĐT744 vướng mặt bằng chưa giải tỏa nên chưa
triển khai thi công. Việc triển khai các công trình nhìn chung đạt yêu cầu tiến độ để
bàn giao chủ đầu tư, các công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng trong năm gồm
công trình đường Khúc Nhạc Tình, trường THPT Long Hòa, trường THPT Bình Phú.
Công tác tiếp thị đấu thầu gặp nhiều khó khăn do các công trình vốn công triển khai
đấu thầu chậm và cạnh tranh gay gắt nhưng đã ghi nhận được nhiều tín hiệu khả
quan, giá trị công trình trúng thầu trong năm là: 224 tỷ đồng, đạt 86% so với kế
hoạch là: 260 tỷ đồng. Các công trình chuyển tiếp từ năm trước hầu hết hoàn thiện
bàn giao trong năm 2021, doanh thu hoạt động xây lắp năm 2021 là 169.902 triệu
đồng, đạt 74% kế hoạch.

Công trình trường THPT Bình Phú
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Lĩnh vực cống bê tông
Tình hình kinh doanh lĩnh vực cống bê tông trong năm nhìn chung có nhiều
thuận lợi, đặc biệt tình hình tiêu thụ được duy trì ở mức khá. Các dự án nâng
cấp, mở rộng đường tại khu vực TP.HCM vẫn tiếp tục triển khai như huyện Hóc
Môn, Củ Chi,... và TP mới Thủ Đức. Bên cạnh đó, các dự án bất động sản, khu dân
cư khu vực Đồng Nai, các dự án công trình giao thông khu vực Bình Phước, Tây
Ninh tiếp tục triển khai. Các dự án chỉnh trang đô thị tại khu vực tỉnh Bình
Dương… Sản phẩm cống hộp tiêu thụ mạnh, đạt 131% so với kế hoạch; sản
phẩm cống tròn fi 600 đến fi 1.000 đạt 71% so vói kế hoạch năm, do tập trung
sản xuất đơn hàng cống hộp nên cống tròn có phần giảm so với kế hoạch đề ra.
Năm 2021, Công ty sản xuất cống tròn theo thiết kế của Viện Khoa học & Công
nghệ GTVT – Viện Chuyên Ngành Cầu Hầm (CH) và bán ra thị trường đã góp
phần cạnh tranh với các đối thủ trong khu vực. Công ty đã chú trọng công tác
quản lý giá thành sản phẩm cống bê tông thông qua việc cải tiến định mức sản
xuất, tăng cường cải tiến công nghệ sản xuất để tăng năng suất lao động, thực
hiện đánh giá chi phí tiền lương… nhằm giảm giá thành và tăng tính cạnh tranh
trên thị trường. Việc đưa 2 Xưởng bê tông ở Thạnh Phước và Long Nguyên hoạt
động ổn định giúp nâng cao năng lực sản xuất. Doanh thu lĩnh vực Cống bê tông
đạt 150.482 triệu đồng đạt 74% kế hoạch năm 2021.

XƯỞNG SẢN XUẤT CỐNG Ở THẠNH PHƯỚC
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Lĩnh vực đá xây dựng:
Năm 2021 là năm đầy khó khăn trong hoạt động khai thác chế biến đá do mỏ đá
Tân Đông Hiệp đã hết hạn khai thác chỉ còn duy trì hoạt động chế biến đá từ
lượng đá hộc dự trữ dưới moong khai thác, tuy nhiên lượng đá nguyên liệu dần
cạn kiệt phải xử lý đục thủ công làm phát sinh nhiều chi phí và không đủ để duy
trì hoạt động chế biến nên các máy xay chỉ hoạt động cầm chừng. Do lượng đá tại
mỏ Tân Đông Hiệp khan hiếm nên thị trường tiêu thụ rất tốt, sản xuất không kịp
cung cấp cho các khách hàng, về giá bán đá 1x2 tăng 18% so với năm 2020. Ngoài
ra thực hiện gia công chế biến tại mỏ đá của CTCP Miền Đông (MDC) là chủ lực.

GIA CÔNG CHẾ BIẾN ĐÁ TẠI MỎ ĐÁ CỦA CTCP MIỀN ĐÔNG (MDG)
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Các lĩnh vực kinh doanh khác:
Lĩnh vực bất động sản
Công ty đã hoàn thiện nghiệm thu hạ
tầng khu dân cư Nguyễn Văn Tiết, Lái
Thiêu, Thuận An, Bình Dương và thực
hiện thủ tục chào bán đợt 1 cho khách
hàng với số lượng đã bán 4/23 nền và
đang tiếp tục chào bán cho khách hàng,

MẪU NHÀ LIỀN KỀ

đồng thời Công ty đang tiếp tục thực
hiện thủ tục chuyển đổi sổ tên Công ty
cũ sang tên Công ty mới để xin cấp phép
xây dựng hoàn thiện hồ sơ pháp lý của
dự án theo quy định. Về khu đất Tân
Mỹ, Bắc Tân Uyên, Bình Dương, Công ty
đang triển khai xin điều chỉnh quy
hoạch sử dụng đất chuyển đổi sang đất

MẪU NHÀ LÔ GỐC

sản xuất phục vụ dự án sau này.

Lĩnh vực sản xuất gạch bê tông
Ở lĩnh vực gạch không nung như gạch ống, gạch
đinh thị trường tiêu thụ nhìn chung còn hạn chế
và khó khăn và chủ yếu ở khu vực Bình Dương,
CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG GẠCH KHÔNG NUNG CIC39

các hợp đồng chủ yếu cung cấp cho các công
trình vốn công trường học sửa chữa nâng cấp,
tiến độ cung cấp nhanh trong khi năng lực của
Công ty lại hạn chế. Giá trị sản lượng năm 2021
gạch ống đạt 2.487 triệu đạt 27% kế hoạch năm
2021 và giá trị sản lượng gạch terrazzo đạt
2.258 triệu đạt 90% kế hoạch năm 2021.
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Lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng
Ở mảng kinh doanh sắt thép, giá thép các loại tiếp tục tăng mạnh so với đầu năm vào
thời điểm tháng 4, tháng 5 năm 2021, giá sắt thép tăng khoảng 3.500đ/kg chỉ trong 2
tháng. Trong tháng tiếp theo giá thép chững lại và đi ngang, tuy nhiên đến tháng 10
giá thép tiếp tực tăng khoảng 800-1000 đồng/kg sau khi nền kinh tế mở cửa trở lại
sau giãn cách do dịch Covid-19. Tình hình cạnh tranh với các nhà phân phối khác gay
gắt, việc phát triển thêm khách hàng mới gặp nhiều khó khăn, trong khi tình hình thu
hồi công nợ của các khách hàng cũ chậm, mức nợ cao nên Công ty hạn chế bán các
đơn hàng mới để tập trung công tác thu hồi nợ nên phần nào ảnh hưởng đến doanh
thu bán hàng ở lĩnh vực này. Trong năm 2021, sản lượng thép bán ra là 3.829 tấn đạt
59% kế hoạch, doanh thu bán hàng thực hiện là 62.431 triệu đạt 96% kế hoạch.

Thép cuộn fi6 – fi 12

Đai thép các loại

Thép vằn/thép gân

Thép hình – Thép hộp

Cung cấp các loại xi măng bao, xí măng xá
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DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH
ÔNG VÕ VĂN LÃNH
Năm sinh:

- Tổng Giám đốc

1963

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Xây dựng cơ bản - Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ
Quá trình công tác:
1985 – 1992

Nhân viên Ủy ban Kế hoạch tỉnh Sông Bé

12/1992 – 09/1995

Kế toán trưởng Công ty Kinh doanh Phát triển nhà Sông Bé

09/1995 – 12/2008

Giám đốc Công ty Kinh doanh Phát triển nhà Sông Bé sau đó đổi tên
thành Công ty Đầu tư Xây dựng 3/2

12/2008 – 31/07/2020 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 sau
đó đổi tên thành CTCP CIC39
01/08/2020 đến nay

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP CIC39

Số cổ phiếu nắm giữ:

258.782 cổ phần

ÔNG TRẦN VĂN BÌNH

- Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh:

1965

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:
1987 – 1993

Kế toán Công ty Dầu thực vật Đồng Nai

1994 – 1998

Kế toán Xí nghiệp Khai thác và Sản xuất VLXD thuộc CTCP CIC39

1999 – 06/2005

Giám đốc Xí nghiệp Khai thác và Sản xuất VLXD thuộc CTCP CIC39

07/2005 – 09/05/2014

Kế toán trưởng CTCP CIC39

10/05/2014 – 2017

Phó TGĐ CTCP CIC39

21/04/2017 – Nay

Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ CTCP CIC39

Số cổ phiếu nắm giữ:

6.694 cổ phần

ÔNG NGUYỄN XUÂN HIẾU

- Kế toán trưởng

Năm sinh:

1982

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kinh tế - chuyên nhành Kế toán kiểm toán

Quá trình công tác:
06/2004 – 2008

Nhân viên phòng Tài chính Tổng hợp CTCP CIC39

2009 – 05/2014

Phó trưởng phòng Tài chính CTCP CIC39

21/04/2017 – 19/03/2018

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần CIC39

05/2014 – nay

Kế toán trưởng – Trưởng phòng Tài chính CTCP CIC39

Số cổ phiếu nắm giữ:

3.372 cổ phần
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NHỮNG THAY ĐỔI CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM:
Trong năm không có thay đổi Ban điều hành

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN
STT
A

Tính chất phân loại

Số lượng (người)

Tỷ lệ

218

100,00%

Theo trình độ
1

Trên Đại học

1

0,46%

2

Đại học

64

29,36%

3

Cao đẳng

14

6,42%

4

Khác

139

63,76%

Theo tính chất hợp đồng lao động

218

100,00%

B
1

Hợp đồng có xác định thời hạn

28

12,84%

2

Hợp đồng không xác định thời hạn

190

87,16%

3

Hợp đồng theo thời vụ (công nhật)

0

C

Theo giới tính

218

100,00%

1

Nam

197

90,37%

2

Nữ

21

9,63%

Bảng số liệu thực hiện chỉ tiêu kế hoạch
STT

Chỉ tiêu

ĐVT

KH năm
2021

TH năm
2021

% so với
KH năm

1

Kế hoạch tuyển dụng

Người

32

64

200%

2

Kế hoạch đào tạo

Khóa

12

4

33%

3

Chi phí tuyển dụng

Triệu đồng

20

14.27

71%

4

Chi phí đào tạo

Triệu đồng

105.2

18.6

18%

5

Phúc lợi (CB - NV)

Triệu đồng

300

386.5

129%

6

Tổng số lao động

Người

256

218

85%
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Đánh giá các chỉ tiêu:
Tổng số lao động thực hiện năm 2021 bằng 85% (218/256) so với kế hoạch do ảnh
hưởng của dịch bệnh, sản xuất hạn chế, một số vị trí đang làm phải ngừng việc kéo dài 3
tháng. Trong năm 2021, số lao động cuối kỳ là 218 người, số lượng lao động giảm là 109
nhân sự, chủ yếu nhân sự tại XN Cống bê tông và Xí nghiệp Đá xây dựng.
- Công tác tuyển dụng năm 2021 vượt 100% kế hoạch (64 Lđ /32 Lđ). Số lượng lao động
tuyển dụng chủ yếu thay thế lao động tại các bộ phận sản xuất nghỉ việc và phát sinh
tuyển dụng công nhân máy xay gia công chế biến đá cho CTCP Miền Đông.
- Công tác đào tạo năm 2021 đạt 33% so với kế hoạch (04/12 khóa, gồm các khóa phát
sinh theo yêu cầu quản lý), tính theo tổng số khóa đào tạo. Một số khóa đăng ký đào tạo
trong kế hoạch năm 2021 không thực hiện được trong năm do đại dịch Covid-19 các
đơn vị đào tạo không tổ chức khóa học.
- Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 là 12,5 triệu đồng/người/tháng đạt 87%, so
với kế hoạch là 14,4 triệu đồng/ người, ảnh hưởng của dịch bệnh hoãn hợp đồng lao
động 115 lao động tại các đơn vị.
- Chi phí nguồn nhân lực gồm tiền lương, tuyển dụng, đào tạo, phúc lợi năm 2021 là
38,043 tỷ đồng đạt 86% so với kế hoạch năm 2021. Năm 2021, phát sinh chế độ hữu sự
thăm hỏi nhân viên và người thân do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với chi phí là 154
triệu đồng cho 69 lượt người.
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CÁC CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY
Chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội
Cải tiến Quy định nâng bậc lương - chuyển ngạch, giảm bỏ thủ tục thông qua họp
Hội đồng nâng bậc lương, thực hiện nâng bậc lương kịp thời, đúng quy định.
- Duy trì kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về tiền lương, chế độ chính
sách tại các đơn vị cơ sở.

- Thực hiện theo dõi chế độ báo cáo lao động tham gia BHXH định kỳ, kịp thời
thanh toán các chế độ liên quan cho người lao động.

- Chăm lo đời sống cho nhân viên công ty như thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời các trường
hợp ốm đau, hữu sự góp phần động viên tinh thần cho người lao động, thể hiện sự
quan tâm của lãnh đạo công ty đến đời sống nhân viên. Trong năm 2021, thăm hỏi
hữu sự 168 trường hợp với số tiền hỗ trợ 386.500.000 đồng..
- Thực hiện theo Nghị quyết 68 và 116 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người
lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Công ty đã làm hồ sơ đề nghị giải quyết
chế độ theo quy định cho 112 lao động và 39 con của người lao động với tổng số
tiền 457.520.000 đồng.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

42

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
“Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả nhất”

Chính sách khen thưởng, phúc lợi
Công đoàn phối hợp với Công ty tổ chức Hội

Công tác rà soát các quy định làm việc

nghị Người lao động ngay từ đầu năm, qua đó

của khối Văn phòng để tinh giảm công

tổng kết phong trào hoạt động thi đua sản

việc, con người, chưa thực hiện đạt yêu

xuất kinh doanh năm 2021 kết quả có 21 cá

cầu theo chỉ đạo.

nhân và 03 tập thể đạt danh hiệu Lao động

Về công tác đào tạo: Trong năm 2021

tiên tiến với số tiền thưởng 110 triệu đồng;

dựa vào kế hoạch SXKD của Công ty,

Thưởng tiết kiệm trong hoạt độngh sản xuất

Quản lý các đơn vị, phòng ban trực thuộc

kinh doanh đối với các Ban chỉ huy công trình

công ty đã rà soát, đăng ký cho nhân viên

160,38 triệu đồng và Xí nghiệp Đá xây dựng

tham dự các khóa học để nâng cao trình

139,93 triệu đồng.

