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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên giao dịch

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2

Tên giao dịch bằng tiếng Anh

CONSTRUCTION INVESTMENT CORPORATION 3-2

Tên viết tắt

CIC 3-2

Giấy CNĐKDN số

3700146225 ngày 24/12/2008 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư
tỉnh Bình Dương cấp, đăng ký thay đổi lần 9 ngày 03/08/2017

Vốn điều lệ

136.639.920.000 VNĐ

Vốn đầu tư chủ sở hữu

136.639.920.000 VNĐ

Địa chỉ

Số 45A Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận
An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Số điện thoại

(0274) 3759 446

Số fax

(0274) 3755 605

Website

www.cic32.com.vn

Mã cổ phiếu

C32

Niêm yết trên sàn

HOSE

Logo Công ty
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Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3 - 2
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

1993

1994

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 được
thành lập từ năm 1993, theo Quyết định số
06/QĐ-UB ngày 08/01/1993 của UBND tỉnh Sông
Bé, với chức năng chủ yếu là kinh doanh nhà,
kinh doanh vật liệu xây dựng, xây dựng công trình
công nghiệp, v.v…Ngay từ khi mới thành lập, lĩnh
vực xây lắp là hoạt động chính của Công ty, chủ
yếu là thi công các công trình nội bộ như các hạng
mục trong dự án xây dựng Sân golf Palm Sông
Bé, xưởng may, v.v…

Công ty mở rộng
sang lĩnh vực khai
thác, sản xuất và kinh
doanh đá xây dựng,
tại mỏ Đá Đông Hòa huyện Dĩ An, tỉnh
Bình Dương.

2003

2004

Công ty tiến hành xây dựng và đưa vào áp dụng
hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2000, nay
là ISO 9001 : 2015. Trong lĩnh vực xây dựng,
Công ty đã được Chủ đầu tư đánh giá chất lượng
cao kể từ khi áp dụng hệ thống QLCL vào trong
sản xuất. Thành lập xưởng Cơ khí, chuyên sản
xuất gia công sản phẩm cơ khí xây dựng.

2003

2011

Thực hiện chủ trương của Chính Phủ, UBND tỉnh
Bình Dương, Công ty tiến hành các công việc cần
thiết để chuyển sang mô hình Công ty Cổ phần
vào năm 2007. Đến ngày 11/12/2008, Công ty Cổ
phần Đầu tư Xây dựng 3-2 được thành lập và
chính thức đi vào hoạt động từ ngày 02/01/2009
đã đánh dấu bước phát triển mới của Công ty
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Nhãn hiệu hàng hóa
CIC 3-2 đã được
nhiều khách hàng
biết đến trên thị
trường trong và ngoài
tỉnh, được Cục Sở
hữu trí tuệ Việt Nam
cấp giấy chứng nhận
theo Quyết định số
A5461/QĐ- ĐK ngày
18/08/2004

2017

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

“Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả nhất"

1997

2001

Với chủ trương tách tỉnh
Sông Bé thành hai tỉnh
Bình Dương và Bình
Phước, đồng thời để đáp
ứng yêu cầu phát triển
phù hợp với xu thế mới,
Công ty đổi tên là Công ty
Đầu tư Xây dựng 3-2.

Công ty thực hiện chiến lược
mở rộng hoạt động sản xuất
kinh doanh sang lĩnh vực kinh
doanh Bất động sản, kinh
doanh nhà ở.

2006

2007

Công ty phát triển thêm
lĩnh vực sản xuất cống bê
tông cốt thép; Thi công
điện nước; dịch vụ vận tải
hàng hóa....và thành lập
Xí nghiệp cơ khí và cấu
kiện bê tông. Những
ngành kinh doanh mới đã
đánh dấu bước phát triển
trong chiến lược sản xuất
kinh doanh của Công ty

Công ty mở rộng đầu tư sản
xuất mở rộng mỏ Đá Tân Đông
Hiệp xin giấy phép trực tiếp
khai thác trực tiếp làm chủ đầu
tư mỏ đá xây dựng góp phần
củng cố lợi thế doanh nghiệp.
Thành lập Sàn Giao dịch bất
động sản và Trung tâm Vật
Liệu Xây Dựng 279 mở rộng
thêm lĩnh vực kinh doanh cho
thuê thiết bị thi công.

2012

2017

Công ty tiếp tục đầu tư phát triển sản phẩm lắp đặt dây
chuyền sản xuất gạch Terrazzo ở Xí nghiệp cơ khí và cấu
kiện bê tông đưa sản phẩm này xâm nhập vào thị trường
trong và ngoài tỉnh. Cuối năm 2012, Công ty chính thức niêm
yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE).
CIC 3-2 là đơn vị thi công xây lắp có uy tín trên địa bàn tỉnh
Bình Dương, đã tham gia nhiều công trình xây dựng với quy
mô lớn nhỏ khác nhau đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và
mỹ thuật, được chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng cũng
như tiến độ thi công

Năm 2017 Công ty tiếp tục đầu tư
mở rộng Xưởng bê tông Thạnh
Phước thuộc XN Cống; đầu tư
thiết bị và đưa ra thị trường sản
phẩm cát nhân tạo; đầu tư vào 02
doanh nghiệp cùng ngành đó là
Công ty MDG và TDLA.

www.cic32.com.vn
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Những giải thưởng công ty đạt được

DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

TOP 50 DOANH NGHIỆP HOẠT
ĐỘNG HIỆU QUẢ NHẤT VIỆT NAM

GIẤY KHEN CỦA TỔNG CỤC
TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG NĂM 2016

Sự kiên nổi bật trong quá trình phát triển
TOP 50 CÔNG TY KINH DOANH HIỆU QUẢ NHẤT VIỆT NAM
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Hệ thống Quản lý chất lượng,
chính sách, mục tiêu Công ty
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
KHAI THÁC VÀ KINH DOANH ĐÁ XÂY DỰNG
Chế biến và khai thác tại mỏ
Quy mô khai thác trên diện tích 20 ha
Sản phẩm đá xây dựng có ưu điểm:


Tính chịu lực cao



Ít hút nước



Độ chống mài mòn cao



Sử dụng rộng rãi trong xây dựng cầu đường, hạ tầng kỹ thuật,…

Khai thác đá
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SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN
Cống bê tông ly tâm


Cống H30



Cống H10



Cống VH

Cống hộp bê tông cốt thép

Hình cống
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH (TIẾP THEO)

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP
VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Bề dày 20 năm kinh nghiệm
Uy tín cao trên thị trường
Tự túc nguồn nguyên liệu đầu vào
Chất lượng công trình cao

Công trình do C32 xây dựng
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LĨNH VỰC KHÁC
Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ xi măng: gạch tự chèn, gạch Terrazzo
Kinh doanh vật liệu xây dựng, nhiên liệu, cho thuê thiết bị xây dựng

Thép các loại

Xi măng các loại

Gạch các loại

Giàn giáo các loại
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH (TIẾP THEO)

Lĩnh vực Đá xây dựng
Sản phẩm đá xây dựng được CIC 3-2
khai thác và chế biến trực tiếp tại mỏ đá
Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình
Dương) với quy mô khai thác trên diện
tích 20 ha. Sản phẩm đá xây dựng của
CIC 3-2 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 và sản xuất vật liệu xây dựng sản
lượng chế biến đạt trên 1.200.000
m3/năm. Sản phẩm được chứng nhận
phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia QCVN 16:2014/BXD.

Chế biến cát nhân tạo

Lĩnh vực Xây lắp
Thi công xây dựng là lĩnh vực hoạt động
truyền thống của CIC 3-2 từ khi thành
lập vào năm 1993. Với bề dày kinh
nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực này,
CIC 3-2 là đơn vị thi công xây lắp có uy
tín trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các
tỉnh lân cận. CIC 3-2 cũng có lợi thế
cạnh tranh so với các công ty cùng
ngành khi tự túc được nguồn nguyên
vật liệu như đá, sắt thép, cống bê tông,
gạch không nung. Với nguồn lực dồi
dào, kinh nghiệm và uy tín trên thị
trường CIC 3-2 có đủ năng lực để thi
công những công trình dự án lớn về cả
dân dụng, công nghiệp, cầu đường và
hạ tầng kỹ thuật. Các công trình do CIC
3-2 thực hiện được khách hàng đánh
giá cao về chất lượng và tiến độ.
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Cống hộp

Lĩnh vực Cống bê tông
Cống bê tông ly tâm: được sản
xuất theo thiết kế mẫu từ Φ300 –
Φ2000 hoặc theo yêu cầu của khách
hàng, đáp ứng các TCVN
9113:2012, ISO 9001:2015.
Các sản phẩm cống bê tông ly
tâm điển hình hiện nay:
 Cống H30: Cống bê tông ly
tâm chịu lực lắp đặt băng qua
đường hoạt tải H10-XB80
 Cống H10: Cống bê tông ly
tâm chịu lực lắp đặt băng qua
đường hoạt tải H30-XB60
 Cống VH: Cống bê tông ly
tâm lắp đặt trên vỉa hè họat tải
người đi bộ 300kg/cm2.
Cống hộp bê tông cốt thép: được
sản xuất theo thiết kế định hình có
kích thước theo khẩu độ thoát nước
từ 1000x1000 mm đến 3000x3000
mm với chiều dài từ 1200-2000 mm,
hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
Sản phẩm đáp ứng các TCVN
9116:2012, ISO 9001:2015.

Cống bê tông ly tâm

Lĩnh vực khác
Ngoài các lĩnh vực kinh doanh
chính, CIC 3-2 còn hoạt động trong
lĩnh vực sản xuất gạch bê tông
(gạch Tự chèn, gạch Terrazzo); Cho
thuê thiết bị xây dựng và kinh doanh
một số mặt hàng vật liệu xây dựng
như sắt, thép, v.v…

Gạch Block

gạch Tự chèn
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ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Thị trường hoạt động chính
Tỉnh Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh

Thị trường đang phát triển thị phần
Tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Long An …
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Khách hàng mục tiêu của CIC 3-2
Các Công ty xây dựng, thi công công trình giao thông, dân dụng, hạ tầng khu công nghiệp.
Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án các quận, huyện, tỉnh.
Các đại lý, nhà phân phối, kinh doanh vật liệu xây dựng.