độ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ trong

Triển khai các cá nhân thực hiện đăng ký thi

công việc. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-

đua theo KPI và đăng ký các danh hiệu thi

19 nên một số đơn vị đào tạo không thể

đua ngay từ đầu năm. Lập kế hoạch thi đua để

mở lớp, trong năm đã có 04 khóa đào tạo

Công đoàn phát động phong trào thi đua hoạt

được thực hiện gồm: Khóa kiểm toán nội

động sản xuất kinh doanh đến toàn thể nhân

bộ thực hành - cấp độ nền tảng, Khóa

viên. Phong trào sáng kiến cải tiến được phát

kiểm toán nội bộ thực hành - cấp độ nâng

động sâu rộng và khả quan, có sự đeo bám về

cao, Khóa tập huấn An toàn điện, Khóa

chiều sâu, tuy nhiên các cá nhân chưa mạnh

tập huấn lấy mẫu xét nghiệm test nhanh

dạng đăng ký sáng kiến và gửi hồ sơ về Công

kháng nguyên sàng lọc Covid-19 (4/12

ty.

khóa).

Chính sách tuyển dụng, đào tạo

- Công tác báo cáo thu hoạch và báo cáo

Về công tác tuyển dụng: tuyển dụng lao động
nhân sự chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu
cầu nhân sự. Tuy nhiên việc tuyển dụng nhân
sự phục vụ sản xuất có nhu cầu cao vào thời
điểm cuối năm rơi vào thời điểm lao động về
quê sau đợt giãn cách xã hội, chưa trở lại
Bình Dương làm việc gặp khó khăn không
tuyển đủ lao động theo yêu cầu.

đánh giá sau đào tạo của các học viên các
khóa học chưa làm nổi bật chi tiết việc
tiếp thu của từng học viên mà nội dung
báo cáo của các học viên học chung khóa
có xu hướng giống nhau.
+ Công tác quản lý hồ sơ chứng chỉ, bậc
nghề, Thẻ ATLĐ phục vụ công tác đấu
thầu các công trình...
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN
CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ:
Tổng giá trị đầu tư năm 2021 thực hiện 57.710 triệu đồng đạt 82% kế hoạch năm.
Trong đó đầu tư xây dựng cơ bản Xưởng bê tông Thạnh Phước và Long Nguyên – XN
Cống bê tông 1.465 triệu đồng, đầu tư di dời máy xay XN Đá xây dựng 2.500 triệu
đồng; đầu tư máy móc thiết bị XN Cống bê tông 8.954 triệu đồng, XN Gạch bê tông
417 triệu đồng, thiết bị phục vụ Văn phòng Công ty 114 triệu đồng; đầu tư tài chính
14.000 triệu đồng, góp vốn vào Công ty cổ phần Khoáng sản Xây dựng Tiến Phước
(công ty con) 20.000 triệu đồng để đền bù dự án mỏ đá Tân Lập - Đồng Phú - Bình
Phước và đầu tư dự án 10.260 triệu đồng. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu
tư tại Công ty hợp lý, đúng theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua; bám sát
hồ sơ pháp lý từng dự án.

CỐNG HỘP CÔNG NGHỆ RUNG LÕI

CỐNG TRÒN CÔNG NGHỆ QUAY ÉP MÁY HÀN LỒNG THÉP TỰ ĐỘNG

CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT
Tình hình hoạt động của các công ty liên kết đang hoạt động bình thường, không có
thay đổi lớn so với năm trước. Nhìn chung các doanh nghiệp mà CIC39 tham gia góp
vốn đều kinh doanh có lãi. Riêng công ty con Tiến Phước mới thành lập chưa có doanh
thu.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tình hình tài chính
ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu

Năm 2020

Năm 2021

% tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

975.881.199.539 973.034.696.395

-0,29%

Doanh thu thuần

638.219.363.218 515.892.584.204

-19,17%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận khác

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức

91.942.811.509

81.845.792.485

-10,98%

8.510.814.373

7.780.043.225

-8,59%

100.453.625.882

89.625.835.710

-10,78%

83.112.130.287

75.289.583.290

-9,41%

43,4%

47,9%

10,39%

Tổng giá trị tài sản tại thời điểm 31/12/2021 đạt 973 tỷ đồng, giảm nhẹ
so với cùng kỳ năm 2020. Năm 2021 tình hình dịch bệnh phức tạp trên
địa phương, khu vực và cả nước nên sản xuất kinh doanh ngưng trệ vì
vậy doanh thu và lợi nhuận năm 2021 đều sụt giảm so với năm 2020.
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2020 Năm 2021

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
* Hệ số thanh toán ngắn hạn:
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn

Lần

1,28

1,41

* Hệ số thanh toán nhanh:
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho/ Nợ ngắn hạn

Lần

1,10

1,34

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
* Hệ số Nợ/Tổng tài sản

%

43,6%

40,0%

* Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

%

77,3%

66,6%

3. Chỉ tiêu về hiệu suất hoạt động
* Vòng quay hàng tồn kho:
(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)

Vòng

7,01

6,37

* Vòng quay tổng tài sản:
(Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân)

Vòng

0,68

0,53

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
* Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)

%

13,0%

14,6%

* Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)

%

15,1%

12,9%

* Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)

%

8,5%

7,7%

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

%

14,4%

15,9%

Tình hình tài chính của Công ty ổn định, nợ phải thu đã giảm đáng kể so với đầu
năm nhờ tình hình thanh toán các công trình ở mức cao. Các khoản phải thu giảm
đã góp phần đảm bảo nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư của
Công ty. Các hệ số tài chính cho thấy Công ty đảm bảo thanh toán các khoản nợ
đến hạn.
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Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
ĐVT: Lần

Hệ số thanh toán ngắn
hạn và hệ số thanh toán
nhanh năm 2021 đạt lần

1,60
1,40

1,00

đều tăng so với năm

0,80

2020 do công ty cơ cấu

0,60

lại nguồn tài sản để đảm

0,40

trong tình hình sản xuất

1,34

1,28
1,10

1,20

lượt 1,41 lần và 1.34 lần,

bảo ổn định tài chính

1,41

0,20
0,00

2020

kinh doanh nhiều biến

2021

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Hệ số thanh toán nhanh

động và khó khăn.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

ĐVT: Đồng

90,0%

Hệ số nợ trên tổng tài

80,0%

sản và nợ trên vốn chủ

70,0%

sở hữu của Công ty năm

60,0%

2021 lần lượt là 40,0%

50,0%

66,6%

43,6%

40,0%

40,0%

và 66,6% giảm so với

30,0%

năm 2020 do công ty cơ

20,0%

cấu lại nguồn vốn để

77,3%

10,0%
0,0%

đảm bảo tính an toàn tài

2020

2021

chính cho doanh nghiệp

Hệ số Nợ/Tổng tài sản

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

trong điều kiện kinh doanh khó khăn. Các hệ số đòn bẩy của Công ty luôn được giữ ở
mức an toàn, vốn chủ sở hữu có khả năng bù đắp được toàn bộ khoản nợ vay.
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Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho và vòng

8,00

7,01

quay tài sản của Công ty năm

7,00

2021 đều giảm so với năm 2020

6,00

lần lượt còn 6,37 và 0,53.

5,00

Nguyên nhân do tình hình dịch

4,00

bệnh khó khăn doanh thu giảm

3,00

sút, công nợ thu hồi chậm, sản

2,00

xuất ngưng trệ nên máy móc sản

1,00

xuất không đạt được công suất,

6,37

0,68

0,53

0,00
2020

các tài sản không phát huy được

2021

Vòng quay hàng tồn kho

Vòng quay tổng tài sản

hiệu quả như dự định.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Do doanh thu hoạt động sản
xuất kinh doanh chính giảm,

18,0%

nhưng nhờ doanh thu hoạt

16,0%

động tài chính tăng từ việc đầu
tư tài chính và thanh lý các
khoản đầu tư nên lợi nhuận
chung của công ty không sụt
giảm nhiều, do vậy các hệ số
Lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh/Doanh thu thuần và ROS
năm 2021 tăng nhẹ so với năm

14,0%

14,6%
13,0%

15,9%

15,1%

14,4%

12,9%

12,0%
10,0%

8,5%

8,0%

7,7%

6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
Hệ số Lợi nhuận Hệ số Lợi nhuận Hệ số Lợi nhuận Hệ số Lợi nhuận
sau thuế/Doanh sau thuế/Vốn chủ sau thuế/Tổng tài từ hoạt động kinh
thu thuần
sở hữu
sản
doanh/Doanh thu
thuần
2020

2021

2020, tuy nhiên do tổng lợi
nhuận giảm và các tài sản chưa phát huy được hết hiệu quả do tình tình dịch bệnh kinh
doanh khó khăn nên hệ số ROA và ROE đều giảm so với năm 2020.
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA
CHỦ SỞ HỮU
THÔNG TIN CỔ PHẦN
Tại thời điểm 16/3/2022:
Tổng số cổ phần đã phát hành:

: 15.030.145 Cổ phần

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

: 15.029.145 cổ phần

- Số lượng cổ phiếu quỹ

: 1.000 cổ phần

Loại cổ phần

: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá cổ phần

: 10.000 VNĐ/Cổ phần

Danh sách cổ đông lớn của công ty:
STT

1

Tên cổ đông

Bùi Thu Huyền

Số CMNN/
ĐKKD

Số lượng
cổ phần
( cổ phần)
762.700

Giá trị
( Đồng)

Tỷ lệ
% VĐL

7.627.000.000

5,07%
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
STT

1

2

Đối tượng

Cổ đông Nhà nước

Số lượng
cổ phiếu

Số
lượng
cổ
đông

Tỷ lệ sở
hữu (%)

Cơ cấu cổ đông (*)
Tổ chức

Cá nhân

0

0,000%

0

0

0

Cổ đông sáng lập

26

0,000%

4

1

3

- Trong nước

26

0,000%

4

1

3

Cổ đông lớn (sở hữu từ 5%
trở lên số cổ phiếu có quyền
biểu quyết)

760.100

5,057%

1

0

1

- Trong nước

760.100

5,057%

1

- Nước ngoài

0

0,000%

Công đoàn Công ty

254.010

1,690%

1

1

- Trong nước

254.010

1,690%

1

1

1.000

0,007%

1

1

0

-

-

-

-

-

Cổ đông khác

14.015.009

93,246%

3.371

51

3.320

- Trong nước

13.398.165

89,142%

3.319

34

3.285

- Nước ngoài

616.844

4,104%

52

17

35

15.030.145 100,000%

3.378

54

3.324

- Nước ngoài

3

4

1

0

- Nước ngoài
5

Cổ phiếu quỹ

6

Cổ đông sở hữu cổ phiếu
ưu đãi

7

TỔNG CỘNG
Trong đó: - Trong nước
- Nước ngoài

14.413.301

95,896%

3.326

37

3.289

616.844

4,104%

52

17

35

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU:
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ:

Không có

CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC:

Không có

Không thay đổi
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Tình hình tài chính
Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
Kế hoạch phát triển trong tương lai

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
“Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả nhất”

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2021
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
Những khó khăn, thuận lợi trong năm 2021
* Trong năm Công ty đã

* Ở lĩnh vực Đá xây dựng hoạt

trúng thầu nhiều công trình

động gia công chế biến vẫn

như công trình trường Mầm

đảm bảo an toàn, hoạt động

non Hoa Mai 2, trường THPT
Bình Phú, trường THPT Long

THUẬN
LỢI

tận thu đá nguyên liệu thuận
lợi, nhu cầu tiêu thụ đá tăng

Hòa, đường Lê Danh Cát và

mạnh giúp Công ty đảm bảo

duy tu đường ĐT 748… góp

hoạt động sản xuất và doanh

phần tạo việc làm trong năm.

thu trong năm 2021.

* Ở lĩnh vực Cống bê tông,
Xưởng cống hộp rung lõi
đang phát huy hiệu quả
giúp nâng cao năng lực sản
xuất, đồng thời mở rộng thị
trường sang khu vực Đồng

* Ở lĩnh vực Gạch bê tông đã sản xuất ổn định góp
phần tăng sản lượng đáp ứng cho thị trường giúp
nâng công suất phát triển sản phẩm mới gạch không
nung và bước đầu ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan về
thị trường tiêu thụ góp phần gia tăng doanh thu Công
ty trong những năm tới.

Nai, Bình Phước và đang
ghi nhận nhiều tín hiệu tích
cực về hợp đồng và doanh
thu tiêu thụ. Đặc biệt là sản
phẩm cống hộp, cống tròn
có kích thước lớn, khối
lượng đơn hàng sản phẩm
cống bê tông được duy trì ở
mức khả quan giúp gia tăng
sản lượng và thúc đẩy
doanh thu lĩnh vực này.

HOẠT ĐỘNG CỦA XN GẠCH BÊ TÔNG
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Lĩnh vực Xây lắp, trong năm

Lĩnh vực Cống bê tông cạnh

do ảnh hưởng của dịch bệnh

tranh gay gắt, các đối thủ

kéo dài, công trình vướng mặt

cùng ngành nghề hạ giá bán

bằng thi công và chủ đầu tư
chậm bàn giao phần mặt bằng
còn lại nên công tác triển khai

và áp dụng thanh toán trả

KHÓ
KHĂN

thi công còn chậm và không
trúng thầu theo kế hoạch đề
ra… Công tác tiếp thị đấu thầu
gặp nhiều khó khăn do các
công trình vốn công triển khai
đấu thầu chậm và cạnh tranh
gay gắt.

chậm làm khó khăn cho
Công ty khi áp dụng thanh
toán trước khi nhận hàng.
Để ký được các hợp đồng
bán sản phẩm có giá trị cao,
Công ty phải thương lượng
giảm giá nên biên độ lợi
nhuận giảm nhiều và kèm
theo công nợ.

Lĩnh vực Đá xây dựng năm 2021 là năm

Lĩnh vực Gạch bê tông: Gạch ống, gạch

đầy khó khăn trong hoạt động khai thác,

đinh không nung thị trường tiêu thụ

chế biến do mỏ đá Tân Đông Hiệp đã hết

còn hạn chế và khó khăn, các hợp

hạn khai thác, chỉ còn duy trì hoạt động

đồng chủ yếu cung cấp cho các công

chế biến từ lượng đá hộc dự trữ dưới

trình vốn công như trường học sửa

moong khai thác, tuy nhiên lượng đá hộc

chữa nâng cấp, tiến độ cung cấp

dần cạn kiệt phải xử lý đục thủ công làm

nhanh trong khi năng lực của Công ty

phát sinh nhiều chi phí, lượng đá hộc

hạn chế. Giá trị sản lượng năm 2021

không đủ để duy trì hoạt động chế biến
nên các máy xay chỉ hoạt động cầm
chừng.

gạch ống là 2.487 triệu viên đạt 27%
kế hoạch năm; gạch terrazzo là 2.258
triệu viên đạt 90% kế hoạch năm.