Công trình đường 8B KCN
Quốc tế Protrade-ASendas

Thi công công trình
dân dụng

Công trình giao thông – Đường Lê Chí Dân
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ
BỘ MÁY QUẢN LÝ
Mô hình quản trị
Là một công ty cổ phần, mô hình quản trị của Công ty tổ chức theo Luật Doanh
nghiệp và Điều lệ Công ty, bao gồm các bộ phận:
 Đại hội đồng cổ đông
 Hội đồng quản trị Công ty
 Ban kiểm soát
 Ban Tổng Giám đốc

Cơ cấu bộ máy quản lý
Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty được tổ chức theo mô hình công ty cổ phần.
Công ty được tổ chức gọn nhẹ để giảm thiểu và triệt tiêu những lãng phí không
cần thiết, và hướng đến hiệu quả cao nhất cho cổ đông.

Các công ty con, công ty liên kết
* Công ty con: không có.
* Công ty liên kết:
1. Công ty Cổ Phần Miền Đông
Địa chỉ: Đường 1 – KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa – Đồng Nai.
Webside: www.miendong.com.vn
2. Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức – Long An
Địa chỉ: Ấp 3, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.
Webside: www.thuduclongan.com
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG ĐẦU TƯ

PHÒNG TÀI CHÍNH

PHÒNG KINH
DOANH

XÍ NGHIỆP CỐNG BÊ TÔNG

XÍ NGHIỆP XÂY LẮP

XÍ NGHIỆP ĐÁ XÂY DỰNG

TRUNG TÂM KINH DOANH
VLXD 279

20
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Quản lý trực tiếp

Quản lý gián tiếp

PHÒNG NHÂN SỰ

1

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ
BỘ MÁY QUẢN LÝ (TIẾP THEO)
Công trình tiêu biểu của MDG - Thủy điện Thác Mơ

Mỏ đá ở Tân Mỹ của MDG
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Xưởng sản xuất Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức – Long An

22
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Lĩnh vực xây lắp
 Điểm mạnh: Nhìn chung, kinh nghiệm xây
dựng các công trình của Công ty đang dần
được cải thiện về cả mặt lượng lẫn mặt chất.
Công ty luôn luôn không ngừng nỗ lực để
nâng cao năng lực thi công nhằm đem lại cho
khách hàng những công trình chất lượng
nhất.
 Điểm hạn chế: Năng lực cạnh tranh còn
hạn chế, quản lý dự án của Công ty chưa có
nhiều cải thiện và tiếp tục duy trì ở mức trung
bình thấp.

Công trình Đường Lê Chí Dân

Lĩnh vực Cống bê tông
 Điểm mạnh: Năng lực cạnh tranh của
Công ty ở lĩnh vực này có cải thiện ở các tiêu
chí về năng lực vận chuyển, dịch vụ khách
hàng, hệ thống quản lý.
 Điểm hạn chế: những yếu tố như về
thương hiệu và giá bán vẫn còn đánh giá thấp
so với đối thủ cạnh tranh chính.

Vận chuyển cống hộp

Lĩnh vực đá xây dựng
 Điểm mạnh: Chất lượng sản phẩm, năng
lực sản xuất và nguồn nhân lực là ba yếu tố
nổi bật của Công ty tạo nên ưu thế riêng so
với các doanh nghiệp khác.
 Điểm hạn chế: Việc khai thác xuống sâu,
kết hợp với mặt bằng chật hẹp, đường vận
chuyển dốc nên khó gia tăng sản lượng khai
thác và chế biến trong lĩnh vực khai thác đá
xây dựng.
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Lĩnh vực khác
Các lĩnh vực khác gồm kinh doanh vật liệu, cho thuê thiết bị xây dựng, gạch tự chèn, gạch Terrazzo
thì năng lực cạnh tranh của Công ty hầu như ở mức hạn chế so với các đối thủ cạnh tranh.
Các mục tiêu chiến lược của Công ty giai đoạn 2018 - 2020:

Các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận gộp trong giai đoạn 2018-2020 như sau: Trong đó, tốc
độ tăng trưởng doanh thu bình quân hàng năm trên 10%/năm, tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu bình
quân là trên 17%/năm.
 Năm 2018, hoàn tất đầu tư mở rộng quy mô sản xuất thông qua việc đầu tư dự án Xưởng bê
tông Thạnh Phước và đa dạng hóa sản phẩm cấu kiện bê tông thông qua đầu tư vào doanh nghiệp
cùng ngành đã có kinh nghiệm và uy tín trong ngành, có tiềm năng phát triển.
 Duy trì lĩnh vực đá xây dựng sau khi mỏ Tân Đông Hiệp đóng cửa vào cuối năm 2019 thông
qua việc đầu tư các doanh nghiệp cùng ngành đã có sẵn nguồn mỏ đá xây dựng.
 Chủ động huy động nguồn lực tài chính để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh và đầu tư trong
giai đoạn 2018-2020.
 Tăng cường năng lực xây dựng để đủ năng lực và thi công các công trình giao thông, dân dụng
cấp II có quy mô trên 70 tỷ đồng.

Tăng trưởng năng suất lao động bình quân 5%/năm thông qua việc tinh gọn bộ máy nhân sự,
nâng cao năng lực quản lý, ứng dụng và tích hợp hệ thống thông tin quản lý vào các hoạt động sản
xuất kinh doanh. Giảm chi phí quản lý doanh nghiệp từ 20-25% so với hiện tại.
 Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới phù hợp với năng lực và các nguồn lực hiện có của Công
ty, nghiên cứu lĩnh vực dịch vụ sử dụng lợi thế về mặt bằng hiện có của Công ty.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Bức tranh kinh tế toàn cầu năm 2017 được đánh giá khá tích

cực khi các nền kinh tế đầu tàu thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Liên
minh châu Âu (EU) đều duy trì tăng trưởng. Ngoài ra, nhờ sự hội
nhập ngày càng lớn và công cuộc cải cách không ngừng, Cộng
đồng Kinh tế ASEAN sau 2 năm vận hành đang trở thành một trong
những khu vực phát triển năng động nhất. Bên cạnh đó, những
nền kinh tế vốn được xem có tốc độ tăng trưởng thấp trong nhiều
năm qua, cũng đã bứt phá và thúc đẩy kinh tế toàn cầu khởi sắc.
Tuy nhiên, tình hình chính trị thiếu chắc chắn tại châu Âu, liên quan
đến các cuộc bầu cử tại một số nước châu Âu, trong đó có Đức,
và làn sóng bảo hộ dấy lên đã cản trở hoạt động thương mại và
kinh tế toàn cầu phát triển.
Sau những khó khăn chạm đáy vào năm 2012, nền kinh tế Việt
Nam đang cho thấy sự tăng trưởng khá ổn định khi luôn cao hơn
mức tăng trưởng trung bình trong giai đoạn 2011 - 2017. Tỉ lệ lạm
phát có xu hướng giảm rõ rệt, dưới 5% (thấp hơn tỉ lệ lạm phát
trung bình giai đoạn 2011 – 2017 là 6,5%). Tỉ lệ nợ công/GDP giảm
xuống còn 62%, tốc độ tăng nợ công cũng đang có xu hương giảm
dần. Như vậy, tăng trưởng kinh tế đang tăng tốc trên nền tảng kinh
tế vĩ mô vững chắc hơn.
Tăng trưởng kinh tế năm 2017 đạt 6,81%, cao nhất trong nhiều
năm trở lại đây, trong đó ngành công nghiệp và xây dựng tăng
7,85%, cao hơn mức tăng 7,06% của năm 2016. Điểm sáng của
khu vực này là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục với
mức tăng 14,4% (là mức tăng cao nhất trong 7 năm gần đây), với
chỉ số PMI (chỉ số Quản lý thu mua) ghi nhận chuỗi liên tiếp trên
50 điểm, phản ánh sự mở rộng của lĩnh vực sản xuất, trong đó
tổng số lượng đơn đặt hàng mới tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, chi phí
sản xuất có dấu hiệu tăng trong các tháng qua, đặc biệt những

"

tháng cuối năm, làm tăng chi phí sản xuất của các doanh nghiệp.