Trong năm, Công ty cũng đã triển khai bán đất nền khu dân cư Nguyễn Văn Tiết
nhưng do vướng quy định phải xây nhà nên khách hàng còn e dè chưa mạnh dạn đầu
tư làm doanh thu trong kỳ sụt giảm
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Tình hình thực hiện kinh doanh so với kế hoạch
STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch
2021

Thực hiện
2021

Tỷ lệ thực
hiện

1

Doanh thu

Triệu đồng

610.000

515.893

85%

2

Chi phí giá vốn

Triệu đồng

482.000

443.744

92%

3

Lợi nhuận từ hoạt
động SXKD

Triệu đồng

84.000

75.658

90%

4

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

87.000

83.438

96%

5

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

69.000

69.102

100%

6

Lãi cơ bản trên cổ phần

Đồng/CP

4.606

4.618

100%

Kết quả kinh doanh năm 2021 về

Ngoài ra thủ tục tách sổ khu dân

chỉ tiêu doanh thu chưa đạt kế

cư Nguyễn Văn Tiết, đổi tên Công

hoạch đề ra. Nguyên nhân chính là

ty 3-2 cũ sang tên Công ty CIC39

doanh thu mảng Xây lắp, Cống bê

mới để xin giấy phép xây dựng kéo

tông giảm, do các công trình vốn

dài nên việc bán đất nền không

công triển khai chậm vì ảnh hưởng

được thuận lợi dẫn đến doanh thu

dịch Covid-19 kéo dài, các đơn vị

chưa đạt kế hoạch.

sản xuất 3 tại chỗ không hiệu quả,

Về lợi nhuận sau thuế trong năm

nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng

2021 đạt 69,102tỷ đồng, đạt

giảm sút...

100,15% kế hoạch.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
TÌNH HÌNH TÀI SẢN:
Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2020

Năm 2021

% Tăng giảm

Tài sản ngắn hạn

Đồng

489.073.472.602

541.350.866.848

11%

Tài sản dài hạn

Đồng

486.807.726.937

431.683.829.547

-11%

TỔNG TÀI SẢN

Đồng 975.881.199.539 973.034.696.395

-0,29

Vào thời điểm 31/12/2021, tài sản ngắn

Tài sản dài hạn của Công ty

hạn của Công ty đạt 541 tỷ đồng tăng 11%

cũng giảm 11% so với cùng kỳ,

so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân

đạt 431 tỷ đồng. Trong đó, các

chủ yếu đến từ việc khoản mục tiền và

khoản đầu tư tài chính dài hạn

tương đương tiền và các khoản phải thu

giảm để cơ cấu lại tài sản nhằm

trong năm tăng mạnh so với cùng kỳ do

gia tăng mức độ chống chịu của

chuyển đổi tài sản dài hạn sang tài trợ cho

doanh nghiệp. Tổng tải sản của

hoạt động trong giai đoạn khó khăn để

doanh nghiệp không biến động

phòng ngừa rủi ro hoạt động.

nhiều.

ĐVT: triệu đồng

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

486.808

431.684

489.073

541.351

Năm 2020

Năm 2021
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TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ
Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2020

Năm 2021

% tăng giảm

Nợ ngắn hạn

Đồng

382.985.782.359

350.739.410.897

-8%

Nợ dài hạn

Đồng

42.630.067.500

38.391.667.500

-10%

Tổng nợ phải trả Đồng 425.615.849.859 389.131.078.397

-9%

Nợ phải trả của Công ty giảm xuống

Trong cơ cấu nợ phải trả, nợ ngắn

còn 389 tỷ đồng tương đương giảm

hạn chiếm tỷ trọng cao gần 90% do

8% so với cùng kỳ. Sự sụt giảm này

Công ty hạn chế vay dài hạn nhằm

chủ yếu đến từ giảm các khoản vay

tối ưu việc sử dụng hạn mức tín

ngắn hạn, Công ty cơ cấu lại khoản

dụng với chi phí lãi vay thấp, giúp

nợ vay trong điều kiện kinh doanh

chủ động dòng tiền và giảm áp lực

khó khăn

chi phí lãi vay.

ĐVT: triệu đồng

Nợ ngắn hạn

42.630

Nợ dài hạn

38.392

382.986

350.739

Năm 2020

Năm 2021
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suất – Chất
lượng – Hiệu
quả nhất”
NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ“Năng
CHỨC,
CHÍNH
SÁCH,

LÝTỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH,
NHỮNG CẢI TIẾN VỀ QUẢN
CƠ CẤU
Trong năm, Công ty đã kiện toànQUẢN
bộ
Thực
LÝ hiện tinh gọn bộ máy nhân
máy HĐQT phù hợp với quy định mới,
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toàn
máy caoThực
tinh gọn
bộ máy
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Tiểu Công
ban ty
Kiểm
toán
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
Lĩnh vực kinh doanh

ĐVT

Thực hiện
2021

Kế hoạch
2022

% tăng
trưởng

- Gia công Đá xây dựng

Triệu đồng

17.460

45.000

158%

- Đá xây dựng

Triệu đồng

27.239

0

-100%

- Đá hộc

Triệu đồng

42.548

0

-100%

- Doanh thu khác (SP đá)

Triệu đồng

6.019

0

-100%

- Xây lắp

Triệu đồng

182.660

200.000

9%

- Cống BTLT

Triệu đồng

153.218

203.000

32%

- Kinh doanh VLXD

Triệu đồng

60.604

70.000

16%

- Kinh doanh nhiên liệu

Triệu đồng

5.783

0

-100%

- Cho thuê TBXD

Triệu đồng

1.277

2.000

57%

- Gạch tự chèn

Triệu đồng

80

2.000

2400%

- Gạch Terrazzo

Triệu đồng

2.121

2.000

-6%

- Gạch không nung

Triệu đồng

4.600

6.000

30%

- Bất động sản

Triệu đồng

12.164

70.000

475%

- Vận tải ca máy

Triệu đồng

120

0

-100%

Triệu đồng

515.893

600.000

16%

Doanh thu từ HĐ SXKD

Kế hoạch doanh thu từ hoạt động sản

Cơ cấu doanh sản phẩm đá xây dựng

xuất kinh doanh năm 2022 là

không còn là lĩnh vực cốt lõi đóng góp vào

600.000 triệu đồng, tăng 16% so với

cơ cấu doanh thu Công ty mà sẽ dần thay

thực hiện năm 2021, trong đó ghi

vào đó là lĩnh vực Cống bê tông chiếm

nhận sự tăng trưởng doanh thu ở lĩnh

34%, Xây lắp chiếm 33%, Kinh doanh

vực: Xây lắp tăng 9%, Cống bê tông

VLXD 12%, bất động sản 12%, Thầu phụ

tăng 35%, Bất động sản tăng 470% và

gia công chế biến đá xây dựng chiếm 8%

Kinh doanh VLXD tăng 16%

và các lĩnh vực khác chiếm 2%.
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STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Thực
hiện
năm
2021

Kế hoạch năm 2022
+/%/2021

Giá trị

I. Các chỉ tiêu tài chính: (theo số liệu BCTC công ty mẹ năm 2021 kiểm toán)
1

Doanh thu bán hàng và cung cấp
dịch vụ

Triệu đồng

515.893

600.000

16%

2

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

83.438

62.000

-26%

3

Nộp ngân sách Nhà nước

Triệu đồng

25.485

36.109

42%

4

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

69.102

49.000

-29%

5

Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến từ 24%

24%

24%

0

54.368

38.433

-29%

II. Tổng giá trị đầu tư:

%/VĐL
Triệu
đồng

1

Đầu tư xây dựng cơ bản

Triệu đồng

3.965

2.291

-42%

2

Đầu tư máy móc thiết bị

Triệu đồng

9.485

1.142

-88%

3

Đầu tư tài chính

Triệu đồng

30.658

35.000

14%

4

Đầu tư dự án

Triệu đồng

10.260

0

0%

Người

218

244

12%

III. Lao động và thu nhập:
1

Tổng số lao động

2

Lương bình quân/người/tháng

Triệu đồng

10,5

13,0

24%

3

Thu nhập bình quân/người/tháng

Triệu đồng

11,8

15,3

30%
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KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
Tổng giá trị kế hoạch đầu tư năm 2022 là 38.433 triệu đồng, giảm 65% so
thực hiện năm 2021, cụ thể như sau:
Đầu tư xây dựng cơ bản là 2.291 triệu đồng, bao gồm: đầu tư hệ thống mương
thoát nước bãi chứa cống, mặt bằng kho bãi chứa cống, nền Nhà xưởng sản xuất cống
bên tông ly tâm của Tổ bê tông 1, 2, 3 và 4; thuê đất làm bãi chứa cống.
Đầu tư máy móc, thiết bị để phục vụ cho hoạt động SXKD tại các đơn vị là 1.142
triệu đồng gồm: đầu tư khuôn cống bê tông ly tâm từ D600 - D1500; mua máy photo,
máy vi tính xách tay, máy in Laser và máy lạnh cho VP Phòng Công ty.

Đầu tư Tài Chính: Đầu tư gián tiếp vào các Công ty tiềm năng 35.000 triệu đồng.

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
Stt

Chỉ tiêu

Tỷ trọng

Số tiền

1

Lợi nhuận sau thuế (LNST)

49.000.000.000

2

Trích lập quỹ đầu tư phát triển

15%/LNST

7.350.000.000

3

Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi

5%/LNST

2.450.000.000

4

Trích quỹ khen thưởng người điều hành

2,5%/LNST

1.225.000.000

5

Trích thù lao HĐQT, UBKT và PT QTCT

2,5%/LNST

1.225.000.000

6

Chi cổ tức công ty bằng tiền dự kiến 24%

24%/VĐL

36.072.348.000

7

LNST còn lại chưa phân phối (7=1-2-3-4-5-6)

677.652.000

Trong năm 2022 Công ty dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 24%/vốn điều lệ (tỷ lệ cổ
tức sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bỏ phiếu quyết định). Lợi nhuận giữ lại để
tài trợ cho hoạt động đầu tư dài hạn, và sẽ dùng tài sản hình thành từ hoạt động đầu
tư để cầm cố vay bù đắp cho dòng tiền hoạt động nhằm đảm bảo tình hình tài chính
của Công ty lành mạnh.
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CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH
Lĩnh vực đá xây dựng
- Phối hợp với các đơn vị trong khu mỏ
Tân Đông Hiệp thực hiện đầy đủ các
cam kết với cơ quan chính quyền để
thực hiện công tác cải tạo đóng của mỏ
theo quy định.
- Thực hiện làm thầu phụ khai thác, gia
công chế biến đá tại các mỏ Công ty
liên kết để tận dụng hết năng lực, kinh
nghiệm trong lĩnh vực đá xây dựng
Đường Lê Danh Cát

Trường Trịnh Hoài Đức

Khai thác, gia công chế biến đá tại mỏ đá MDC

Lĩnh vực xây lắp
• Tập trung công tác đấu thầu các công
trình vốn công, vốn tư trên địa bàn tỉnh
Bình Dương, TP.HCM và một số tỉnh lân
cận, đảm bảo giá trị trúng thầu trong
năm 2022 là 200.000 triệu đồng;
• Tăng cường cải tiến và tối ưu hóa các
biện pháp thi công để rút ngắn tiến độ,
nghiên cứu áp dụng các biện pháp cơ
giới hóa vào hoạt động thi công để tăng
tiến độ, giảm giá thành xây lắp hướng
tới tăng năng suất lao động.

Lĩnh vực Cống bê tông:
- Tập trung khai thác thị trường vùng
ven TP. HCM và Đồng Nai, Bình
Phước, Tây Ninh... đồng thời đẩy
mạnh công tác tiếp thị và bán hàng
các sản phẩm mới của Công ty như
cống hộp rung lõi, cống quay ép nhằm
gia tăng doanh thu bán hàng
- Tăng cường công tác quản lý chất
lượng, kiểm soát giá thành để hạ giá
thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh
sản phẩm trên thị trường.

Xe vận chuyển XN Cống bê tông
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Các lĩnh vực khác:
Sản xuất gạch bê tông gạch tự chèn, gạch terrazzo, gạch không nung:
Đẩy mạnh tiếp thị, giới thiệu sản phẩm đến các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, công trình
xây dựng trước khi hình thành dự án, sản phẩm gạch không nung chủ yếu phục vụ các
công trình vốn công và xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt, giá bán cạnh tranh để thu
hút khách hàng.
Cho thuê thiết bị xây dựng:
Tăng cường tiếp thị, tìm kiếm khách hàng, các thầu phụ của Công ty để tăng sản lượng
cho thuê và giảm thiết bị tồn kho.
Kinh doanh vật liệu xây dựng:
Đẩy mạnh công tác tiếp thị ở thị trường Bình Dương và các tỉnh lân cận như TP. HCM,
Bình Phước, Đồng Nai. Trong đó, tập trung tiếp cận các đối tượng khách hàng là các Nhà
thầu, Công ty xây dựng, Công ty liên kết... Nghiên cứu biến động giá sắt thép thế giới và
trong nước để chủ động nhập hàng nhằm phục vụ kinh doanh hiệu quả nhất.
Kinh doanh bất động sản:
Phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn tất các thủ tục hồ sơ pháp lý đủ điều kiện
xây dựng nhà tại khu dân cư Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An,
tỉnh Bình Dương. Triển khai công tác quảng cáo, tìm kiếm khách hàng để bán 19 căn nhà
nói trên với tổng diện tích 2.377m2. Về phương thức thanh toán, khách hàng sẽ thanh
toán chia làm 3 đợt: đợt 1 thanh toán 95% phần giá trị đất trong vòng 3 tháng kể từ lúc
ký hợp đồng, đợt 2 tiếp tục thanh toán đến 95% giá trị hợp đồng lúc bàn giao nhà thô, và
đợt 3 thanh toán 5% còn lại lúc nhận giấy chứng nhận QSSĐ.
Tìm kiếm khách hàng cho thuê đất của Công ty và khảo sát tiềm kiếm những khu đất tiềm
năng để phát triển dự án bất động sản mới...
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH,
QUẢN LÝ
Trong năm, Công ty đã kiện toàn bộ máy

Thực hiện tinh gọn bộ máy nhân sự

HĐQT phù hợp với quy định mới, đổi tên

sản xuất và quản lý để nâng cao

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ thành Ủy ban

hiệu quả hoạt động. Sắp xếp, bố trí

Kiểm toán trực thuộc HĐQT và thành lập

tinh gọn bộ máy gián tiếp XN Đá

Bộ phận Kiểm toán nội bộ, đồng thời giải

xây dựng khi thu hẹp sản xuất, cải

thể Tiểu ban Chính sách phát triển và Tiểu

tạo mỏ; Thực hiện rà soát chức

ban Nhân sự, lương thưởng, pháp lý do

năng nhiệm vụ Phòng tài chính,

quy mô hoạt động của doanh nghiệp nhỏ

Phòng Kinh doanh và Xí nghiệp

và giao nhiệm vụ cho TGĐ thay thế 2 Tiểu

Cống Bê tông. Ảnh hưởng của dịch

ban này để tham mưu và báo cáo cho

Covid-19 làm một số lao động giảm

HĐQT…

việc dẫn đến tạm hoãn HĐLĐ 115

BÁO CÁO CỦA

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty triển khai cải tiến quy trình, ứng

lao động.

dụng chữ ký số vào quy trình cung ứng kết

Chính sách người lao động tiếp tục

hợp cải tiến ISO theo hướng số hóa, giảm

là một trong những chính sách

bớt thủ công. Trang bị thêm ổ cứng mạng

trọng tâm của Công ty. Người lao

thông qua cài đặt phần mềm NAS, hỗ trợ

động có chuyên môn cao, được

lưu trữ thông tin cá nhân trên mạng. Phần

đánh giá tốt cả về kết quả công việc

dữ liệu quan trọng như dữ liệu kế toán

và phẩm chất sẽ được Công ty

trang bị ổ cứng dự phòng, sao lưu dữ liệu.