Ở ngành vật liệu xây dựng: Trong năm 2017, các thành phố lớn bị quá tải do sự chuyển dịch dân
cư từ nông thôn ra thành thị, từ đó gây áp lực lên cơ sở hạ tầng, dẫn đến nhu cầu phát triển các đô
thị vệ tinh và nhu cầu vật liệu xây dựng tăng mạnh. Nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng cao,
các chủ đầu tư cũng khắt khe và chặt chẽ hơn trong việc sử dụng vật liệu xây dựng, tạo ra những
thách thức lớn cho ngành vật liệu xây dựng. Trong đó, giá các mặt hàng vật liệu năm 2017 biến
động mạnh, đặc biệt là giá cát xây dựng, do nguồn cung cát khan hiếm. Ngoài ra, ngành vật liệu
xây dựng là một trong những ngành kinh tế sử dụng rất nhiều tài nguyên thiên nhiên, bao gồm tài
nguyên không thể tái tạo được như khoáng sản, cát, đá, sỏi và tiêu thụ năng lượng điện rất lớn.
Với việc sử dụng nhiều nguyên liệu, tiêu thụ nhiều năng lượng và thải ra nhiều chất thải gây ô nhiễm
môi trường nên sẽ nhanh cạn kiệt nguồn tài nguyên và môi trường càng ô nhiễm nặng. Chính vì
vậy, trong những năm gần đây, việc nghiên cứu, phát triển vật liệu xây dựng xanh được quan tâm
nhiều hơn, theo đó nhiều công trình đã ưu tiên sử dụng các sản phẩm không gây ô nhiễm môi
trường. Sản phẩm xanh sẽ thay thế dần sản phẩm vật liệu truyền thống, đó cũng là một trong những
thách thức của ngành này trong tương lai không xa.
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Ngành xây dựng: Ngành xây dựng ở Việt Nam là một trong những ngành có nhiều thuận lợi nhất
ở Đông Nam Á khi mức độ đầu tư công, tư nhân và đầu tư nước ngoài tăng lên tạo ra cơ hội cho
cơ sở hạ tầng và xây dựng các phân khúc. Trong năm vừa qua, xây dựng và bất động sản là một
trong những lĩnh vực phát triển sôi động của nền kinh tế (ngành xây dựng duy trì tăng trưởng khá
với tốc độ 8,7%). Bên cạnh đó, tốc độ tăng dân số bình quân của Việt Nam là 1,2 – 1,5%/năm và
tốc độ tăng trưởng đô thị trung bình là 3,4%/năm, v.v… Do vậy, tiềm năng tăng trưởng phân khúc
nhà ở trong nước còn rất lớn, nhu cầu văn phòng tăng mạnh và phân khúc công nghiệp – kho vận
tiếp tục hoạt động tốt nhờ dòng vốn FDI mạnh. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng đóng vai trò sống còn đối
với sự phát triển của thị trường bất động sản cũng như hoạt động giao thương, phát triển kinh tế.
Tăng trưởng trong hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng đang được thúc đẩy bởi các dự án giao thông
và tiện ích do Chính phủ đang đẩy mạnh chi tiêu cho cơ sở hạ tầng từ sân bay đến đường tàu tốc
hành cũng như các cảng biển để tăng cường kết nối và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó,
ngành xây dựng Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc cả về trình độ quản lý lẫn kỹ thuật công
nghệ thi công. Cụ thể, doanh thu năm 2017 của ngành xây dựng đạt khoảng 12 tỉ USD và dự đoán
tiếp tục tăng trưởng tốt trong năm 2108 cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.
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Kết quả kinh doanh chung toàn Công ty
Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2017 cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề
ra. Ngoài ra, tình hình thị trường của Công ty vẫn tập trung chủ yếu vào hai thị trường chính là Bình
Dương và TP.HCM, tuy nhiên xu hướng doanh thu giảm ở thị trường Bình Dương và ngày càng
tăng ở thị trường TP.HCM, cụ thể trong 03 năm gần nhất tỷ trọng doanh thu ở thị trường TP.HCM
chiếm tỷ trọng lần lượt là 33%, 39% và 48%.
Năm qua, với sự nỗ lực của toàn bộ tập thể cán bộ công nhân viên Công ty và sự chỉ đạo sáng suốt
của Ban lãnh đạo, Công ty đã đạt được kết quả như sau:
ĐVT: tỷ đồng

STT

Chỉ tiêu

TH 2016

KH 2017

TH 2016/

TH 2017/

TH 2017

KH 2017

TH 2017

1

Doanh thu thuần

520,27

620

559,75

108%

90%

2

Lợi nhuận trước thuế

116,54

114

114,68

98%

101%

3

Lợi nhuận sau thuế

93,33

90

91,65

98%

102%

Doanh thu thuần năm 2017 đạt 90% kế hoạch năm (tương đương 559,75 tỷ đồng), tăng
8% so với năm 2016. Trong đó, doanh thu ghi nhận tăng trưởng ở lĩnh vực lĩnh vực đá xây
dựng, cống bê tông, kinh doanh vật liệu. Riêng doanh thu lĩnh vực xây lắp chỉ đạt 60% kế
hoạch do khối lượng công trình vướng giải phóng mặt bằng không thể thi công hơn 31 tỷ
đồng, chiếm 50,8% doanh thu xây lắp, đồng thời, các công trình trúng thầu rơi vào quý III
nên ghi nhận khối lượng trong năm không đáng kể. Ngoài ra, một số công trình trọng điểm
như đường 8B, Trung tâm đào tạo cán bộ ngành tài chính TP.HCM chậm tiến độ do yếu
tố thời tiết và nhân lực thầu phụ chưa đáp ứng được yêu cầu.
Tuy doanh thu năm 2017 không đạt mục tiêu đề ra nhưng trong năm nhờ đẩy mạnh tốt
công tác quản lý chi phí dẫn tới lợi nhuận sau thuế đã đạt kế hoạch đề ra từ đầu năm. Lợi
nhuận trước thuế đạt 101% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 102% so với chỉ tiêu đề ra
nhưng giảm 2% so với năm 2016. Trong kỳ, tình hình tiêu thụ sản phầm đá 0x4, đá mi
tăng mạnh giúp đảm bảo doanh thu lĩnh vực đá xây dựng, đồng thời, Công ty đã hoàn
thành và đưa vào sử dụng tuyến đường vận chuyển mới giúp mở rộng moong khai thác.
Ngoài ra, Công ty cũng đã đầu tư thiết bị và đưa ra thị trường sản phẩm cát nhân tạo. Tuy
nhiên, với tình hình cạnh tranh gay gắt ở lĩnh vực xây lắp, cống bê tông, việc khai thác
xuống sâu kết hợp với mặt bằng chật hẹp ở lĩnh vực đá xây dựng cũng làm gia tăng chi
phí quản lý, bán hàng.
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Tình hình sản xuất
Các hoạt động sản xuất của Công ty trong năm được duy trì ổn định, máy móc thiết bị phục vụ cho
hoạt động sản xuất tại các Xí nghiệp được vận hành tốt, nhìn chung chất lượng sản phẩm được
đảm bảo. Giá trị sản lượng đạt 583.921 triệu đồng, đạt 94% kế hoạch, trong đó sản lượng các sản
phẩm đá xây dựng, cống bê tông đạt kế hoạch đề ra. Cụ thể, giá trị sản lượng đá xây dựng là
252.709 triệu đồng (chiếm 43%), cống bê tông 85.482 triệu đồng (chiếm 15%).
Sản lượng SX và KD
STT

Sản phẩm

Giá trị sản lượng

ĐVT
KH 2017

TH 2017

%
TH

KH 2017

TH 2017

%
TH

Sản xuất
1

Đá xây dựng

M3

2

Xây lắp

3

1.100.000

1.136.687

103

243.127

252.709

104

Tr.đ

211.160

161.603

77

211.160

161.603

77

Cống bê tông
các loại

Cái

43.287

41.122

95

81.946

85.482

104

4

Gối cống
các loại

Cái

45.213

53.521

118

3.327

4.375

132

5

Gạch tự
chèn

Viên

2.221.400

2.187.336

98

5.000

4.918

98

6

Gạch
terrazzo

Viên

271.909

274.803

101

3.698

2.771

75

Tr.đ

4.800

6.187

129

4.800

6.187

129

0

0

0

0

0

0

Vận tải –
7
ca máy
8

Bất động sản

M2

Thương mại

9

Kinh doanh
VLXD

Tấn

10

Kinh doanh
nhiên liệu

Lít

5.908

7.323

124

54.500

51.124

94

1.100.000

1.031.121

94

12.200

14.751

121

619.758

583.921

94

Tổng giá trị sản lượng
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Hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2017 có nhiều khó khăn và thuận lợi đan xen:

Thuận lợi

Khó khăn

Việc gia hạn mỏ đá Tân Đông Hiệp bước đầu

Tình hình cạnh tranh gay gắt ở hầu hết các

được sự đồng thuận từ các cơ quan ban

lĩnh vực, đặc biệt là cạnh tranh về giá và

ngành và người dân nên việc gia hạn giấy

chính sách bán hàng như ở lĩnh vực cống bê

phép khai thác mỏ đá Tân Đông Hiệp đến hết

tông, sản phẩm cống rung ép với lợi thế về

năm 2019 giúp đảm bảo ổn định và không

công nghệ sản xuất có năng suất cao nên giá

gián đoạn sản xuất lĩnh vực đá xây dựng

bán thường thấp hơn 10 -15% so cống ly tâm

trong thời gian tới. Ở lĩnh vực cống bê tông,

nên nhiều công trình ưa chuộng sử dụng.

nhu cầu thị trường về các sản phầm cấu kiện

Ngoài ra, tình hình hoạt động sản xuất kinh

bê tông cao, do đó, khối lượng đơn hàng sản

doanh tại các Xí nghiệp còn gặp nhiều khó

phẩm cống bế tông được duy trì ở mức khả

khăn khác như: ở lĩnh vực đá xây dựng việc

quan giúp gia tăng sản lượng và thúc đẩy

khai thác xuống sâu gặp nhiều cản trở nên

doanh thu lĩnh vực này. Về công tác đầu tư,

khó gia tăng sản lượng khai thác và chế biến.

Công ty đưa Xưởng bê tông Thạnh Phước

Ở lĩnh vực xây lắp, tình hình triển khai thi

vào vận hành giúp gia tăng năng lực sản xuất

công tại một số công trình còn vướng mặt

sản phẩm cống bê tông.

bằng,…

Máy hàn lồng thép cống tròn tự động
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Lĩnh vực khác

Lĩnh vực đá xây dựng

Lĩnh vực cống bê tông

Năm 2017, tình hình kinh
doanh lĩnh vực cống bê tông
nhìn chung có nhiều thuận
lợi, đặc biệt tình hình tiêu thụ
trong 9 tháng đầu năm được
duy trì khá, tuy nhiên, các
tháng cuối năm việc tiêu thụ
có xu hướng chậm lại do ảnh
hưởng bởi thời tiết. Ngoài ra,
tình hình cạnh tranh khá gay
gắt vì khách hàng chuộng
sản phẩm cống rung ép với
mức giá thấp hơn 10 - 15%
giá thành của cống ly tâm.
Bên cạnh những khó khăn,
Công ty đã đưa Xưởng bê
tông Thạnh Phước vào hoạt
động giúp nâng cao năng lực
sản xuất và góp phần tăng
doanh thu ở lĩnh vực này
trong thời gian tới. Doanh thu
trong năm đạt 103.554 triệu
đồng, đạt 96% kế hoạch,
tăng 16% so với cùng kỳ năm
2016.