để

Đầu tư trang thiết bị nhằm nâng cao năng

phát huy khả năng tại Công ty.

lý thông tin nhân sự, hoàn thành modul

bán hàng, chính sách nguồn cung

quyết toán công trình xây dựng chạy tự

ứng, chính sách

động trên phần mềm; hoàn thành modul

v.v…được thay đổi để phù hợp với

quyết toán vật tư sản xuất cống trên phần

tình hình của từng giai đoạn.

Đánh giá của hđqt về các mặt hoạt động của công ty

Đánh giá của hđqt về hoạt độngkhuyến
của ban
tgđ công ty
khích, tạo điều kiện

Cáclaokế
hoạch,
định
hướng
của hội
đồng
trịchính sách
suất
động;
hoàn thành
phần
mềm quản
Chính
sách quản
tài chính,

thưởng/phạt

mềm FAST…
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT
ĐỘNG CỦA CÔNG TY
PHÂN TÍCH SWOT

Cơ hội
❖ Năm 2022, đầu tư công tỉnh Bình Dương chú trọng các dự án trọng điểm giai đoạn
2020 – 2025, tập trung bố trí vốn vào các công trình trọng điểm, công trình có động lực
lan tỏa... thuận lợi cho các sản phẩm phục vụ hạ tầng trong đó có sản phẩm của Công ty.
❖ TP. Hồ Chí Minh bố trí vốn đầu tư công, trong đó có phục vụ cho cơ sở hạ tầng, như
cải tạo kênh mương… đây cũng là nguồn thuận lợi cho các sản phẩm Công ty hiện có
đểm tham gia cung ứng vào thị trường tiềm năng rất lớn này.
❖ Vùng Đông Nam Bộ là khu vực có GRDP tăng trưởng năng động nhất cả nước, bên
cạnh đó các chính sách tháo gở, cơ sở hạ tầng phát triển, các khu bất động sản, dịch vụ
tương ứng đi kèm. Nhiều dự án mở rộng hay tái phục hồi triển khai các hạng mục xây
dựng hạ tầng giao thông; nguồn vốn công đẩy mạnh đầu tư, bất động sản, khu dân cư,
khu công nghiệp tạo điều kiện Công ty tham giao chào bán sản phẩm.

Thách thức:
❖ Tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài chưa biết thời gian kết thúc ứng phó và hòa
nhập còn rất khó khăn, tình hình kinh tế chung còn diễn biến rất phức tạp đây là thách
thức rất lớn cho công ty.
❖ Tình hình cạnh tranh gay gắt ở hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là cạnh tranh về giá và
chính sách bán hàng; cạnh tranh trong đấu thầu...
❖ Bất động sản KCN và khu dân cư năm 2022 rất ít công trình khởi công mới.
❖ Lạm phát toàn cầu tăng mạnh trên con số.
❖ Tình hình giá các nguyên vật liệu đầu vào có xu hướng tăng, các mặt hàng như sắt
thép, xăng dầu.
❖ Mức lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN điều chỉnh theo lương thu nhập sẽ tạo áp
lực lớn lên chi phí nguồn nhân lực và chi phí liên quan đến giá thành sản phẩm.
❖ Tiền lương lao động biến động tăng gây khó khăn trong tuyển dụng lao động.
❖ Nguồn lao động khan hiếm sau đại dịch do bỏ việc về quê không quay trở lại...
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Điểm mạnh
Uy tín và thương hiệu của Công ty trên thị trường tiếp tục được duy trì và phát triển,
tạo được sự tin cậy với các khách hàng, các nhà cung ứng, các cơ quan quản lý nhà nước
và các tổ chức tín dụng trên địa bàn hoạt động và hồ sơ năng lực của Công ty trong tham
gia đấu thầu...
Thị trường tiêu thụ sản phẩm đá xây dựng, cống bê tông, gạch không nung, kinh
doanh vật liệu đã phủ khắp địa bàn tỉnh Bình Dương và ngày càng thâm nhập vào thị
trường các tỉnh lân cận và miền Tây.
Công ty tiếp tục triển khai bán đất nền khu dân cư Nguyễn Văn Tiết, Lái Thiêu, Thuận
An, Bình Dương và đang sở hữu nhiều quỹ đất có vị trí chiến lược ở khu vực trung tâm
đô thị Bình Dương để phát triển các dự án bất động sản, đóng góp đáng kể vào sự ổn
định và tăng trưởng của Công ty năm 2022 và về sau.
Chủ động được nguồn nguyên vật liệu, giúp Công ty giảm giá thành các sản phẩm,
giá thành thi công công trình và tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành
nhằm tăng hiệu suất làm việc; tinh gọn bộ máy gián tiếp từ cơ sở đến văn phòng.
Chú trọng cải tiến cơ giới hóa các công đoạn trong hoạt động sản xuất, đưa công nghệ
Inverter vào điều khiển thiết bị vận hành máy nhằm tiết giảm lao động, tối ưu năng lực
sản xuất, tiết kiệm chi phí...
Tình hình tài chính lành mạnh và khả năng huy động vốn với lãi suất thấp khi cần
đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh.
Tích hợp và vận hành hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
9001:2015, hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO
45001:2018 nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo công tác an toàn trong
hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Công ty.

Điểm yếu
Năng lực cạnh tranh của Công ty chưa cải thiện ở nhiều lĩnh vực như xây dựng, gạch
bê tông, kinh doanh vật liệu xây dựng.
Lĩnh vực xây lắp còn yếu ở khâu tiếp thị, tổ chức đấu thầu và tổ chức thi công.
Lĩnh vực cống bê tông thua đối thủ cạnh tranh về các điều khoản thanh toán; kho bãi
chứa thành phẩm chưa đủ lớn phục vụ cho đơn hàng lớn.
Nguồn lao động có tay nghề còn thiếu, biến động thường xuyên, lao động trong mùa
dịch tuyển dụng và đào tạo không đủ cho phục vụ sản xuất cho thời gian tới.
Công tác tìm kiếm khách hàng mới cho những hợp đồng, đơn hàng mới chưa đạt yêu
cầu đề ra...
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CÔNG TÁC QUẢN LÝ
Trong năm 2021 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường
niên ở lần thứ nhất và hoàn thiện nhân sự cấp cao để phù hợp với quy định mới; phân
công nhiệm vụ từng thành viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, điều hành
Công ty hoạt động hiệu quả.
Thực hiện tinh gọn bộ máy nhân sự sản xuất và quản lý để nâng cao hiệu quả
hoạt động.
Về công tác quản lý giá thành, Công ty đã chú trọng việc giảm giá thành sản phẩm
thông qua việc cải tiến định mức sản xuất, tăng cường cải tiến công nghệ sản xuất để tăng
năng suất lao động, thực hiện đánh giá lại chi phí tiền lương… nhằm giảm giá thành và
tăng tính cạnh tranh về giá của sản phẩm.
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CÔNG TÁC TIẾP THỊ
Triển khai chương trình chăm sóc khách hàng để ghi nhận các ý kiến của khách
hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Công ty, mức độ hài lòng của khách hàng.
Đẩy mạnh công tác tiếp thị trực tiếp với các nhà thầu, Công ty xây dựng, Công ty
liên kết, các công trình ở các khu công nghiệp trong tỉnh và các tỉnh lân cận như Bình
Phước, Tây Ninh, TP. HCM, Long An.
Đã cập nhật và in ấn phát hành Catalogue các sản phẩm và hồ sơ năng lực Công
ty.
Công tác tiếp thị - đấu thầu trong năm tiếp xúc các chủ đầu tư ngoài vốn công ở
trong và ngoài tỉnh tuy có kết quả nhưng còn hạn chế.
Công ty cũng đã chú trọng việc chào giá thầu phụ cho các nhà thầu chính, tiếp
xúc với các nhà thầu chính chuyên nghiệp để tìm kiếm cơ hội tham gia vào các công trình
có quy mô lớn, có yêu cầu cao về kỹ thuật thi công và tiến độ công trình.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Ban TGĐ điều hành thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, hoàn thành
tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp.
Các chủ trương, định hướng, chỉ đạo của HĐQT đưa ra được Ban TGĐ triển khai đầy đủ,
kịp thời, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty.
Đã ban hành nhiều văn bản quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động các lĩnh vực
sản xuất, kinh doanh, quản lý tài chính, nhân sự, đầu tư... đặc biệt là điều hành linh hoạt
và quyết tâm duy trì, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh
Covid-19 diễn biến phức tạp; giá trị sản lượng trong năm đạt 475.525 triệu đồng, đạt
81% kế hoạch.
Công ty cũng đã trúng thầu nhiều công trình góp phần tạo việc làm và doanh thu
lĩnh vực xây lắp; các công trình mới tiến độ triển khai được đẩy nhanh.
Trong năm cũng đã đầu tư, mở rộng sản xuất cống quay ép (rung ép) theo công
nghệ mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và sản xuất cống tròn theo thiết kế của
Viện Khoa học & Công nghệ Giao thông Vận tải – Viện Chuyên Ngành Cầu Hầm góp phần
cạnh tranh với các đối thủ và mở rộng thị trường sang khu vực Đồng Nai, Bình Phước...;
Lĩnh vực đá xây dựng hoạt động gia công chế biến đảm bảo an toàn, hoạt động tận
thu đá hộc thuận lợi, đảm bảo hoạt động sản xuất và doanh thu trong năm 2021.
Lĩnh vực XN Gạch bê tông phát triển sản phẩm mới gạch không nung, sản xuất ổn
định, tăng sản lượng đáp ứng thị trường, bước đầu ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan góp
phần gia tăng doanh thu Công ty trong những năm tới.
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Chào cờ khai mạc Hội nghị Người lao động năm 2022

Tuy nhiên, trong năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài, có một số công trình triển
khai thi công chậm do vướng mặt bằng thi công, chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng...
Công tác tiếp thị đấu thầu các công trình vốn công triển khai đấu thầu chậm, cạnh tranh
gay gắt nên không trúng thầu theo kế hoạch đề ra; sản phẩm cống bê tông cạnh tranh gay
gắt về giá bán với các đối thủ nên biên độ lợi nhuận giảm nhiều và kèm theo công nợ; lĩnh
vực đá xây dựng đã hết hạn khai thác đang trong thời gian cải tạo đóng cửa mỏ phát sinh
nhiều chi phí, đá nguyên liệu tồn kho còn ít nên hoạt động chế biến chỉ cầm chừng; đất
nền khu dân cư Nguyễn Văn Tiết trong năm bán rất ít do quy định phải xây nhà nên khách
hàng còn e dè chưa mạnh dạn đầu tư làm doanh thu Công ty trong năm sụt giảm mạnh...
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CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thành công; giám sát, chỉ đạo Công ty hoạt
động sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả và phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế
hoạch năm 2022 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.
Chỉ đạo, giám sát Ban TGĐ tiếp tục triển khai công tác quảng cáo, tìm kiếm khách
hàng để bán 19 căn nhà với tổng diện tích 2.377m2 tại dự án khu dân cư Nguyễn Văn
Tiết, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương để đảm bảo nguồn doanh thu ổn định phục vụ
hoạt động sản xuất kinh doanh và tái đầu tư các dự án mới của Công ty đang triển khai;
ttiếp tục ổn định các mặt hàng có thế mạnh của Công ty.
Tâp trung tìm kiếm, nghiên cứu đánh giá các Công ty có hoạt động kinh doanh tốt,
có Báo cáo tài chính lành mạnh, chiến lược rõ ràng, đẩy mạnh đầu tư tài chính gián tiếp
lâu dài trong năm 2022, đồng thời đánh giá tình hình thị trường tham gia đầu tư ngắn
hạn tạo nguồn thanh khoản tài chính cho Công ty.
Tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm nhằm gia tăng tính cạnh tranh với các đối thủ và
thâm nhập sâu hơn vào thị trường Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu... Hiện
dự án Nhà máy sản xuất cống bê tông tại Thạnh Phước đang phát huy hiệu quả, tiếp tục
tìm kiếm mặt bằng khu vực Đồng Nai để thuê và triển khai Nhà máy sản xuất cống bê
tông nhằm mở rộng thị trường, giúp tiếp cận những dự án tiềm năng khi triển vọng phát
triển hạ tầng khu vực này là rất lớn.

Cống tròn sản xuất theo công
nghệ quay ly tâm

Cống tròn sản xuất theo công nghệ
quay ép

Cống hộp sản xuất bằng công
nghệ rung lõi
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Máy ép 3 cạnh được Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng 3 chứng nhận

Kiểm tra, thử chống thấm SP phù
hợp theo TCVN thường xuyên

Tăng cường hợp tác với các công ty liên kết, các đối tác uy tín, tiềm năng trong lĩnh
vực bất động sản, vực xây dựng để hợp tác triển khai xây dựng các khu dân cư, hạ tầng
kỹ thuật… nhằm thúc đẩy lĩnh vực xây lắp, tạo nguồn việc làm ổn định trong năm.
Nâng cao tỷ trọng doanh thu thị trường TP. Hồ Chí Minh lên mức 40%/tổng doanh
thu và thị trường Bình Dương trên 60%/tổng doanh thu; chú trọng phát triển thị trường
Đồng Nai, Tây Ninh, Long An và các tỉnh miền Tây; đấu thầu, thi công ít nhất một công
trình có quy mô trên 80 tỷ đồng; tổng giá trị trúng thầu phấn đấu đạt trên 200 tỷ đồng.
Củng cố, chủ động huy động nguồn lực tài chính để đảm bảo cho hoạt động kinh
doanh và đầu tư trong năm 2022 thông qua việc tích lũy lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh và các hoạt động đầu tư; đàm phán với khách hàng mua vật liệu đầu vào thanh
toán chậm; bán hàng thu tiền ngay, nếu bán trả chậm thì thời gian thanh toán ngắn lại...
Tăng cường công tác quản lý nội bộ, áp dụng công nghệ đưa hệ thống quản lý vào
vận hành công tác giá thành, định mức... nhằm kiểm soát chi phí, tiết kiệm tối đa các chi
phí đầu vào, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nhằm tăng tính cạnh tranh về
giá trên thị trường...
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05
BÁO CÁO CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY BAN KIỂM TOÁN
CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, UBKT
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên và cơ cấu của HĐQT
STT

1

2

Chức vụ tại công ty/Mối quan
hệ với công ty/người nội bộ

Tỷ lệ sở hữu cổ
phiếu cuối kỳ

Nguyễn Lê Văn

Chủ tịch HĐQT (thành viên
HĐQT độc lập)