Năm 2017, Công ty triển khai
khai thác xuống cote -120m
và thực hiện điều chỉnh tuyến
được vận chuyển để mở
rộng moong khai thác. Về
tình hình tiêu thụ, sản phẩm
đá 0x4 và đá mi tiêu thụ
mạnh, đồng thời giá bán đá
0x4 tăng 10%, đá mi tăng
25,5% so với đầu năm giúp
gia tăng doanh thu và hiệu
quả kinh doanh. Tuy nhiên,
sản lượng đá 1x2 lại tiêu thụ
chậm so với các năm trước.
Cụ thể, sản lượng khai thác
đạt 1.186.942 m3, đạt 108%
kế hoạch, tăng 11% so với
cùng kỳ và sản lượng tiêu thụ
đạt 1.204.189 m3, đạt 109%
kế hoạch, tăng 12% so với
cùng kỳ.

Bao gồm gạch bê tông, cho
thuê thiết bị, kinh doanh vật
liệu, nhượng nhiên liệu với
mức doanh thu 88.246 triệu
đồng, chiếm 16% doanh thu
của Công ty. Tình hình cạnh
tranh ở các lĩnh vực này diễn
ra khá gay gắt, do đó, Công
ty tập trung mở rộng thị
trường, nâng cao năng lực
cạnh tranh thông qua các
công tác tiếp thị.

Lĩnh vực xây dựng
Tình hình hoạt động trong năm gặp nhiều khó khăn trong công tác thi công và đấu thầu công trình.
Cụ thể, số lượng công trình thi công ít và một số công trình cũng đi vào giai đoạn hoàn thiện nên
sản lượng thi công đặt thấp so với kế hoạch. Công tác triển khai thi công tại các công trình còn
nhiều vướng mắc như giải tỏa mặt bằng khó khăn làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Công tác
đấu thầu khó khăn, cạnh tranh rất gay gắt ở phân khúc xây dựng dân dụng, quy mô công trình vừa
và nhỏ, không đòi hỏi năng lực tư vấn thiết kế. Các nhà thầu nhỏ trong tỉnh đã gia tăng năng lực thi
công trong những năm gần đây, đồng thời có nhiều nhà thầu mới có năng lực và kinh nghiệm tham
gia vào thị trường. Do đó, doanh thu lĩnh vực xây dựng trong năm 2017 đạt 108.562 triệu đồng, đạt
60% kế hoạch, giảm 19% so với cùng kỳ.
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Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị
Ngày bắt
STT

Thành viên HĐQT

đầu/không còn

Chức vụ

Ghi chú

là thành viên
HĐQT

1

Võ Văn Lãnh

2

Nguyễn Thế Phi

Chủ tịch HĐQT,
kiêm TGĐ

11/12/2008

Thành viên HĐQT
11/12/2008
điều hành

3

4

5

Phan Thành Đức

Nguyễn Thế Sự

Huỳnh Hữu Hùng

TV HĐQT không

25/4/2014 -

điều hành

21/4/2017

TV HĐQT không

25/4/2014 -

điều hành

21/4/2017

TV HĐQT không

25/4/2014 -

điều hành

21/4/2017

Thành viên HĐQT
6

7

Trần Văn Bình

Nguyễn Xuân Hiếu

điều hành kiêm Phó

35

Lê Thị Quyết

nhiệm từ
21/4/2017
Miễn
nhiệm từ
21/4/2017
Miễn
nhiệm từ
21/4/2017
Bầu bổ

21/4/2017

sung từ

Tổng GIám đốc

21/4/2017

Thành viên HĐQT

Bầu bổ

điều hành kiêm Kế

21/4/2017

toán trưởng

8

Miễn

21/4/2017

Thành viên HĐQT
độc lập

Báo cáo thường niên năm

sung từ

Bầu bổ
21/4/2017

sung từ
21/4/2017
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Ông Võ Văn Lãnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Năm sinh:
Trình độ chuyên môn:

1963
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.
 1992 - 1995: Kế toán trưởng Công ty Kinh doanh Phát triển nhà Sông Bé.
 1995 - nay: Giám Đốc Công ty Kinh doanh phát triển nhà Sông Bé (sau đổi tên
thành Công ty Đầu tư Xây dựng 3-2).
 Hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2.
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 316.166 cổ phần (2,31%)
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Ông Nguyễn Thế Phi – Thành viên Hội đồng quản trị
Năm sinh:

1974

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân quản trị

Quá trình công tác:
 1999 - 10/2001: Nhân viên Công ty TNHH Tripple A;
 11/2002 - 03/2007: Nhân viên hành chính - Quản trị, thuộc Công ty Đầu tư Xây
dựng 3-2;
 03/2007 - 8/2009: Nhân viên kinh doanh thuộc Công ty Đầu tư Xây dựng 3-2;
 8/2009 - 7/2014: Trưởng trung tâm VLXD 278;
 7/2014 – 10/2015: Phó Trưởng phòng Kinh doanh CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2;
 Từ 10/2015 đến nay: Trưởng phòng Kinh doanh CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2;
 Hiện nay: Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2..
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 2.780 cổ phần (0,02%)
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Ông Trần Văn Bình – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm
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 trưởng XN Khai thác & SX VLXD thuộc Công ty Đầu tư Xây
dựng 3/2;
 1999 - 06/2005: Giám đốc XN Khai thác & SX VLXD thuộc Công ty Đầu tư Xây
dựng 3/2;
 07/2005 - 09/05/2014: Kế toán trưởng CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2;
 Từ 10/05/2014 đến nay: Phó TGĐ CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2;
 Hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2.
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 6.086 cổ phần (0,04%)
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Ông Nguyễn Xuân Hiếu – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm
Kế toán trưởng
Năm sinh:

1982

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán
kiểm toán.

Quá trình công tác:
 Từ tháng 06/2004 - 2008: Nhân viên phòng Tài chính Tổng hợp Công ty Đầu tư
Xây dựng 3/2.
 Từ 2009 - ngày 09/05/2014: Phó trưởng phòng Tài chính CTCP Đầu tư Xây dựng
3-2.
 Từ 10/05/2014 đến nay: Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính CTCP Đầu
tư Xây dựng 3-2.
 Hiện nay: Thành viên HĐQT kiếm Kế toán trưởng CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2.
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 3.066 cổ phần (0,02%)
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Bà Lê Thị Quyết – Thành viên Hội đồng quản trị
Năm sinh:

1961

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế - ngành Tài chính kế toán

Quá trình công tác:
 Từ năm 1984 đến năm 1994: Nhân viên phòng tài chính kế toán Công Ty
thác đá Và VLXD Hóa An, thuộc tổng Công Ty VLXD Số 1.

Khai

 Từ năm 1994 đến năm 1997: Phó phòng tài chính kế toán Công Ty Khai thác đá
Và VLXD Hóa An, thuộc tổng Công Ty VLXD Số 1.
 Từ năm 1997 đến năm 2000: Kế toán trưởng Công Ty Khai thác đá Và VLXD Hóa
An, thuộc tổng Công Ty VLXD Số 1.
 Từ tháng 4 năm 2000 đến tháng 4 năm 2017: Kế toán trưởng – Thành viên HĐQT
Công Ty Cổ Phần Hóa An.
 Hiện nay: Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2.
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 0 cổ phần (0,00%)
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Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát
Ngày bắt
STT

Thành viên BKS

Chức

đầu/không còn

vụ

là thành viên

Ghi chú

BKS

1

2

3

4

5

41

Ông Nguyễn Mai Khánh Trình

Ông Lý Thanh Châu

Ông Văn Hoàng Tùng

Bà Phan Thị Thanh Xuân

Bà Phạm Thị Thùy Tiên

Trưởng

21/4/2016 -

ban

21/4/2017

Thành

25/4/2014 -

viên

21/4/2017

Thành
viên

Trưởng
ban

Thành
viên

Báo cáo thường niên năm

Miễn
nhiệm từ
21/4/2017
Miễn
nhiệm từ
21/4/2017

25/4/2014

Bầu bổ
21/4/2017

sung từ
21/4/2017
Bầu bổ

21/4/2017

2017

sung từ
21/4/2017
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Bà Phan Thị Thanh Xuân – Trưởng Ban kiểm soát
Năm sinh:

1962

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế - Ngành kế toán

Quá trình công tác:
 Từ năm 1986 đến 1987: Kê toán cho HTX mua bán huyện Thuận An.
 Từ năm 1987 đến tháng 8/2002: KTT Cty XD DV Công cộng tỉnh Bình Dương
 Từ tháng 9/2002 đến năm 2006: KTT Cty Điện tử Tin học SG (Saigon sowerpar)
 Từ năm 2006 đến năm 2008: KTT Cty TNHH SX-TM Thanh Dũng.
 Từ năm 2008 đến nay: GĐ Cty TNHH TM-DV Kế toán Thanh Xuân.
 Hiện nay: Trưởng BKS CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2.
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 0 cổ phần (0,00%)
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Ông Văn Hoàng Tùng – Thành viên Ban kiểm soát
Năm sinh:

1966

Trình độ chuyên môn:

Đại học tại chức Tài chính – Kế toán

Quá trình công tác:
 Từ năm 1984 đến năm 1990 : Nhân viên kế toán – Công ty SX & XNK Hòa Thành
Tây Ninh.
 Từ năm 1992 đến năm 1993 : Nhân viên kế toán – Công ty Sản xuất và XNK Sông
Bé.
 Từ năm 1993 đến năm 1995 : Thủ kho công trình – Công ty Cổ phần Đầu tư Xây
dựng 3/2.
 Từ năm 1995 đến năm 2000 : Kế toán vật tư – tài sản cố định – Công ty Đầu tư
Xây dựng 3/2.
 Từ năm 2000 đến năm 2004 : Trưởng BP Tài chính – Kinh doanh – Nhân sự, xí
nghiệp khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng thuộc Công ty CP Đầu tư Xây dựng
3-2.
 Từ năm 2004 đến năm 2015 : Phó phòng Tài chính – Kinh doanh – Nhân sự, xí
nghiệp Cơ khí và Bê tông 3-2 thuộc Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2.
 Từ năm 2016 đến nay : Nhân viên hành chánh Xí nghiệp Cống bê tông 3-2 thuộc
Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2.
 Hiện nay: Thành viên BKS CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2.
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 978 cổ phần (0,01%)
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Bà Phạm Thị Thùy Tiên – Thành viên Ban kiểm soát
Năm sinh:

1986

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kế toán/Cử nhân Luật

Quá trình công tác:
 Từ năm 2009 đến năm 2011: Kiểm toán viên Cty TNHH Kiểm toán và DV Tin học
Tp.HCM (AISC).
 Từ năm 2011 đến năm 2016: Trưởng phòng Kế toán hành chánh Cty Bảo hiểm
BIDV Bình Dương thuộc Tổng công ty Bảo hiểm BIDV.
 Từ tháng 3/2016 đến tháng 11/2017: Trưởng PKD Cty Bảo hiểm BIDV Bình
Dương thuộc Tổng Cty Bảo hiểm BIDV.
 Từ tháng tháng 11/2017 đến nay: Giám đốc Công ty Bảo hiểm Vietinbank Bình
Dương.
 Hiện nay: Thành viên BKS CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2.
Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 0 cổ phần (0,00%)
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Cơ cấu lao động tại ngày 20/03/2018
Tính chất phân loại

STT

A

Theo trình độ

1

Trên Đại học

2

Số lượng

Tỷ lệ

437

100%

0

0

Đại học

91

20,8%

3

Cao đẳng

23

5,3%

4

Khác

323

73,9%

B

Theo tính chất hợp đồng lao động

437

100%

1

Hợp đồng có xác định thời hạn

107

24,5%

2

Hợp đồng không xác định thời hạn

311

71,2%

3

Hợp đồng theo thời vụ (công nhật)

19

4,3%

Theo trình độ

Theo tính chất hợp
đồng lao động
4.35%

20.82%
24.49%
5.26%
73.91%
71.17%

Hợp đồng có xác định thời hạn
Đại học

45

Cao đẳng

Hợp đồng không xác định thời hạn
Khác

Báo cáo thường niên năm

Hợp đồng theo thời vụ (công nhật)
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Đánh giá các chỉ tiêu:


Năm 2017, công tác tuyển dụng nhìn chung đã đáp ứng được yêu cầu sản xuất của các

đơn vị, đặc biệt là tuyển dụng lao động để phục vụ Xưởng Thạnh Phước đi vào hoạt động, riêng
đối với vị trí nhân viên Kinh doanh tại Xí nghiệp Cống bê tông tuyển dụng gặp nhiều vấn đề khó
khăn do đặc thù sản phẩm, thị trường và khách hàng nên chưa thực sự thu hút ứng viên vào làm
việc. Trong năm 2017, Công ty đã tuyển được 153/172 lao động đạt 89% so với kế hoạch.


Công tác đào tạo trong năm 2017 đạt 93% so với kế hoạch (13/14 khóa) tính theo tổng số

khóa đào tạo, đạt 50% (7 khóa/14 khóa) số khóa theo kế hoạch. Một số khóa đào tạo chưa tổ chức
được phần lớn là do không có đơn vị tổ chức đào tạo.


Tổng số lao động năm 2017 bằng 81% so với kế hoạch do Công ty thu hẹp sản xuất tại

Xưởng Thuận Giao, để tiến tới đóng cửa Xưởng bàn giao mặt bằng cho Công ty, mặt khác do
Xưởng bê tông Long Nguyên chỉ còn sản xuất 1 ca thay vì 2 ca như trước đây, nên chuyển một số
lao động từ Thuận Giao, Long Nguyên sang Xưởng Thạnh Phước và giảm tuyển mới lao động.


Thu nhập bình quân đầu người đạt 105% so với kế hoạch (thu nhập bình quân đạt 9,5 triệu

đồng/người so với mức bình quân 9 triệu đồng theo kế hoạch), các chế độ lương thưởng được thực
hiện đầy đủ và kịp thời đảm bảo cuộc sống người lao động.

Số liệu thực hiện kế hoạch tuyển dụng năm 2017 như sau:

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

KH năm
2017

Lũy kế
thực hiện
năm

% so với
KH năm

1

Kế hoạch tuyển dụng

Người

172

153

89%

2

Kế hoạch đào tạo

Khóa

14

13

93%

3

Chi phí tuyển dụng

Triệu đồng

10

2,4

24%

4

Chi phí đào tạo

Triệu đồng

125,3

108,83

87%

5

Phúc lợi (CB - NV)

Triệu đồng

400

420,5

105%

6

Tổng số lao động

Người

563

457

81%
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Các chính sách nhân sự của Công ty
Chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội
 Công tác tiền lương: Công ty thực hiện
công tác tính, thanh toán tiền lương tại các
đơn vị đúng quy định và kịp thời. Ngoài mức
lương cơ bản, Công ty còn có các khoản
lương bổ sung và các chế độ khác cho người
lao động vào các dịp Lễ, Tết.
 Công ty tiếp tục duy trì việc khoán lương
cho bộ phận gián tiếp các đơn vị, trả lương

Tập huấn sơ cấp cứu

gắn với đánh giá kết quả theo KPI – Chỉ số
đo lường hiệu quả công việc để tạo động lực
tốt cho người lao động nâng cao năng suất
làm việc, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu
quả. Thu nhập bình quân cả năm 2017 đạt
9.500.000 đồng/người.
 Công ty thường xuyên theo dõi và báo
cáo tăng, giảm về các chế độ bảo hiểm bắt
buộc để hoàn tất việc xây dựng thang lương
cơ bản 2018 và các khoản hỗ trợ phù hợp
với các quy định pháp luật về tiền lương,

Khám sức khỏe định kỳ

BHXH một cách kịp thời, đảm bảo quyền lợi
cho người lao động.

 Lãnh đạo Công ty còn thể hiện sự quan
tâm đến đời sống nhân viên bằng các công
tác như thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời các trường
hợp ốm đau và hữu sự, góp phần động viên
tinh thần cho người lao động. Trong năm
2017, Công ty đã hỗ trợ 420,5 triệu đồng cho
411 nhân viên và gia đình có hữu sự.

Khám sức khỏe định kỳ
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Chính sách khen thưởng, phúc lợi

Chính sách tuyển dụng, đào tạo

 Công ty tổ chức khám sức khoẻ cho

 Về công tác tuyển dụng: Năm 2017,

người lao động định kỳ 2 lần/năm đối với lao

nhìn chung công tác tuyển dụng đã đáp ứng

động trực tiếp và 1 lần/năm đối với lao động

được các yêu cầu lao động phục vụ sản xuất

bộ phận gián tiếp. Ngoài ra, Công ty còn tiến

tại các đơn vị. Tuy nhiên, việc tuyển dụng lao

hành cải tiến Quy định chế độ bồi dưỡng

động gián tiếp gặp nhiều khó khăn khách

bằng hiện vật theo đúng quy định về đối

quan như khi tuyển dụng nhân viên kinh

tượng và mức hưởng bồi dưỡng.

doanh tại Xí nghiệp Cống bê tông và Trung

 Định kỳ, Công ty tiến hành kiểm tra và
đột xuất việc thực hiện công tác an toàn vệ
sinh lao động tại các công trình và các đơn vị
sản xuất. Bên cạnh đó, Công ty thường
xuyên nhắc nhở các đơn vị chấn chỉnh việc
thực hiện các quy định về công tác an toàn
lao động đã được ban hành nhằm ngăn ngừa
các rủi ro có thể xảy ra. Cụ thể, trong năm
2017, đã tiến hành kiểm tra đột xuất và định
kỳ tại các đơn vị, công trình, xưởng sản xuất
tổng cộng 10 lượt.

 Năm 2017, Công ty đã tiến hành thực
hiện ký hợp đồng may đồ bảo hộ lao động và
quần áo bảo vệ cho công nhân với số lượng
827 bộ đồ BHLĐ, 81 bộ đồng phục kỹ thuật,
129 bộ đồng phục cơ giới, và phát nón bảo
hộ cho các đơn vị như Xí nghiệp Đá, Xí
nghiệp Cống, Xí nghiệp Xây lắp và Trung tâm
279 với tổng chi phí hơn 244 triệu đồng.

tâm VLXD 279. Mặc dù, Công ty đã thực hiện
nhiều biện pháp như: đăng tin lên website
của Công ty, website tuyển dụng, tuyển dụng
tại các trường đại học và trung tâm giới thiệu
việc làm tại địa phương nhưng kết quả không
khả quan. Trong năm 2017, Công ty đã tuyển
thêm 153 lao động mới, tuy nhiên, lao động
tăng thực tế so với đầu năm là 37 lao động
do tuyển dụng thay thế lao động nghỉ việc. Số
lượng lao động tăng thêm là phục vụ cho
hoạt động của Xưởng bê tông Thạnh Phước.
 Về công tác đào tạo: Công ty hoàn tất
triển khai chương trình huấn luyện nâng cao
nhận thức và hành động của tổ trưởng sản
xuất trong công tác an toàn vệ sinh lao động
tại 3 xí nghiệp. Bên cạnh đó, công tác huấn
luyện an toàn lao động, tập huấn PCCC, sơ
cấp cứu cho người lao động tiếp tục được
Công ty duy trì thực hiện định kỳ. Ngoài ra,
việc lập báo cáo thu hoạch và báo cáo đánh
giá sau đào tạo theo quy trình đào tạo của
các đơn vị thực hiện tương đối đầy đủ, tuy
nhiên về chất lượng báo cáo vẫn còn nhiều
hạn chế về nội dung, chưa đánh giá sát chất
lượng lớp đào tạo, một số báo cáo còn mang
tính chất hình thức, đối phó.