0

CTCP Đầu tư & PT Giáo dục Đà Nẵng
(Mã CK: DAD)

Nguyễn Lê Văn là thành viên
HĐQT của DAD

CTCP Sametel (MÃ CK: SMT)

Nguyễn Lê Văn là thành viên
HĐQT của SMT

CTCP TM DV Vận tải XM Hải Phòng
(Mã CK: HCT)

Nguyễn Lê Văn là thành viên
HĐQT của HCT

Tên tổ chức/cá nhân

Võ Văn Lãnh
CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức –
Long An (TDLA)
CTCP Miền Đông (MDC)

Thành viên HĐQT - TGĐ Công ty

343.782CP #
2,287%

Võ Văn Lãnh là thành viên HĐQT
của TDLA
Võ Văn Lãnh là Chủ tịch HĐQT của
MDC

CTCP BOT đường Đồng Phú – Bình
Dương (BOT)

Võ Văn Lãnh là thành viên HĐQT
của BOT

CTCP Khoáng sản Xây dựng Tiến
Phước (Tiến Phước)

Võ Văn Lãnh là Chủ tịch HĐQT của
Tiến Phước

3

Trần Văn Bình

Thành viên HĐQT - Phó TGĐ
Công ty

6.694CP #
0,045%

4

Trịnh Tiến Bảy

Thành viên HĐQT không điều
hành

0

CTCP Hóa An (mã CK: DHA)

CTCP Phước Hòa FICO (FICO)

5

Trịnh Tiến Bảy là thành viên
HĐQT kiêm TGĐ CỦA DHA
Trịnh Tiến Bảy là Chủ tịch HĐQT
của FICO

CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức –
Long An (TDLA)

Trịnh Tiến Bảy là thành viên
HĐQT của TDLA

Nguyễn Hữu Nghĩa

Thành viên HĐQT độc lập

Công ty cỏ phà n Tạ p đoà n Đà u tư địa
ó c No Va (No Va)

Ghi chú

0

Nguyễn Hữu Nghĩa là Trưởng
nhó m Thị trường vốn của No Va
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Các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có
Hoạt động của Hội đồng quản trị
Năm 2021, HĐQT đã tổ chức thực hiện 7 phiên họp theo sự triệu tập của Chủ tịch
HĐQT (gồm 2 phiên họp trực tiếp, 3 phiên họp trực tuyến và 2 phiên lấy ý kiến thành
viên HĐQT bằng văn bản), có sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty
nhằm trao đổi, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của
HĐQT, kịp thời ban hành 12 Nghị quyết và triển khai cho Ban Tổng Giám đốc thực
hiện.

Các cuộc họp của HĐQT
Stt

Thành viên HĐQT

1

Ông Nguyễn Lê Văn - Chủ
tịch HĐQT

Số buổi họp
HĐQT tham dự

Tỷ lệ tham
dự họp

7/7

100%

Lý do không
tham dự họp

(thành viên HĐQT độc lập)
2

Ông Võ Văn Lãnh - Thành
viên HĐQT - TGĐ

7/7

100%

3

Ông Trịnh Tiến Bảy - Thành
viên HĐQT không điều
hành

7/7

100%

4

Ông Trần Văn Bình - Thành
viên HĐQT - Phó TGĐ

7/7

100%

5

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa Thành viên HĐQT độc lập

6/7

86%

Bận công tác
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Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:
Stt

Số Nghị
quyết

Ngày

Nội dung được thông qua
- Thưởng tiết kiệm trong hoạt động sản xuất – kinh doanh năm

1

21/NQ-HĐQT

05/02/2021

2020 cho Xí nghiệp Đá xây dựng với tổng mức tiền thưởng là:
575.399.000 đồng.
- Thông qua Quy chế quản lý tài chính Công ty có hiệu lực từ
ngày 01/4/2021.
- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 20192024:
(1) Ông Nguyễn Lê Văn – Chủ tịch HĐQT (thành viên HĐQT độc
lập) phụ trách chung về các hoạt động của HĐQT và là Chủ tịch
Ủy ban Kiểm toán (UBKT).
(2) Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Thành viên HĐQT độc lập – Thành
viên UBKT.
(3) Ông Trịnh Tiến Bảy – Thành viên HĐQT không điều hành –
Thành viên UBKT.

2

22/NQ-HĐQT

24/03/2021

(4) Ông Võ Văn Lãnh – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công
ty.
(5) Ông Trần Văn Bình – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám
đốc Công ty.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT và các thành
viên HĐQT thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều
lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt
động của HĐQT của CTCP CIC39 và quy định khác của pháp luật
có liên quan.
- Thống nhất phân phối và chi tạm ứng thù lao các thành viên
HĐQT, UBKT và Người phụ trách quản trị công ty (QTCT) theo
quyết định ĐHĐCĐ hằng năm...
- Thành lập Ủy ban Kiểm toán (UBKT) trực thuộc HĐQT có hiệu

3

23/NQ-HĐQT

24/03/2021

lực từ ngày 01/4/2021 và bổ nhiệm Chủ tịch UBKT, các thành
viên UBKT gồm các ông sau đây:
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(1) Ông Nguyễn Lê Văn – Chủ tịch HĐQT (thành viên HĐQT độc
lập): Chủ tịch UBKT.
(2) Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Thành viên HĐQT độc lập: Thành
viên UBKT.
(3) Ông Trịnh Tiến Bảy – Thành viên HĐQT không điều hành:
Thành viên UBKT.
Thời hạn bổ nhiệm Chủ tịch UBKT và các thành viên UBKT
theo nhiệm kỳ của thành viên HĐQT 2019 - 2024.
Quyền và nghĩa vụ của UBKT và các thành viên UBKT hoạt
động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy
chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của UBKT
của CTCP CIC39.
Thù lao của thành viên UBKT chi trả phù hợp với tính chất
công việc và chức năng nhiệm vụ trong hạn mức thù lao hoạt
động của HĐQT.
- Thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ (KTNB) Công ty cổ phần
CIC39 như sau:
(1) Cơ cấu nhân sự của Bộ phận KTNB: từ 03 đến 04 thành viên,
trong đó có 01 Trưởng bộ phận.
Ủy quyền cho Tổng Giám đốc (TGĐ) công ty có trách nhiệm
bố trí, bổ nhiệm nhân sự cho Bộ phận KTNB và báo cáo cụ thể
cho HĐQT.
(2) Trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng bộ phận và thành viên
Bộ phận KTNB thực hiện theo Quy chế Kiểm toán nội bộ và quy
định của pháp luật có liên quan, đồng thời chịu sự chỉ đạo trực
tiếp, điều hành, giám sát của UBKT.
Tiền lương của thành viên Bộ phận KTNB chi trả phù hợp
với tính chất công việc và chức năng nhiệm vụ theo quy định
của Công ty về chế độ kiêm nhiệm.
- Thông qua Quy chế hoạt động của UBKT có hiệu lực từ ngày
01/4/2021.
- Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ có hiệu lực từ ngày
01/4/2021.
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- Giải thể Tiểu ban Kiểm toán nội bộ; Tiểu ban Nhân sự, lương
thưởng, pháp lý và Tiểu ban Chính sách phát triển trực thuộc
HĐQT từ ngày 01/4/2021 do quy mô hoạt động của doanh
nghiệp nhỏ và giao nhiệm vụ cho TGĐ thay thế Tiểu ban Nhân
sự, lương thưởng, pháp lý và Tiểu ban Chính sách phát triển để
tham mưu và báo cáo cho HĐQT…
4

24/NQ-HĐQT

24/03/2021

- Thông qua tài liệu và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021
- Chấp thuận thông qua việc chọn đơn vị thực hiện soát xét và

5

25/NQ-HĐQT

26/05/2021

kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 là Công ty TNHH Kiểm
toán và Tư vấn A&C.
- Thông qua chủ trương bán toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ

6

26/NQ-HĐQT

11/08/2021

của Công ty cổ phần Hóa An (HOSE: DHA) là 1.991.550 cổ phần,
tương đương với tỷ lệ 13,52% số lượng cổ phiếu DHA đang lưu
hành.
- Thông qua chủ trương về việc CIC39 ký kết, thực hiện hợp
đồng, giao dịch dự kiến phát sinh với các công ty con, công ty
liên kết và các bên có liên quan khác theo quy định tại Điều lệ
CIC39 và khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019; khoản 23
Điều 4 và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020.
- Giao/Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc CIC39 căn cứ tình hình
thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của CIC39 toàn quyền
quyết định, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều

7

27/NQ-HĐQT

11/08/2021

khoản và ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan
(bao gồm cả việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý…) đồng thời tổ
chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên phù hợp quy
định của Điều lệ CIC39, quy định của pháp luật và đảm bảo lợi
ích của Công ty. Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo các
hợp đồng, giao dịch đã ký với các bên có liên quan trong các kỳ
họp Hội đồng quản trị gần nhất và thể hiện đầy đủ trong Báo
cáo tài chính, Báo cáo tình hình quản trị công ty… định kỳ theo
quy định hiện hành.

8

28/NQ-HĐQT

29/12/2021

- Thông qua quỹ lương thực hiện năm 2021 và kế hoạch quỹ
lương năm 2022 của Ban TGĐ điều hành theo Tờ trình số
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760/TTr-TGĐ ngày 27/12/2021:
+ Quỹ lương thực hiện năm 2021 của Ban TGĐ điều hành theo 3
chỉ tiêu: doanh thu, lợi nhuận và năng suất lao động ước đạt
85,4%. Tuy nhiên năm 2021 chịu nhiều ảnh hưởng do dịch
Covid-19 nhưng Ban TGĐ có nhiều nỗ lực thực hiện hoàn thành
cơ bản các chỉ tiêu kinh doanh. HĐQT đồng ý tỷ lệ đạt 100%
theo quỹ lương kế hoạch năm 2021 như sau:
Tổng quỹ lương thực hiện Ban TGĐ điều hành năm 2021 là:
1.580.061.000 đồng, trong đó:
Tổng Giám đốc là: 677.915.000 đồng
Phó Tổng Giám đốc là: 495.398.000 đồng
Kế toán trưởng là: 406.748.000 đồng
+ Kế hoạch quỹ lương năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc điều
hành là 2.054.544.000 đồng trên doanh thu 600 tỷ đồng và
LNST 49.169.000.000 đồng, trong đó:
Quỹ lương kế hoạch của Tổng Giám đốc: 881.292.000 đồng
Quỹ lương kế hoạch của Phó Tổng Giám đốc: 642.672.000 đồng
Quỹ lương kế hoạch của Kế toán trưởng: 530.580.000 đồng
Chi tạm ứng hằng tháng bằng 80% quỹ lương Kế hoạch được
duyệt, khi quyết toán sẽ tính lại hệ số và quỹ lương thực tế.
- Thông qua việc tạm ứng 80% quỹ thưởng Ban Tổng Giám đốc
điều hành và tạm ứng 80% thù lao HĐQT, Người phụ trách
quản trị Công ty của năm 2021 (theo BCTC riêng công ty mẹ
năm 2021) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2021 thông qua, khi có kết quả kinh doanh chính thức đã được
kiểm toán sẽ quyết toán và tính lại quỹ thưởng và thù lao thực
tế.
- Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù
lao và chi trả cổ tức năm 2022 để chuẩn bị đưa vào chương
trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022...
- Thông qua thưởng lãnh đạo đơn vị cơ sở năm 2021 theo tờ
trình số 761/TTr-TGĐ ngày 27/12/2021 của Tổng Giám đốc.
HĐQT đồng ý xếp loại hoàn thành nhiệm vụ như sau:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

78

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
“Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả nhất”

+ Đối tượng thưởng: Trưởng, phó các Phòng, Giám đốc, phó
Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc Công ty, ngoại trừ Trưởng
phòng Tài chính do Kế toán trưởng kiêm sẽ thưởng theo Ban
quản lý điều hành Công ty.
+ Mức thưởng:
++ Trưởng đơn vị xếp loại hoàn thành: 100.000.000 đồng/
người/ 12 tháng.
++ Cấp Phó đơn vị bằng 70% cấp trưởng với xếp loại tương
ứng.
++ Số tháng công tác ứng với nhiệm vụ đảm trách chức vụ trong
năm.
- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm
ứng cổ tức Công ty đợt 1 năm 2021 bằng tiền cho cổ đông hiện
hữu như sau:

9

29/NQ-HĐQT

29/12/2021

+ Loại chứng khoán:

Cổ phiếu phổ thông

+ Mệnh giá giao dịch:

10.000 đồng

+ Ngày đăng ký cuối cùng:

11/01/2022 (thứ ba)

+ Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu
được nhận 1.200 đồng)
+ Ngày thanh toán:

26/01/2022 (thứ Tư)

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) ước thực hiện
năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một
số chỉ tiêu chủ yếu sau:
Kết quả SXKD ước thực hiện năm 2021:

10

30/NQ-HĐQT

31/12/2021

1

Doanh thu từ hoạt động SXKD

Triệu đồng

610.000

488.941

80%

2

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

69.000

58.653

85%

3

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Đồng/CP

4.606

3.902

85%

4

Tỷ lệ chi trả cổ tức

%/VĐL

24%

24%

100%

(Kết quả SXKD chính xác sẽ được báo cáo trong Báo cáo tài
chính năm 2021 kiểm toán)
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:
1

Doanh thu từ hoạt động
SXKD

Triệu đồng

488.941

600.000
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2

Lợi nhuận sau thuế

3

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

4

Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến

58.653

49.169

-16%

Đồng/CP

3.902

3.271

-16%

%/VĐL

24%

24%

0%

Triệu đồng

- Thống nhất phân phối và chi tạm ứng thù lao các thành viên
11

31/NQ-HĐQT

31/12/2021

HĐQT, UBKT và Người phụ trách quản trị công ty theo quyết
định Đại hội đồng cổ đông hàng năm...
- Thông qua việc sửa đổi nội dung tại Nghị quyết số 29/NQHĐQT ngày 29/12/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền tạm ứng cổ tức Công ty đợt 1 năm 2021 bằng tiền
như sau:

12

29A/NQHĐQT

31/12/2021

Nội dung tại Nghị quyết số
29/NQ-HĐQT ngày

Nội dung sửa đổi

Lý do sửa đổi

Ngày đăng ký cuối cùng:

Ngày đăng ký cuối

Cho phù hợp với Quy chế

11/01/2022

cùng: 14/01/2022

của VSD

29/12/2021

- Các nội dung khác tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày
29/12/2021 không thay đổi.

TT

Số Quyết định

Ngày

Nội dung

1

01/QĐ-HĐQT

01/4/2021 Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính

2

02/QĐ-HĐQT

01/4/2021 Quyết định ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ

3

03/QĐ-HĐQT

27/4/2021 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của UBKT

4

04/QĐ-HĐQT

12/5/2021 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT

5

05/QĐ-HĐQT

12/5/2021 Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về QTCT
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)
Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Với vai trò độc lập và trách nhiệm được giao Chủ tịch UBKT, cùng với 2 thành
viên HĐQT độc lập và không điều hành khác trong UBKT đại diện HĐQT trong
việc định hướng và giám sát một số vấn đề quản trị về tài chính, rủi ro, kiểm soát
và trực tiếp giám sát Bộ phận kiểm toán nội bộ (KTNB) của CIC39; chịu trách
nhiệm về chuyên môn, cùng với sự hỗ trợ, phối hợp và tương tác của Ban điều
hành và các cấp quản lý vận hành khác với UBKT để giảm thiểu các rủi ro, nâng
cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu và
nhiệm vụ được giao

Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT:
Trong năm, HĐQT đảm bảo số lượng các cuộc họp của HĐQT, số lượng thành viên
HĐQT được triệu tập tham dự cuộc họp khá đầy đủ đáp ứng yêu cầu về tính pháp
lý và hiệu quả. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể, đã thông qua
các Nghị quyết phù hợp với tầm nhìn của CIC39 và chiến lược kinh doanh trong
từng giai đoạn, phù hợp với quy định của pháp luật, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Điều lệ
CIC39, đảm bảo lợi ích cho Khách hàng, Cổ đông và quyền lợi của Người lao động.
Chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết,
quyết định của HĐQT; thường xuyên rà soát các chính sách, quy định của CIC39
và kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình hoặc yêu cầu mới; bên cạnh đó,
HĐQT cũng đã có những nỗ lực để hoàn thiện năng lực về quản trị công ty, tuân
thủ quy định hiện hành, phù hợp với thông lệ tốt nhất.
Qua đánh giá công tá c kiểm tra, giám sát của HĐQT, cũng như công tác quả n lý
điề u hà nh hoạ t đọ ng kinh doanh củ a Tổng Giám đốc và người điều hành khác của
Công ty đã tuân thủ cá c quy định củ a Luạ t Doanh nghiệ p, Điề u lệ Công ty và quy
định củ a phá p luạ t hiện hành
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Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty
Stt

Họ và tên

Chức danh

Ghi chú

Chủ tịch HĐQT (thành
viên HĐQT độc lập)

Chủ tịch UBKT

1

Ông Nguyễn Lê Văn

2

Ông Võ Văn Lãnh

Thành viên HĐQT, kiêm
TGĐ

3

Ông Trần Văn Bình

Thành viên HĐQT, kiêm
Phó TGĐ

4

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Thành viên độc lập HĐQT

5

Ông Nguyễn Xuân Hiếu

Kế toán trưởng

6

Ông Lữ Minh Quân

Phụ trách QTCT

Thành viên UBKT

Danh sách chưa có chứng chỉ quản trị công ty:
Stt
1

Họ và tên
Ông Trịnh Tiến Bảy

Chức danh

Ghi chú

Thành viên HĐQT không
điều hành

Thành viên UBKT

ỦY BAN KIỂM TOÁN
Thành viên và cơ cấu của Ủy ban kiểm toán (UBKT)
Danh sách thành viên UBKT và số lượng các cuộc họp:
Stt

Thành viên UBKT

Tỷ lệ sở hữu
cổ phần

Số buổi họp
tham dự

Tỷ lệ tham
dự họp

Tỷ lệ biểu
quyết

1

Ông Nguyễn Lê Văn –
Chủ tịch UBKT

0%

3/3

100%

100%

2

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa
– Thành viên UBKT

0%

3/3

100%

100%

3

Ông Trịnh Tiến Bảy –
Thành viên UBKT

0%

3/3

100%

100%

Lý do không
tham dự họp
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Công ty đã áp dụng mô hình Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT từ ngày
26/04/2018 và thành lập Tiểu ban Chính sách phát triển; Tiểu ban Nhân sự, lương
thưởng, pháp lý để hỗ trợ các hoạt động của HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm
vụ, quyền hạn của HĐQT. Đến ngày 01/4/2021 HĐQT đổi tên Tiểu ban Kiểm toán nội
bộ thành Ủy ban Kiểm toán và thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ, đồng thời giải thể
2 Tiểu ban nói trên do quy mô hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và giao nhiệm vụ cho
Tổng Giám đốc (TGĐ) thay thế 2 Tiểu ban này để tham mưu và báo cáo cho HĐQT…
Thực hiện quy định tại Nghị định số 05/2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ và
xây dựng chức năng kiểm toán nội bộ tại CIC39. UBKT đã phân công, chỉ đạo xây dựng
Quy chế kiểm toán nội bộ, Quy trình kiểm toán nội bộ và xây dựng mô hình cơ cấu tổ
chức để trình HĐQT thông qua, ban hành từ ngày 01/4/2021 và đã triển khai thực
hiện.
Trong năm, Ủy ban Kiểm toán (UBKT) đã xây dựng Quy chế hoạt động của UBKT trình
Hội đồng quản trị thông qua và ban hành từ ngày 01/4/2021. UBKT cũng đã chủ động
xây dựng Kế hoạch kiểm toán 3 năm và hàng năm, ban hành Danh mục rủi ro chi tiết
cần xêm xét, đánh giá tại các Xí nghiệp, phòng ban của Công ty trong năm 2022, đồng
thời triển khai thực hiện công việc theo nhiệm vụ được giao, tiến hành giám sát, rà
soát, thêo dõi, đánh giá, kiến nghị, yêu cầu… các nội dung thuộc quyền và nghĩa vụ của
UBKT theo Quy chế và thêo Điều lệ CIC39; tổ chức các cuộc họp theo chủ đề riêng biệt
với sự tham gia của các thành viên có liên quan; thường xuyên trao đổi, báo cáo các
kết quả kiểm toán, các đề xuất và khuyến nghị với HĐQT, Ban điều hành, các cấp quản
lý vận hành khác một cách kịp thời để có được các giải pháp và kế hoạch hành động
phù hợp.
Thực hiệ n việ c giá m sá t Họ i đò ng quả n trị, Ban Tỏ ng Giá m đó c trong việ c quả n lý điề u
hà nh CIC39 và thực hiệ n cá c nghị quyế t, kế hoạ ch kinh doanh đã được Đạ i họ i đò ng cỏ
đông thường niên thông qua. Kiểm soát việc xây dựng, điều chỉnh và thực hiện các
quy chế, quy định nội bộ của CIC39. Thả m định Bá o cá o tà i chính đã được kiể m toá n,
bá o cá o tình hình kinh doanh, xem xế t sỏ sá ch kế toá n và tà i liệ u khá c củ a CIC39 nhà m
đá nh giá tính trung thực, hợp lý củ a só liệ u tà i chính; kiểm soát việc công bố thông tin,
trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thêo quy định hiện hành…
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- Kết quả giám sát đối với Báo cáo tài chính (BCTC), tình hình hoạt động,
tình hình tài chính của công ty:
Qua giám sát tính trung thực BCTC của Công ty trước khi công bố chính thức ra bên
ngoài liên quan đến kết quả tài chính. Công ty thực hiện lập và công bố thông tin BCTC
phù hợp với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và thêo các quy định của pháp lệnh
hiện hành. Tuân thủ đà y đủ cá c quy định liên quan công tá c kế toá n, đả m bả o nguyên
tá c trung thực, thạ n trọ ng, hợp lý . Trong kỳ, không phát hiện giao dịch bất thường nào
liên quan các giao dịch mua bán hàng hóa, góp vốn, chia cổ tức... cũng như không có
thay đổi nào về quản lý, về chế độ kế toán, chính sách thuế có tác động đến tình hình
lập BCTC và BCTC đã công bố. Tình hình thanh toán, trích nộp các khoản nghĩa vụ Nhà
nước được đảm bảo.
Qua soát xét dữ liệu phần mềm kế toán của Công ty đang vận hành, tất cả các nghiệp vụ
phát sinh được cập nhật kịp thời trên mạng kế toán chạy trực tuyến. Số liệu từng khâu,
từng bộ phận, hồ sơ hóa đơn chứng từ luân chuyển có đối chiếu đáp ứng khai thuế,
thanh toán và tổng hợp quyết toán, đảm bảo các nghiệp vụ nằm trong hệ thống được
kiểm soát, hạn chế tối đa sự gian lận trong thanh toán.
Qua thêo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của
quá trình kiểm toán, UBKT thống nhất số liệu trên BCTC năm 2020 đã được kiểm toán,
BCTC soát xét bán niên 2021 và BCTC Quý 1, 2, 3, 4 và năm 2021 được kiểm toán của
Ban điều hành.
Ngày 29/4/2021, được Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương tặng Giấy khen có thành
tích thực hiện chính sách pháp luật thuế năm 2020.
- Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty.
HĐQT thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ, đồng thời thông qua và ban hành Quy chế
KTNB từ ngày 01/4/2021. Bộ phận KTNB gồm 4 thành viên, trong đó 3 thành viên
được bổ nhiệm từ cán bộ chuyên trách của Công ty và thuê thêm 1 kiểm toán độc lập
bên ngoài để đảm bảo tính minh bạch của hoạt động kiểm toán. Trong năm, Bộ phận
KTNB đã thực hiện 2 cuộc kiểm tra trên cơ sở đánh giá rủi ro, tính tuân thủ quy trình,
quy định cho các hoạt động chính tại các Xí nghiệp và Phòng ban Công ty, đưa ra những
nhận định, đánh giá công tác quản lý, giám sát, tuân thủ, an toàn sản xuất của Công ty.
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA
HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ ỦY BAN KIỂM TOÁN
LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH:
Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành
viên HĐQT (chưa khấu trừ thuế TNCN):
Số
tt

Họ và tên

Số tháng
công tác

Chức danh

Thù lao
(VNĐ)

Ghi chú

Chủ tịch HĐQT
1

Ông Nguyễn Lê Văn

2

Ông Võ Văn Lãnh

3

Ông Trần Văn Bình

4

5

(TV HĐQT độc lập) –
Trưởng Tiểu ban
KTNB

12

268.438.000

TV HĐQT - TGĐ

12

273.671.000

TV HĐQT - Phó
TGĐ

12

166.580.000

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

TV độc lập HĐQT –
Thành viên Tiểu ban
KTNB

12

222.107.000

Ông Trịnh Tiến Bảy

TV HĐQT không
điều hành – Thành
viên Tiểu ban KTNB

12

166.580.000

Tổng cộng:

1.097.376.000

Lương, thưởng của Tổng Giám đốc và các người quản lý khác trong bộ
máy điều hành của công ty (chưa khấu trừ thuế TNCN):
Số
tt

Họ và tên

Chức
danh

Số tháng
công tác

Lương

Thưởng

Cộng

1

Ông Võ Văn Lãnh

TGĐ

12

715.825.000

659.116.000

1.374.941.000

2

Ông Trần Văn Bình

Phó TGĐ

12

527.374.000

455.982.000

983.356.000

3

Ông Nguyễn Xuân Hiếu

KTT

12

497.338.000

455.892.000

953.320.000

Tổng cộng:

1.740.537.000 1.571.080.000

Thù lao, chi phí hoạt động của UBKT và từng thành viên trong UBKT được CIC39
chi trả phù hợp với tính chất công việc và chức năng nhiệm vụ trong hạn mức thù
lao hoạt động của HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua hằng năm.
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GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:
Số cổ phiếu sở hữu
đầu kỳ
`

Người thực
hiện giao dịch

Quan hệ
với người
nội bộ

Tỷ lệ

Số cổ
phiếu

1

2

Số cổ phiếu sở hữu
cuối kỳ

Số cổ
phiếu

%

Lý do tăng, giảm
(mua, bán, chuyển
đổi, thưởng...)

Tỷ lệ
%

CTCP Miền
Đông

Tổ chức có
liên quan
với Người
NB

540.170

3,59%

70

0,0005%

Bán cổ phiếu từ
ngày 01/3/2021 đến
23/3/2021

CTCP Hóa An

Tổ chức có
liên quan
với Người
NB

1.785.101

11,88%

1

0%

Bán cổ phiếu từ
ngày 05/11/2021
đến 17/12/2021

Các giao dịch khác của cổ đông lớn:

Stt

1

Người thực
hiện giao dịch

PYN ELITE
FUND (NONUCITS)

Ngày giao
dịch làm thay
đổi tỷ lệ sở
hữu của cổ
đông lớn

27/10/2021

Số cổ phiếu sở hữu
trước khi giao dịch

Số cổ
phiếu

1.101.800

Tỷ lệ
%

7,33%

Số cổ phiếu sở hữu
sau khi giao dịch

Số cổ
phiếu

152.900

Tỷ lệ

Lý do tăng,
giảm (mua, bán,
chuyển đổi,
thưởng...)

%

1,02%

Bán cổ phiếu
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HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI NỘI BỘ
Giao dịch giữa Công ty với công ty con, công ty liên kết, cổ đông sáng
lập và đầu tư góp vốn.
- CTCP Khoáng sản Xây dựng Tiến Phước – Công ty con:
+ Góp vốn đầu tư: 20.000.000.000 đồng.