Khóa đào tạo LEAN
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Năm 2017, Công ty đã thực hiện đầu tư 195.570 triệu đồng, đạt 114% kế hoạch. Công tác
đầu tư nhìn chung đã được chú trọng, phù hợp với các chiến lược đã đề ra. Cụ thể, tập
trung đầu tư và đưa vào hoạt động giai đoạn 1 Xưởng bê tông Thạnh Phước với giá trị
72.022 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty còn có các hoạt động đầu tư tài chính vào doanh nghiệp
cùng ngành như mua 3.319.820 cổ phần của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức
Long An, chiếm 24,16% số lượng cổ phiếu đang lưu hành và mua 2.570.870 cổ phần của
Công ty Cổ phần Miền Đông từ các đợt thoái vốn nhà nước, chiếm 24,9% số lượng cổ phiếu
đang lưu hành.

49

Báo cáo thường niên năm

2017

“Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả nhất"

Công trình đường Mười Muộn
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Các chỉ tiêu tài chính
ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu

Năm 2016

Năm 2017

% tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

552.904

747.661

35,22%

Doanh thu thuần

520.276

559.746

7,59%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

112.889

113.654

0,68%

3.650

1.021

-72,03%

116.539

114.675

-1,60%

93.327

91.653

-1,79%

6.944

6.763

-2,6%

Lợi nhuận khác

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)

Tổng giá trị tài sản tại thời điểm 31/12/2017 đạt 748 tỷ đồng, tăng 35,22% so với cùng kỳ năm 2016,
do trong năm Công ty đẩy mạnh công tác đầu tư vào tài sản cố định, cụ thể là nhà xưởng và máy
móc, thiết bị để phục vụ cho sản xuất nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty.
Ngoài ra, năm 2017, doanh thu tăng 7,59%, tương ứng 39.470 triệu đồng so với năm 2016 nhưng
giá nguyên vật liệu biến động mạnh làm ảnh hưởng đến chi phí sản xuất khiến cho lợi nhuận giảm
1.864 triệu đồng tương ứng 1,6%. Tuy nhiên, Công ty dự kiến sang tới năm 2018 khi Xưởng bê
tông Thạnh Phước và thiết bị sản xuất cát nhân tạo hoạt động ổn định sẽ gia tăng sản lượng cũng
như chất lượng thành phẩm, từ đó sẽ làm tăng doanh thu và lợi nhuận trong tương lai.

51

Báo cáo thường niên năm

2017

“Năng suất – Chất lượng – Hiệu quả nhất"
Các chỉ số tài chính chủ yếu
Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2016

Năm 2017

Lần

2,35

1,47

Lần

1,98

1,16

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán


Hệ số thanh toán ngắn hạn:
TSLĐ/Nợ ngắn hạn



Hệ số thanh toán nhanh:
(TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn


Hệ số Nợ/Tổng tài sản

%

31,22

41,15



Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

%

45,40

69,93

Vòng

6,68

5,97

Vòng

1,04

0,86

Chỉ tiêu về hiệu suất hoạt động


Vòng quay hàng tồn kho:
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân



Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời


Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)

%

17,94

16,37



Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)

%

26,44

22,35



Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA)

%

18,70

14,09



Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần

%

21,70

20,03

Tình hình tài chính của Công ty ổn định, tình hình thanh toán các lĩnh vực tốt. Các đơn vị chủ động
thu hồi công nợ nên dòng tiền đảm bảo thanh toán cho các khách hàng, thầu phụ, tiền lương, nghĩa
vụ thuế đối với nhà nước được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Với việc huy động nguồn vốn
phục vụ cho các dự án đầu tư, đầu tư vào các doanh nghiệp cùng ngành cũng đang tạo ra những
áp lực lớn hơn về nguồn vốn, chi phí tài chính, cũng như việc chủ động dòng tiền phục vụ cho các
hoạt động kinh doanh.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
So với năm trước, các hệ số thanh toán ngắn
hạn và hệ số thanh toán nhanh có xu hướng

4

giảm, lần lượt là 1,47 lần và 1,16 lần do trong
năm Công ty đẩy mạnh việc sử dụng nợ vay để

2.89

3

2.35

bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh
doanh. Tuy nhiên, hệ số thanh toán ngắn hạn

2.42

2

vẫn >1, cho thấy khả năng bảo đảm thanh toán

1.47

1.98

các khoản nợ đến hạn của Công ty. Cụ thể,
ngoài hàng tồn kho chiếm khoảng 20% tài sản

1

1.16

ngắn hạn, còn lại các khoản mục khác đều có
tính thanh khoản cao. Do đó, rủi ro thanh toán
được hạn chế tối đa và đây cũng là thế mạnh

0
Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Hệ số thanh toán ngắn hạn

của Công ty trong việc tạo dựng, gìn giữ uy tín

Hệ số thanh toán nhanh

và tạo lòng tin cho các đối tác.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Trong năm 2017, Công ty tập trung đầu tư

80%

69.93%

70%

để sản xuất cống bê tông các loại, đầu tư các

60%

doanh nghiệp cùng ngành. Ngoài ra, Công ty
45.40%

còn đầu tư máy móc, thiết bị để đưa ra thị

50%

trường sản phẩm cát nhân tạo. Công ty đã thực

36.79%
40%

hiện các khoản đầu tư xây dựng cơ bản bằng
41.15%

30%
31.22%
20%

nhiều dự án như Xưởng bê tông Thạnh Phước

một phần vốn vay. Điều này đã tạo nên sự thay
đổi cơ cấu nguồn vốn của Công ty theo hướng

26.89%

sử dụng nhiều nợ vay hơn, trong đó, nợ phải
10%

trả chiếm 41,15% cơ cấu vốn tương đương

0%
Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Hệ số Nợ/Tổng tài sản
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
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Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động
8

7.09

7

Vòng quay hàng tồn kho giảm nhẹ so với năm
6.68

2016, từ mức 6,68 vòng xuống mức 5,97 vòng.
5.97

6

Trong đó, vào thời điểm cuối năm 2017, nhu
cầu xây dựng, sửa chữa nhà tăng đồng thời

5

một số công trình đang bước vào giai đoạn

4

hoàn thiện, do vậy để đáp ứng nhu cầu thị

3

trường, Công ty đã tăng cường hoạt động sản

2

1.36

1.04

xuất làm cho chi phí sản xuất kinh doanh dở
0.86

1

dang tăng. Ngoài ra, trong năm Công ty còn
đầu tư xây dựng nhà xưởng và mở rộng đầu tư

0
Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

vào các công ty cùng ngành đã làm tổng tài sản

Vòng quay hàng tồn kho

tăng thêm 35,22% so với cùng kỳ năm 2016,

Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân

khiến cho vòng quay tổng tài sản giảm 0,18 lần
so với năm 2016.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Trong năm 2017, Công ty đã tiến hành phát

120%

hành cổ phiếu để tăng vốn bằng cách phát

100%

hành ESOP và phát hành cổ phiếu thường cho
cổ đông hiện hữu để tăng vốn từ nguồn Quỹ

22.38%
24.72%
80%

đầu tư phát triển. Điều này làm vốn chủ sở hữu

60%

tăng 15,5%, trong khi lợi nhuận giảm 2,57%

40%

khiến cho ROE giảm từ 26,44% xuống 22,19%.
Bên cạnh đó, tổng tài sản của Công ty cũng
tăng đáng kể, khiến ROA giảm 4,74% xuống
mức 13,96%. Công ty dự kiến khi đưa các dự
án đầu tư đi vào hoạt động sẽ mang lại hiệu
quả kinh tế trong tương lai.

21.70%
20.30%
18.70%

34.81%

14.09%
26.44%
22.35%

18.17%

17.94%

16.37%

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

20%
0%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu
thuần
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân
(ROA)
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân
(ROE)
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA
CHỦ SỞ HỮU

Thông tin cổ phần tại thời điểm 31/12/2017:
Tổng số cổ phiếu phát hành

:

13.663.992 cổ phần

Cổ phiếu quỹ

:

0 cổ phần

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành

:

13.663.992 cổ phần

Loại cổ phần

:

Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá

:

10.000 đồng/Cổ phiếu

Danh sách cổ đông lớn của Công ty tại ngày 19/03/2018:

STT

Tên cổ đông

Số CMNN/
ĐKKD

Số lượng
cổ phần
(cổ phần)

Giá trị
(Đồng)

Tỷ lệ %
VĐL

1

America LLC

CA5883

925.116

9.251.160.000

6,77

2

Pyn Elite Fund (Non-Uctits)

CA5604

1.001.680

10.016.800.000

7,33

3

Peter Eric Dennis

I00076

1.110.968

11.109.680.000

8,13
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Thông kê cổ đông:
Cơ cấu cổ đông tại ngày 19/03/2018:
Loại cổ đông

STT

Số cổ đông

I

Cổ đông trong nước

1

Số cổ phần

Tỷ lệ sở hữu (%)

1.822

9.305.282

68,1

Tổ chức

27

1.140.048

8,34

2

Cá nhân

1.795

8.165.234

59,76

II

Cổ đông nước ngoài

37

4.358.710

31,9

1

Tổ chức

18

3.173.118

23,22

2

Cá nhân

19

1.185.592

8,68

III

Tổng cộng

1.859

13.663.992

100

Cơ cấu cổ đông

31.90%

68.10%

Cổ đông trong nước

Cổ đông nước ngoài

Giao dịch cổ phiếu quỹ:
Trong năm Công ty không có hoạt động mua, bán cổ phiếu quỹ.

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:
Không có.

Các chứng khoán khác:
Không có.
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BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA
BAN GIÁM ĐỐC
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2017

Năm 2017, mặc dù tình hình kinh tế, môi trường kinh doanh vẫn còn khó khăn nhưng thị trường, thị
phần của hầu hết các lĩnh vực kinh doanh của Công ty nhìn chung được duy trì, và ngày càng thâm
nhập mạnh vào thị trường TP.HCM. Kết quả kinh doanh năm 2017 của CIC 3-2 nhìn chung đạt
được các mục tiêu đề ra. Chỉ tiêu lợi nhuận giảm do nguồn lợi nhuận khác năm 2017 giảm 3.029
triệu đồng so với năm 2016. Những thành quả mà Công ty đạt được đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng
trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành và toàn thể cán bộ công
nhân viên Công ty để đảm bảo các mục tiêu đề ra.