- Công ty cổ phần Miền Đông (MDC) – Công ty liên kết:
+ Bán hàng hóa, thành phẩm, cung cấp dịch vụ và thi công công trình:
32.223.063.738 đồng.
+ Mua hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ: 25.212.817.944 đồng.
+ Cổ tức được chia: 2.091.090.000 đồng
+ Góp vốn đầu tư: 0 đồng

- Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An – Công ty liên kết:
+ Bán hàng hóa, thành phẩm, cung cấp dịch vụ và thi công công trình:
15.231.755.775 đồng
+ Mua hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ: 0 đồng
+ Cổ tức được chia: 3.895.362.528 đồng
+ Góp vốn đầu tư: 0 đồng

- Hợp tác xã Phúc Tài – Cổ đông sáng lập
+ Bán hàng hóa, thành phẩm: 27.010.818.760 đồng
+ Mua hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ: 30.683.128.998 đồng
- Công ty cổ phần Hóa An – Tổ chức có liên quan đến người nội bộ CIC39
+ Chia cổ tức: 2.142.121.200 đồng
+ Cổ tức được chia: 5.974.650.000 đồng
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VIỆC THỤC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ
QUẢN TRỊ CÔNG TY
Trong năm, HĐQT tiếp tục hoàn thiện cơ cấu nhân sự thêo quy định hiện hành,
thành lập Ủy ban kiểm toán (UBKT) trực thuộc HĐQT và bổ nhiệm Chủ tịch UBKT,
thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ; thông qua Quy chế hoạt động của UBKT, Quy chế
Kiểm toán nội bộ, Quy chế quản lý tài chính; trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
thông qua và ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế
hoạt động của HĐQT thêo Thông tư 116/2020/TT-BTC...
Số lượng thành viên HĐQT của Công ty 5 người. Trong đó có 2 thành viên HĐQT
độc lập, 1 thành viên HĐQT không điều hành và 2 thành viên HĐQT điều hành. Chủ
HĐQT, Chủ tịch UBKT, thành viên UBKT điều là thành viên HĐQT độc lập và thành
viên HĐQT không điều hành. Không có thành viên HĐQT nào nắm giữ chức vụ thành
viên HĐQT của hơn 5 Công ty khác. HĐQT cũng đã bổ nhiệm Người phụ trách quản trị
công ty từ ngày 28/8/2017 để hỗ trợ cho HĐQT thực hiện vai trò của mình hiệu quả
hơn. Tất cả các thành viên HĐQT, Ban TGĐ và Người phụ trách quản trị công ty đều có
Chứng chỉ Quản trị công ty do UBCKNN cấp.
Trong năm, HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình trong việc duy trì hoạt động và
tổ chức các cuộc họp, tiến hành biểu quyết thông qua các quyết định phù hợp với quy
định pháp luật và Điều lệ Công ty; các thành viên HĐQT tham gia tương đối đầy đủ các
cuộc họp trực tiếp, trực tuyến và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc
thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các định hướng, chiến
lược và chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát thường xuyên đối với các hoạt động của Công ty
để Ban Tổng Giám đốc thực hiện điều hành phù hợp với quy định, chính sách của Công
ty. Trong năm cũng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2021 ở lần thứ 1 vào ngày 26/4/2021.
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Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất, khai thác và
chế biến đá xây dựng, Công ty luôn ý thức được rằng hoạt động của Công
ty phải gắn liền với việc bảo vệ môi trường. Công ty luôn ý thức được tầm
quan trọng của môi trường đối với sự sống và tương lai của nhân loại. Đây
là yếu tố tiên quyết trong chiến lược phát triến bền vững của Công ty. Các
hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ của Công ty không chỉ bảo đảm chất
lượng tốt mà còn đảm bảo vệ sinh môi trường. Hướng tới hình ảnh của
một Công ty thân thiện với môi trường, Công ty luôn tôn trọng, thực hiện
và cam kết kiểm soát nghiêm ngặt quy trình sản xuất để không vi phạm các
quy định. Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bên cạnh đó,
Công ty tiến hành các hoạt động nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
cho người lao động như: Hoạt động trồng cây xanh, nạo vét kênh mương,
không sử dụng chai nhựa, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái Đất
và tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, huấn luyện an toàn sử dụng hóa
chất trong sản xuất...
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CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHÍNH CỦA CÔNG TY:
Sản xuất Cống bê tông; Gạch bê tông tự chèn, Gạch terrazzo và Gạch
không nung

Xây lắp

Gia công khai thác và chế biến đá xây dựng

\
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TÁC ĐỘNG LÊN MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH: Không có
QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU
Các loại nguyên vật liệu sử dụng sản xuất các sản phẩm, dịch vụ chính của Công ty trong năm:
Sản phẩm/dịch vụ chính

Sản lượng năm 2021

1. Sản phẩm Đá xây dựng

164.560m3

2. Sản phẩm Cống bê tông

48.289 cái cống tròn, cống hộp các loại
44.728 cái gối cống các loại

3. Sản phẩm Gạch bê tông

4.030.860 viên gạch ống, gạch đinh không
nung
207.141 viên gạch terrazzo

4. Sản phẩm các công trình xây dựng

169.802 triệu đồng

5. Kinh doanh vật liệu xây dựng

3.829 tấn sắt thép

6. Kinh doanh nhiên liệu

439.025 lít

Nguyên vật liệu đầu
vào chính

Tỷ lệ từ
nhà cung
cấp trong
nước

Khối lượng trung bình/năm

2019
Sắt (ĐVT: Tấn)

2020

Tỷ lệ nhập khẩu

2021

2021

3.810

4146

3709

100%

0

Xi măng (ĐVT: Tấn)

18.685

23.756

16.832

100%

0

Cát (ĐVT: M3)

39.120

34.780

36.975

100%

0

Đá (ĐVT: M3)

50.695

58.141

50335

100%

0

Sử dụng nhiên liệu hàng năm
Điện (Kwh)

2019

2021

2020

2.120.064

3.843.800

2.792.407

15.850

18.654

18.852

1.459.238

1.269.962

660.028

Than (tấn)

0

0

0

Nguồn nguyên, nhiên liệu khác

0

0

0

Xăng (lít)
Dầu (lít)
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•

Hoạt động trong ngành sản xuất nói chung, ngành xây dựng và vật liệu xây

dựng nói riêng. Nguyên vật liệu luôn là yếu tố đầu vào chiếm tỷ trọng lớn trong cơ
cấu chi phí hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Với hoạt động của Xí nghiệp
Cống bê tông, nguồn nguyên liệu chủ yếu là cát, đá, xi măng, nước và các phụ gia
khác; đây đều là nguồn nguyên liệu được khai thác từ tài nguyên thiên nhiên và chưa
có nguồn nguyên liệu xanh thay thế. Việc khai thác và đưa các nguyên vật liệu này
vào quy trình sản xuất đã tạo ra rất nhiều ảnh hưởng đến môi trường xung quanh
như ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí. Hoạt động của Xí nghiệp Xây lắp do
cần vận chuyển vật liệu xây dựng từ nhiều nơi khác nhau tới địa điểm xây dựng nên
vô hình chung đã ảnh hưởng đến bầu không khí do lượng khí thải do các phương
tiện vận chuyển, khói bụi từ cát, đá thải ra môi trường. Đối với xí nghiệp sản xuất đá
xây dựng, ảnh hưởng tới môi trường do bụi từ hoạt động khai thác, chế biến đá gây
ra.

•

Ý thức được rõ những vấn đề mà Công ty đang gây ra do hoạt động sản xuất

kinh doanh, Công ty đã đề ra một số giải pháp để cải thiện tình hình như sau:

•

Xây dựng định mức sử dụng từng nguồn nguyên vật liệu cho từng sản phẩm,

công trình nhằm tiết kiệm chi phí đầu vào, tránh gây thất thoát lãng phí nguồn tài
nguyên.

•

Tăng cường công tác nghiên cứu đầu tư máy móc, dây chuyền hiện đại nhằm

tiết kiệm chi phí sản xuất đồng thời giảm thiểu tác động tới môi trường do các thiết
bị, máy móc lạc hậu gây ra.

•

Đảm bảo cung cấp nguồn nguyên vật liệu kịp thời và đầy đủ cho các công trình,

xí nghiệp tránh trường hợp dự trữ nguyên vật liệu quá nhiều gây ảnh hưởng tới môi
trường xung quanh.

•

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng từng loại vật liệu để đảm

bảo chất lượng từng sản phẩm, công trình vì việc sử dụng những nguồn nguyên vật
liệu không đủ chất lượng sẽ gây lãng phí lớn nguồn tài nguyên quốc gia.
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Thực hiện các chương trình sử dụng tài nguyên đất hiệu quả, có
trách nhiệm với môi trường

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Khuôn viên Văn phòng Công ty

Xe hoa hưởng ứng ngày môi trường thế giới

Thực hiện các chương trình sử dụng tài nguyên nước hiệu quả, có trách nhiệm

Hệ thống thu gom xử lý nước thải

Sử dụng nước thải sau khi xử lý bảo dưỡng cống

Thực hiện các chương trình sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản; Có sáng kiến tái
sử dụng/tái chế các nguyên liệu sản xuất thừa/không đạt yêu cầu ở quá trình sản xuất chính.

Trạm trộn bê tông nửa (bán) khô 60m3/h

Clyclo xử lý bụi
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TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

•

Tiết kiệm năng lượng vừa đảm bảo an ninh năng lượng cho quốc gia, vừa có thể đảm bảo

hiệu quả quản lý chi phí cho doanh nghiệp, nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề này
Công ty không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu các biện pháp nhằm tiết tiệm nguồn năng lượng
sử dụng nhưng vẫn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh...

•

Công ty thực hiện một số biện pháp để giảm thiểu nguồn điện năng sử dụng như sau:

•

lắp đặt đầy đủ tủ bù tránh lệch pha sụt áp trên đường giây nhằm đảm bảo chỉ số cosφ

>0.85 cho các trạm điện của tất cả các Xí nghiệp.

•

Đổi mới sử dụng bóng đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng trong văn phòng và các Xí

nghiệp sản xuất.

•

Lắp đặt các thiết bị đo đếm việc sử dụng điện, sử dụng nhiệt tại các đơn vị để làm cơ sở

căn cứ cho các cán bộ quản lý có thể tham khảo để đưa ra các giải pháp thay thế, đầu tư
mới thiết bị nếu thấy không phù hợp với định mức mà doanh nghiệp đã xây dựng trước đó.

•

Tăng cường công tác đào tạo cán bộ phụ trách công tác quản lý sử dụng các thiết bị điện

của doanh nghiệp. Ban quản lý hiểu rất rõ rằng việc có tiết kiệm được tối đa năng lượng
hay không tùy thuộc rất nhiều vào ý thức và năng lực của các cán bộ kỹ thuật của vì họ nắm
rõ tình hình thiết bị cũng như trạng thái vận hành của các thiết bị.

•

Tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ trực tiếp sản

xuất, lắng nghe và xem xét kỹ lưỡng những ý kiến của công nhân viên trực tiếp vận hành
máy móc, thiết bị để nghiên cứu cải thiến quy trình vận hành.

•

Cải tiến phương pháp đốt lò, phương pháp hấp sấy cống nhằm tận dụng hết nhiệt sinh

ra từ việc đốt lò bằng dầu.
Thực hiện các biện pháp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm điện trong sản xuất – kinh doanh

Hệ thống motor biến tần

Dây chuyền sản xuất gạch không nung
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TIÊU THỤ NƯỚC
Mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm:

30.317m3

Hiện tại, CIC39 đang sử dụng 2 nguồn nước chính trong hoạt động SXKD:
Nước sinh hoạt:
Công ty sử dụng nước từ Công ty Cấp nước Bình Dương.
Nước cho hoạt động khai thác, sản xuất
Được tận dụng từ nguồn nước tự nhiên sẵn có như nước ngầm, nước mưa, nước sông…
Chính sách sử dụng tiết kiệm nguồn nước của Công ty

✓ Thường xuyên kiểm tra hệ thống trữ nước để tránh rò rỉ gây thất thoát nước, lãng phí
tài nguyên nước.

✓ Tận dụng nguồn nước đã qua xử lý cho việc tưới cây xanh, chống bụi ở khu vực xung
quanh khu hoạt động sản xuất. Ngoài ra, Công ty còn sử dụng nguồn nước này để tưới
bảo dưỡng cống bê tông.
Công tác xử lý nước thải

✓ Nước thải sinh hoạt: Xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn
sau đó đưa về trạm xử lý nước thải trước khi thải ra
nguồn tiếp cận.

✓ Nước thải sản xuất: được tập trung lại đưa vào
bể lắng sau đó mới thải ra bên ngoài môi trường.

✓ Sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại, nước thải được đưa qua bể điều hòa. Bể điều hòa
làm nhiệm vụ điều hòa nồng độ và lưu lượng nước thải cho quá trình sinh học, trong bể
điều hòa được bố trí các thiết bị sục khí nhằm tránh quá trình tích tụ sinh học gây phân
hủy kỵ ký tạo thành mùi hôi ảnh hưởng đến các hoạt động SX

✓ Từ bể điều hòa, nước thải theo cụm bơm thứ 1 đưa qua bể sinh học hiếu khí, đây là
bước xử lý quan trọng nhằm xử lý chất hữu cơ có trong nước thải dựa vào hoạt động của
vi sinh vật hiếu khí được cung cấp ban đầu qua bùn hoạt tính.
Trong bể xử lý sinh học thực hiện thổi khí liên tục nhằm luôn tạo môi trường hiếu khí
trong bể đồng thời khuấy trộn tăng quá trình tiếp xúc giữa vi sinh vật, chất hữu cơ và oxy
hòa tan, giúp cho quá trình phản ứng sinh học diễn ra hiệu quả hơn.
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✓ Sau quá trình phản ứng sinh học (thông thường từ 6-8 giờ), nồng độ chất hữu cơ giảm
đến dưới ngưỡng cho phép với hiệu quả xử lý trong điều kiện vận hành bình thường có
thể đạt 95%. Lúc này nước thải và vi sinh vật đang là một khối hỗn hợp đồng nhất, hỗn
hợp này được đưa qua bể lắng, thời gian lưu nước của bể lắng không quá 3 giờ sẽ tách
hỗn hợp thành 2 thành phần. Phần nước trong được tiếp tục đưa qua xử lý tại bể khử
trùng, phần bùn được tuần hoàn lại cho bể sinh học để đảm bảo tỷ lệ F/M
(foods/microorganisms) luôn nằm trong ngưỡng an toàn cho quá trình xử lý. Lượng bùn
dư được đưa qua bể chứa bùn, bể chứa này đồng thời làm nhiệm vụ phân giải kỵ khí chất
hữu cơ trong bùn nhằm phân hủy bùn thành phân bón cho cây trồng.

✓ Từ bể lắng, nước thải được chuyển qua bể trung gian, tại đây bố trí cụm bơm thứ 2 là
dạng bơm trục ngang có nhiệm vụ bơm nước qua bể lọc áp lực; quá trình lọc để loại bỏ
hoàn toàn bùn hoạt tính chưa lắng và các chất bẩn còn lại. Vật liệu lọc sử dụng cho bể
chủ yếu là cát thạch anh kết hợp lớp sỏi, nước sau khi lọc được đưa qua bể khử trùng.

✓ Quá trình xử lý trong bể khử trùng với tác nhân khử trùng là Cl2 dạng bột được pha
chế theo tỷ lệ thích hợp sẽ loại bỏ hoàn toàn các loại vi sinh vật gây hại có trong nước
thải trước thải ra môi trường theo đường ống thoát nước của khu vực. Với quy trình
trên, nước thải đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp theo
QCVN 14:2008/BTNMT.
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Thực hiện đầy đủ các giấy phép bảo vệ môi trường của cơ quan chức năng
Chi trả các loại thuế/phí/lệ phí bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật
Báo cáo đúng, đầy đủ, và kịp thời công tác bảo vệ môi trường của Công ty tới các cơ
quan chức năng
Thực hiện các chương trình/biện pháp thu gom sản phẩm/vật liệu bị thải bỏ
Phân công nhân sự/bộ phân chuyên trách phụ trách công tác quản lý môi trường của
Công ty.
Quản lý bảo vệ môi trường xung quanh
Môi trường ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng tới vấn đề an sinh toàn cầu hiện nay.
Bảo vệ môi trường là hành động mang tính cấp thiết nhằm xây dựng môi trường sống
an toàn, tránh xa những loại bệnh dịch gây nguy hại cho sức khỏe và tính mạng con
người.
Môi trường xanh – sạch – đẹp là tiêu chí quan trọng trong phương hướng và chiến
lược xây dựng xã hội văn minh, cuộc sống xanh.
Ý thức được điều này Công ty đã ban hành quy định hoạt động riêng cho lĩnh vực xây
dựng nhằm giảm thiểu tác động tới môi trường, đồng thời Công ty cũng yêu cầu cán bộ
quản lý, nhân viên thực hiện đúng và đầy đủ các quy định đã đề ra, xử phạt nghiêm khắc
các trường hợp vi phạm quy định đã ban hành.