Tình hình cụ thể trong từng lĩnh vực:

Lĩnh vực đá xây dựng: Năm 2017, hoạt động sản xuất đá xây dựng diễn ra khá ổn định. Công ty
triển khai khai thác xuống sâu và thực hiện điều chỉnh tuyến vận chuyển để mở rộng moong khai
thác. Cùng với đó, nhu cầu tiêu thụ đá tăng mạnh đã giúp Công ty hoàn thành tốt được kế hoạch
năm đề ra.

Lĩnh vực cống bê tông: Diễn biến kinh doanh

Lĩnh vực xây dựng: Tình hình hoạt động

lĩnh vực bê tông trong năm nhìn chung cũng có

trong lĩnh vực xây dựng năm 2017 gặp

nhiều thuận lợi. 09 tháng đầu năm, tình hình tiêu

nhiều khó khăn nhất là trong thi công và

thụ khá, tuy nhiên, vào các tháng cuối năm, do ảnh

công tác đầu thầu công trình. Bên cạnh đó,

hưởng bởi thời tiết mưa nhiều nên tình hình tiêu

cạnh tranh trong ngành xây dựng rất gay

thụ có xu hướng chậm lại. Bên cạnh đó, tình hình

gắt, xuất hiện nhiều nhà thầu mới có năng

cạnh tranh lĩnh vực sản xuất cống bê tông khá gay

lực, kình nghiệm. Công ty đã nỗ lực tập

gắt, do thị trường chuộng sản phẩm cống rung ép.

trung cải thiện chất lượng từng công trình

Vì vậy, trong năm, Công ty nỗ lực nâng cao chất

nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp

lượng sản phẩm và năng lực sản xuất bằng việc

cận dự án, đem lại 09 công trình góp phần

đưa Xưởng bê tông Thạnh Phước vào hoạt động.

gia tăng doanh thu lĩnh vực xây dựng.

Lĩnh vực khác: Tình hình kinh doanh các lĩnh vực khác như: gạch bê tông, cho thuê thiết bị, kinh
doanh vật liệu và nhượng nhiên liệu nhìn chung gặp nhiều khó khăn do cạnh tranh gay gắt. Do đó,
Công ty triển khai mở rộng các công tác tiếp thị nhằm tìm kiếm đơn hàng để gia tăng doanh thu.
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BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Về tình hình tài chính: Tình hình tài chính của Công ty ổn định, các tỷ số về tình hình thanh toán,
tỷ lệ nợ mặc dù có giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn đảm bảo ở mức an toàn. Tình hình nợ phải thu
đã được cải thiện so với các năm trước khi nguồn vốn được bố trí để thanh toán khối lượng các
công trình. Công nợ được các đơn vị chủ động thu hồi nên dòng tiền thanh toán cho khách hàng,
thầu phụ, tiền lương, nghĩa vụ thuế đối với nhà nước luôn đảm bảo thực hiện kịp thời, đúng quy
định. Trong năm 2017, Công ty đã chủ động sử dụng vốn nguồn vốn vay để phục vụ cho các hoạt
động đầu tư, tăng tài sản dài hạn.
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Cơ cấu tài sản qua các năm 2016, 2017
Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2016

Năm 2017

% Tăng giảm

Tài sản ngắn hạn

Đồng

373.711.509.403

393.966.307.882

5,42%

Tài sản dài hạn

Đồng

179.193.406.380

353.694.459.253

97,38%

Tổng tài sản

Đồng

552.904.915.783

747.660.767.135

35,22%

Năm 2016

Năm 2017

32.41%
47.31%
52.69%
67.59%

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

Tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

Tại thời điểm cuối năm 2017, tài sản dài hạn

phục vụ cho công tác sản xuất. Đồng thời,

của Công ty tăng mạnh, đạt 353.694 triệu

Công ty cũng tập trung mở rộng đầu tư vào

đồng, tương ứng tăng 97,38% so với cùng kỳ

các công ty cùng ngành như Công ty Cổ

năm trước. Nguyên nhân là Công ty đã nhiệm

phần bê tông Thủ Đức Long An và Công ty

thu một số công trình kiến trúc mới và mua

Cổ phần Miền Đông đạt 107.985 triệu đồng,

thêm máy móc, thiết bị để năng cao chất lượng

đạt 142% kế hoạch.
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Về tình hình nợ phải trả
Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2016

Năm 2017

% tăng giảm

Nợ ngắn hạn

Đồng

159.031.144.087

267.676.461.037

68,32%

Nợ dài hạn

Đồng

13.597.360.000

39.994.248.000

194,13%

Tổng nợ phải trả

Đồng

172.628.504.087

307.670.709.037

78,23%

100%
90%
30.30%

26.97%

30.40%

80%

41.15%

70%
60%
50%
40%
69.70%

73.03%

69.60%

30%

58.85%

20%
10%
0%
2014

2015

Nguồn vốn CSH

2016

2017

Nợ phải trả

Nhìn chung, Công ty chủ yếu sử dụng nguồn

Nguồn vốn huy động để phục vụ công tác đầu

vốn chủ sở hữu để phục vụ cho sản xuất kinh

tư trong năm nay chủ yếu là từ nguồn vốn vay

doanh nhằm giữ vững tình hình tài chính sạch

và lợi nhuận sau thuế để tái đầu tư. Bên cạnh

và lành mạnh. Tuy nhiên, những năm gần

đó, các khoản vay của Công ty đều có tài sản

đây, cùng với kinh nghiệm tích lũy được trong

đảm bảo có tính thanh khoản cao, Công ty luôn

quá trình hoạt động, Công ty đã và đang dần

thanh toán đúng hạn theo từng kế ước nhận

thay đổi chính sách huy động vốn nhằm sử

nợ. Do vậy, tình hình của Công ty luôn được

dụng tối đa hiệu quả từ đòn bẩy tài chính.

đảm bảo an toàn và lành mạnh.
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ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ

Năm 2017, Công ty tiếp tục công tác
chuẩn hóa và hoàn thiện cơ cấu tổ
chức. Cùng với đó, Công ty thực hiện rà
soát, điều chỉnh bổ sung Quy định chức
năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và phân
công nhiệm vụ quyền hạn tại 3 xí nghiệp
nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh
doanh mới, cải tiến phù hợp với mô hình
hoạt động của Công ty để có thể hoạt
động linh động hơn.

Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh
Trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh
doanh, Công ty đang hoàn thiện thước đo
năng suất cho từng đơn vị sản xuất và toàn
bộ Công ty, nhằm bảo đảm thực hiện các
công đoạn sản xuất đúng tiến độ. Điều đó,
góp phần làm ổn định quá trình hoạt động
sản xuất kinh doanh của Công ty.
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CÔNG TRÌNH TRƯỜNG HỌC THANH TÂN DO C32 XÂY DỰNG

Công tác kế toán tài chính

Công tác nhân sự

Công ty phối hợp với FAST và bộ phận kế

Đối với công tác nhân sự, Công ty thực

toán các đơn vị triển khai áp dụng chính

hiện khoán lương cho các bộ phấn gián

thức phân hệ quản lý kho thực tế trên phần

tiếp, trả lương dựa trên đánh giá kết quả

mềm kế toán FAST, đồng thời thường

theo KPI, nhằm tạo động lực cho người lao

xuyên phối hợp với các đơn vị và nhà cung

động nâng cao năng suất làm việc, tiết

cấp để tiến hành điều chỉnh các biểu mẫu

kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả làm việc.

báo cáo theo yêu cầu của đơn vị sử dụng.
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KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Định hướng sản xuất kinh doanh




Hoàn tất việc tái cơ cấu lĩnh vực xây lắp tập

 Tăng cường công tác quản lý nội bộ, công

trung vào việc xây dựng mô hình quản lý thi

tác giá thành và định mức nhằm kiểm

công hiệu quả, mở rộng tiếp thị tìm kiếm công

soát chi phí, tiết kiệm tối đa các chi phí

trình vốn tư và thực hiện liên kết đấu thầu.

đầu vào để giảm chi phí sản xuất, hạ giá

Nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty CP Miền

thành sản phẩm nhằm tăng tính cạnh

Đông và Công ty CP bê tông Thủ Đức Long An

tranh về giá trên thị trường.

để trở thành Công ty liên kết với mức sở hữu

 Nâng cao tỷ trọng doanh thu tại thị trường

không quá 49% số cổ phần đang lưu hành.

TP.HCM lên mức 50% tổng doanh thu, thị

Đồng thời, tham gia sâu hơn vào công tác

trường Bình Dương đạt trên 30%, chú

quản trị, điều hành và hoạch định chiến lược

trọng phát triển thị trường Đồng Nai, Long

phát triển nhằm đảm bảo hiệu quả lâu dài

An, Tây Ninh. Đấu thầu và thi công ít nhất

nguồn vốn đầu tư tại Công ty CP Miền Đông.

một công trình có quy mô trên 70 tỷ đồng.

Khởi công đường Lê Chí Dân

Sản xuất gạch con sâu
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Mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018




Doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung



Nâng cao tỷ trọng doanh thu tại thị

cấp dịch vụ đạt 680.000 triệu đồng, tăng 21%

trường TP.HCM

so với thực hiện năm 2017. Lợi nhuận sau

doanh thu, thị trường Bình Dương đạt

thuế đạt 115.000 triệu đồng, tăng 26% so với

trên 30% và mở rộng các thị trường

năm 2017.

khác như Đồng Nai, Long An, Tây Ninh.

Đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn cho các kế hoạch



lên mức 50% tổng

Đảm bảo công tác an toàn lao động cho

đầu tư năm 2018, đặc biệt tập trung vào giai

toàn thể cán bộ công nhân viên trong

đoạn 2 dự án Xưởng bê tông Thạnh Phước.