Trong lĩnh vực xây lắp và Xí nghiệp sản xuất Cống bê tông: Đối với các công
trình xây dựng gần khu dân cư, Công ty tiến hành thi công hàng rào tạm bao che công
trình tránh tác động tới sinh hoạt của người dân sống xung quanh khu vực thi công. Lập
hàng rào cách ly, biển báo xung quanh khu vực thi công nhằm đảm bảo an toàn cho
người dân.
Lắp đặt đường thoát nước tạm thời cho các Công trình, đảm bảo xử lý nước đã qua
sử dụng trước khi đổ thải ra ngoài môi trường.
Tại các công trường xây dựng, Công ty lắp đặt các thùng rác tránh vứt rác bừa bãi;
quản lý công nhân lao động trong hoạt động thu gom và thải bỏ rác thải sinh hoạt; lắp
đặt biển báo, biển cấm xả rác; các vật liệu phế bỏ được thu gom thường xuyên và vận
chuyển ra khỏi công trường đến khu xử lý tập trung theo quy định. Ngoài ra, Công ty
thu gom và thuê đơn vị có chức năng thu gom, xử lý hợp vệ sinh lượng rác thải sinh
hoạt tại khu vực dự án.
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Kiểm soát, giảm thiểu tiếng ồn và khói bụi:
Thời gian thực hiện thi công với các máy móc tạo ra tiếng ồn lớn mà không có biện
pháp khắc phục thì cần điều chỉnh thời gian thi công hợp lý, tránh ảnh hưởng đến cuộc
sống bình thường của người dân khu vực xung quanh. Ngoài ra, Ban quản lý các công
trình còn yêu cầu phân bổ công việc thi công một cách hợp lý, tránh tình trạng nhiều
thiết bị gây tiếng ồn cùng một lúc gây ra cộng hưởng tiếng ồn.
Công tác vận chuyển nguyên vật liệu tới công trường xây dựng phải thực hiện che
chắn kỹ càng tránh rơi vãi thất thoát gây ô nhiễm không khí. Khu vực thi công gây khói
bụi nhiều phải thường xuyên phun nước để giảm thiểu bụi từ đất cát, xi măng…
Thường xuyên kiểm tra máy móc thiết bị, bảo hành kịp thời để máy móc hoạt động
hiệu quả, giảm thiểu tối đa lượng khí thải ra môi trường.
Trong lĩnh vực khai thác đá:
Khu vực hoạt động khai thác, chế biến đá là nơi gây ra ô nhiễm môi trường, Công ty
tập trung đầu tư để giảm thiểu tác động tới môi trường thông qua việc vận hành hệ thống
chống ô nhiễm và trồng cây xanh. Hiện nay, lượng cây xanh được Công ty trồng xung
quanh khu vực mỏ đá đã phát triển tốt góp phần tạo nên bầu không khí trong lành xung
quanh khu vực khai thác. Ngoài ra, Công ty còn đầu tư hệ thống phun sương tại các trạm
nghiền sáng và xe bồn phun nước để giảm thiểu bụi trên đường vận chuyển.
Để kiểm tra mức độ ô nhiễm không khí xung quanh khu vực khai thác, chế biến đá,
Công ty thường xuyên định kỳ tiến hành đo đạc các thông số như lượng bụi, CO, SO2,
NO2… các chỉ số đều nằm trong giới hạn tiêu chuẩn VSLĐ. Chứng tỏ các nỗ lực giảm thiểu
tác động tới môi trường ngày càng có hiệu quả.
Đối với khu vực nước xung quanh khu vực khai thác đá
Hiện nay Công ty đã bố trí 1 hồ thu nước có diện tích là 1.780 m2, đầu tư máy bơm và
đường ống dẫn để bơm nước từ hồ thu ra mương dẫn ra bên ngoài do nguồn nước phát
sinh tại mỏ đá là nước mưa và nước ngầm xuất lộ. Nước tại mỏ đá sau khi sử dụng được
thu gom và lắng lại trước khi thải ra môi trường hoặc tái sử dụng
Đối với nước thải sinh hoạt tại các mỏ của Công ty đều đã có hệ thống bể tự hoại tại
khu vực văn phòng, do vậy toàn bộ nước thải sinh hoạt được xử lý qua bể tự hoại. Các
mỏ trong cụm đã tiến hành xin phép xả nước thải vào nguồn nước.
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Công tác xử lý nguồn khí thải
Công ty đã thực hiện và đảm bảo
lượng khí thải, thải ra môi
trường đáp ứng yêu cầu tối thiểu
của tiêu chuẩn theo quy định.
Công ty đang vận hành hệ thống
thu gom và xử lý khí thải như
hình.

Đối với chất thải rắn
Chất thải rắn sinh hoạt: được đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy định.
Chất thải rắn công nghiệp: Phát sinh tại mỏ khá ít và đã được tái sử dụng.
Chất thải nguy hại: Công ty đã tiến hành đăng ký quản lý chất thải nguy hại và được đơn vị
chức năng thu gom và xử lý theo quy định.
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“CIC39 vì một tương lai phát
triển bền vững”
CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG
Số lượng lao động của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2021 là: 218 lao động
Mức lương bình quân đối với người lao động là: 10,5 triệu đồng/người/tháng.
Chính sách lương
Duy trì việc tính lương theo
BSC/KPI, khoán lương cho công
nhân viên. Các phương pháp này
vừa khuyến khích người lao động
tăng năng suất, vừa đảm bảo đánh
giá đúng năng lực của từng người
trong công ty.
Trong năm, thực hiện rà soát, cải
tiến Quy định nâng bậc lương chuyển ngạch, giảm bỏ thủ tục thông
qua họp Hội đồng nâng bậc lương,
thực hiện nâng bậc lương kịp thời,
đúng quy định; Duy trì kiểm tra,
giám sát việc thực hiện các quy định
về tiền lương, chế độ chính sách tại
các đơn vị cơ sở; việc thực hiện theo
dõi chế độ báo cáo lao động tham gia
BHXH định kỳ và kịp thời thanh toán
các chế độ liên quan cho người lao
động. Việc trả lương khoán khối
lượng, doanh thu có một số bộ phận
nguồn việc không đều dẫn đến thu
nhập không ổn định
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Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe,
an toàn và phúc lợi của người lao động
Công đoàn phối hợp cùng lãnh đạo
doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người
lao động ngay từ đầu năm. Qua đó, ký
kết thỏa ước lao động tập thể, tổ chức
đối thoại định kỳ giữa người sử dụng
Hội nghị tuuyên dương lao động giỏi

lao động và người lao động; tổ chức các
khóa đào tạo, huấn luyện để nâng cao
tay nghề cho người lao động; ngoài ra
Công ty thực hiện tốt các chế độ, chính
sách đảm bảo quyền lợi cho người lao
động, như thưởng vào các dịp lễ tết,
chế độ tham quan nghỉ mát, bảo hiểm
con người 24/24, chế độ thăm hỏi khi
nhân viên hoặc gia đình có hữu sự,
tặng quà, khen thưởng con em nhân
viên học tập tốt nhân dịp 01/6, Trung

Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

thu, tặng quà cho nhân viên viên nữ
dịp 8/3, 20/10, tặng quà người thân
nhân viên là người có công cách mạng,
người cao tuổi, ... Duy trì các chương
trình chăm sóc sức khỏe cho người lao
động, cán bộ quản lý hàng năm.
Duy trì huấn luyện định kỳ về an toàn, vệ sinh
lao động theo quy định của pháp luật nhằm
đảm bảo người lao động thực hiện công việc
an toàn

Tập huấn an toàn điện
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Hoạt động đào tạo người lao động:
Số giờ đào tạo trung bình trong năm: 01 giờ/người

✓ Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm theo chiến lược công ty đề ra đồng thời đáp ứng nhu
cầu phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

✓ Đào tạo bên ngoài kết hợp với đào tạo nội bộ, trong đó chú trong xây dựng cơ chế, quy
định và triển khai thực hiện phát triển đào tạo nội bộ để nâng cao khả năng ứng dụng vào
công việc.
Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm
bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp

➢

Thực hiện đào tạo cập nhật kiến thức, kỹ năng mới vừa nâng cao kiến thức và kỹ năng
của nhân viên trong công việc vừa đáp ứng nhu cầu phát triển, khuyến khích người lao động
thực hiện công việc hiệu quả hơn.

➢

Có bộ phận quản lý nhân sự chuyên trách; Xây dựng quy trình và thực hiện tuyển dụng
lao động công khai, công bằng không phân biệt đối xử cho tất cả các vị trí (không phân biệt
tôn giáo, dân tộc, giới tính); Thực hiện giao kết hợp đồng lao động cho người lao động theo
đúng quy định pháp luật. Thực hiện các quy định về thử việc cho người lao động; Không bắt
buộc người lao động thế chấp (bằng bất kỳ hình thức nào) cho giao kết hợp đồng lao động;
Thực hiện đào tạo nghề, tập nghề cho người lao động mới được tuyển dụng; Thực hiện đào
tạo, đánh giá, thi nâng cao tay nghề/nghiệp vụ cho người lao động; Xây dựng, đăng ký đúng,
đầy đủ nội dung nội quy lao động với cơ quan chức năng; Tuân thủ các quy định về xử lý kỷ
luật theo quy định của pháp luật. Xây dựng và công khai hệ thống định mức lao động, thang
bảng lương cho người lao động; Thực hiện thanh toán lương, tiền công đầy đủ và đúng hạn;
Tuân thủ về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi cho người lao động; Tuân thủ việc trả lương
thêm giờ, làm ca đêm và làm việc vào ngày lể, ngày nghỉ cho người lao động; Xây dựng và
công khai các chính sách/chế độ thưởng/chế độ phụ cấp cho người lao động bao gồm cả phụ
cấp cho các vị trí thực hiện các công việc nặng nhọc, độc hại, có yêu cầu nghiêm ngặt về an
toàn vệ sinh lao động; Thực hiện đúng, đầy đủ các hình thức bảo hiểm bắt buộc theo luật định
cho người lao động (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp)...

Các lớp tập huấn xét nghiệm Covid-19 và huấn luyện an toàn điện
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

103

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
“Năng suất – Chất lượng - Hiệu quả nhất”

TRÂN TRỌNG GIÁ TRỊ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
Người lao động là tài sản vô cùng
quý báu của Công ty, do vậy Công ty
luôn trân trọng giá trị của họ.
Thấu hiểu được sự vất vả của người
lao động, lãnh đạo thường xuyên quan
tâm, trao đổi, giải quyết những vướng
mắc của người công nhân, giúp đỡ kịp
thời những lúc khó khăn.
Công tác thăm hỏi hỗ trợ con cái, cha mẹ người lao động luôn được Ban lãnh đạo
quan tâm kịp thời để động viên ngươi lao động có thể yên tâm làm việc tại Công ty.

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG
❖

Trong năm, Công ty tham gia các hoạt động

xã hội, từ thiện, phát triển cộng đồng, bảo vệ
môi trường; ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh
Bình Dương; đồng bào lũ lụt miền Trung; quỹ
phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các tổ chức
nhân đạo chăm lo tết cho trẻ em, người già,
người tàn tật như Trung tâm Bảo trợ người già
neo đơn tỉnh Bình Dương, Trung tâm Bảo trợ
xã hội Chánh Phú Hòa, Trung tâm dạy nghề
người tàn tật tỉnh Bình Dương, Hội Người mù
tỉnh, Hội Người mù thị xã Bến Cát,… Tổng số
tiền ủng hộ gần 670 triệu đồng cho các tổ chức
xã hội, từ thiện, nhân đạo.
❖ Trong năm, Công ty cũng đã chi số tiền hơn 103 triệu đồng cho các hoạt động
nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Thương
binh liệt sĩ 27/7, Quốc tế Người Cao tuổi... cho các cá nhân liên quan, đồng thời viết
các bài tin, thư chia sẽ của lãnh đạo Công ty gửi đến các cá nhân nhận quà.
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo thực hiện tốt chính sách
pháp luật về mội trường.
Quản lý tốt nguồn sản xuất như nguồn nguyên liệu, nguồn năng lượng, tiêu thụ
nguồn nước.
Bảo vệ và xây dựng môi trường xanh.
Có trách nhiệm với người lao động và cộng đồng địa phương...
ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG
(tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...)
Thực hiện khai thác khoáng sản đảm bảo khối lượng đã được duyệt
Tiết kiệm nguồn nhiên liệu khí đốt, tái sử dụng nước thải sau khi xử lý
Trang bị hệ thống thu gom và xử lý khí thải.
Công tác môi trường tại các đơn vị sản xuất vẫn được thực hiện đảm bảo theo quy
định, đến thời điểm báo cáo chưa có ghi nhận về tình trạng gây ô nhiễm trong quá
trình sản xuất.
ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
Thực hiện các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, theo đó Công ty tổ chức
đo môi trường lao động và kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy
định của pháp luật, đối với công nhân làm việc trong môi trường độc hại, nặng nhọc
nguy hiểm khám 02 lần trong năm và bộ phận gián tiếp khám 01 lần trong năm
Trong năm, thực hiện trang cấp đồ bảo hộ lao động như quần áo, nón, giày cho công
nhân, bảo vệ, tài xế và bộ phận kỹ thuật... với tổng chi phí trên 370 triệu đồng.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo sức khỏe nhân
viên trong quá trình sản xuất kinh doanh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Theo từng
thời điểm diễn biến của dịch bệnh và quy định phòng, chống dịch của địa phương,
Công ty thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiêm chủng vắc xin
phòng Covid-19 sớm cho người lao động trước tình hình phong tỏa diện rộng toàn
tỉnh đậm đặc; xây dựng các phương án và tổ chức làm việc “03 tại chổ”, mô hình “03
xanh” tại Văn phòng Công ty và các xí nghiệp sản xuất, các công trình xây dựng…
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ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP
ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Vấn đề an sinh xã hội với cộng đồng luôn thu hút sự quan tâm của toàn xã
hội. CIC39 bên cạnh sản xuất kinh doanh hiệu quả, thì trách nhiệm với cộng đồng địa
phương luôn được quan tâm. CIC39 luôn lấy lợi ích cộng đồng và khởi sự cho mọi hoạt
động. Công ty luôn đóng góp cho công tác an sinh xã hội trong những năm qua... Năm
2021 ảnh hưởng dịch Covid-19 Công ty đã hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19
để động viên người lao động như hỗ trợ tiền, thực phẩm, khẩu trang, thiết bị y tế...

Các hoạt động thiện nguyện của CIC39 thể hiện trách nhiệm của doanh
nghiệp đối với cộng đồng, hằng năm Công ty phát động phong trào hiến máu nhân đạo
thực hiện định kỳ; các phòng trào quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ kinh tế cho địa phương đều
được CIC39 đóng góp với tinh thần trương thân, trương ái.

Luôn nỗ lực vì sự phát triển chung cùng cộng đồng và xã hội, trong nhiều
năm qua, CIC39 đã có nhiều đóng góp tích cực, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp
với cộng đồng địa phương, đó là định hướng phát triển xuyên suốt của CIC39 trong quá
trình hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39
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