Công ty.
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KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 (TT)

Kế hoạch doanh thu: Doanh thu kế hoạch từ
hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 là
680.000 triệu đồng, tăng 21% so với thực hiện
năm 2017, trong đó ghi nhận sự tăng trưởng
doanh thu ở lĩnh vực đá xây dựng là 4%, xây
lắp là 47%, cống bê tông 35%, đồng thời ghi
nhận doanh thu bất động sản dự án điều
chỉnh quy hoạch khu dân cư Nguyễn Văn Tiết.
Cơ cấu doanh thu, sản phẩm đá xây dựng,
xây lắp, cống bê tông tiếp tục là sản phẩm chủ
lực của Công ty, trong đó đá xây dựng chiếm
40%, xây lắp chiếm 24%, cống bê tông chiếm
21% và các lĩnh vực khác chiếm 15%. Kế
hoạch doanh thu năm 2018 tăng trưởng khá
so với năm 2017 nhờ có đóng góp doanh thu
từ dự án đầu tư Xưởng bê tông Thạnh Phước
sẽ đi vào hoạt động, ghi nhận doanh thu bất
động sản, đồng thời mức tăng trưởng doanh
Kế hoạch sản xuất: Giá trị sản
lượng sản xuất và kinh doanh năm

thu sản phẩm đá xây dựng, xây lắp cũng dự
kiến ở mức khá hơn so với năm 2017.

2018 là 669.529 triệu đồng, tăng
15% so với thực hiện 2017. Trong
đó, đá xây dựng 260.375 triệu
đồng (chiếm 39%), xây lắp 180.000
triệu đồng (chiếm 27%), cống bê
tông và gối cống 115.735 triệu
đồng (chiếm 17%), sản phẩm khác
là 88.420 triệu đồng (chiếm 17%).
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Kế hoạch nhân sự: Tổng số lao động
năm 2018 dự kiến tăng 4% so với năm
2017 từ 461 lao động lên 478. Kế hoạch
sẽ tuyển dụng 85 lao động, trong đó chủ
yếu tuyển dụng bổ sung và thay thế các vị
trí nghỉ việc và bổ sung một số vị trí còn
khuyết, chưa tuyển dụng được trong năm
2017. Kế hoạch đào tạo là 18 khóa, tăng
38% so với năm 2017, trong đó sẽ có 05
khóa đào tạo nội bộ. Các khóa đào tạo bên
ngoài sẽ tập trung vào các chương trình
sáng kiến chiến lược, các kỹ năng quản lý
của đội ngũ quản lý cấp trung và đào tạo
về công tác an toàn PCCC, an toàn vệ sinh
lao động cho người lao động. Kế hoạch
thu nhập bình quân của người lao động
năm 2018 là 9.700.000 đồng/người/tháng
tăng 2% so với ước thực hiện năm 2017.

Kế hoạch đầu tư: Tổng giá trị đầu tư
năm 2018 là 102.910 triệu đồng, gồm
các hạng mục sau: Đầu tư xây dựng cơ
bản năm 2018 là 22.908 triệu đồng, đầu
tư máy móc, thiết bị là 43.502 triệu đồng,
trong đó tập trung dự án đầu tư giai đoạn
2 nhà Xưởng cống hộp tại Thạnh Phước.
Đầu tư tài chính, Công ty sẽ tiếp tục nâng
sở hữu tại hai đơn vị này khi nhận
chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông lớn
thoái vốn, với kế hoạch nguồn vốn dự
kiến là 36.500 triệu đồng.

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DĨ AN
-

NGÔI TRƯỜNG DO CIC 3-2 XÂY DỰNG
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GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Hoạt động sản xuất kinh doanh

Lĩnh vực đá xây dựng: Phối hợp với các Công ty trong khu mỏ Tân Đông Hiệp thực hiện các thủ
tục để xin gia hạn giấy phép khai thác xuống cote -150m, thời hạn đến hết năm 2019. Trong những
tháng đầu năm, thực hiện bố trí sản xuất phù hợp với sản lượng đá dự trữ tại mỏ. Đồng thời, đẩy
nhanh sản lượng khai thác chế biến ngay khi có giấy phép khai thác nhằm đảm bảo sản lượng kế
hoạch đề ra. Tập trung chế biến các sản phẩm đá mà thị trường có nhu cầu cao, duy trì hoạt động
khai thác, sản xuất liên tục.
Lĩnh vực gạch bê tông: Đẩy mạnh tiếp thị,
giới thiệu sản phẩm đến các chủ đầu tư, ban
quản lý dự án, công trình xây dựng, và xây
dựng chính sách bán hàng linh hoạt, giá bán
cạnh tranh để thu hút khách hàng. Ổn định
sản xuất thông qua duy trì việc bảo trì máy
móc thiết bị thường xuyên, bố trí sản xuất
sản phẩm theo đơn hàng và dự trữ phù hợp.

BÃI CHẾ BIẾN ĐÁ

Lĩnh vực cho thuê thiết bị xây dựng:
Tăng cường tiếp thị, tìm kiếm khách hàng
để tăng sản lượng cho thuê và giảm thiết bị
tồn kho. Đầu tư bổ sung giàn giáo chống
nêm, đồng thời bảo trì các thiết bị hiện tại
để đảm bảo theo yêu cầu của khách hàng.
Đảm bảo các thiết bị đáp ứng yêu cầu chất
lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn cam kết.

Lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng: Công ty đẩy mạnh công tác tiếp thị, tập trung tiếp cận
các đối tượng khách hàng là các nhà thầu, Công ty xây dựng. Nghiên cứu biến động giá sắt thép
thế giới và trong nước để chủ động nhập hàng nhằm phục vụ kinh doanh hiệu quả. Đồng thời, tăng
cường công tác thu hồi công nợ, đảm bảo mức nợ phải thu các khách hàng phù hợp với quy định
của Công ty.
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Lĩnh vực cống bê tông: Tập trung khai thác thị
trường vùng ven TP.HCM như Huyện Nhà Bè,
Quận 7, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Quận 2,
Quận 9 và khu vực Bến Lức, Đức Hòa tỉnh Long
An, Tây Ninh. Đồng thời, xây dựng chính sách bán
hàng phù hợp để đảm bảo giá cạnh tranh ở các
khu vực này. Tiếp tục xây dựng và quảng bá
thương hiệu thông qua website, google, tập trung
vào thị trường TP.HCM, Bình Dương nhằm để
khách hàng biết hơn về tính ưu việt của cống ly tâm
so với cống rung ép. Tăng cường công tác quản lý
chất lượng, đảm bảo mục tiêu tỷ lệ hàng lỗi khách
hàng trả về dưới 1%. Trong đó, chú trọng vào việc
kiểm soát, định lượng về chất lượng theo quá trình
sản xuất, từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm.

BÃI CỐNG TRÒN

Lĩnh vực xây lắp: Đẩy mạnh thi công các công
trình trọng điểm đang thực hiện gồm trường Minh
Hòa, Minh Thạnh, công trình Hố Lang, đường 8B,
đường Lê Chí Dân. 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. Tập
trung công tác đầu 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
CÔNG TRÌNH DO C32 XÂY DỰNG

năm 2018 là 180.000 triệu đồng.
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GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH (TT)

Công tác đầu tư
Tập trung triển khai ngay từ đầu năm
các chương trình, dự án đầu tư trong
năm 2018, trong đó ưu tiên đầu tư cho
dự án giai đoạn 2 nhà xưởng bê tông
Thạnh Phước, đầu tư vốn vào doanh
nghiệp cùng ngành để tiến tới nắm cổ
phần chi phối. Đồng thời, Công ty chú
trọng công tác đánh giá hiệu quả dự án
đầu tư, xác định nhu cầu vốn để bố trí
cho từng dự án nhằm chủ động trong

Công tác tài chính

việc triển khai, thực hiện dự án. Ngoài

Năm 2018, Công ty có kế hoạch sử

ra, Công ty cải thiện công tác theo dõi,

dụng nguồn lợi nhuận giữ lại để tài trợ

đánh giá các chương trình đầu tư bằng
việc giao mục tiêu đầu tư và kết quả

cho hoạt động đầu tư dài hạn, và sẽ
dùng tài sản hình thành từ hoạt động

triển khai cụ thể cho từng bộ phận, cá

đầu tư để cầm cố vay bù đắp cho dòng

nhân liên quan.

tiền hoạt động nhằm đảm bảo tình hình
tài chính lành mạnh. Tăng cường công
tác kiểm tra, kiểm soát tình hình tài
chính, quản lý công nợ phải thu phải trả
của khách hàng, thường xuyên tiến
hành phân tích các chỉ tiêu tài chính
nhằm đưa ra kế hoạch cũng như có
những biện pháp phù hợp. Đồng thời,
thường xuyên cập nhật các thay đổi của
chế độ kế toán để xử lý đúng quy định.
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Công tác nhân sự
Nghiên cứu tham mưu hội đông quản trị
về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức Công
ty phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐCP ngày 06/06/2017 về hướng dẫn
quản trị Công ty áp dụng đối với Công
ty đại chúng. Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức
nhân sự: Bổ nhiệm nhân sự vào các vị
trí cấp cao tại các doanh nghiệp liên kết.
Rà soát và chuẩn hóa chức năng nhiệm

Về công tác quản lý

vụ, quyền hạn tại các bộ phận, Phòng,

Xây dựng chương trình tiếp thị tổng thể

Xí nghiệp theo nguyên tắc giá trị/ kết

năm 2018 bao gồm việc đi tiếp thị trực

quả đóng góp vào thực hiện mục tiêu và

tiếp các đối tượng khách hàng là các

yêu cầu của Công ty, bộ phận.

nhà thầu, công ty xây dựng. Thực hiện
khảo sát, đánh giá thị trường khu vực
Miền Đông Nam Bộ. Ngoài ra, Công ty
chuẩn bị đội ngũ nhân sự cấp cao để
từng bước điều chỉnh mô hình quản lý
mới theo yêu cầu của Công ty đại
chúng. Tiếp tục hoàn chỉnh chức năng
nhiệm vụ của các Phòng, Xí nghiệp theo
yêu cầu của công tác quản trị. Bên cạnh
đó, nâng cao công tác kiểm soát về
lượng, thường xuyên kiểm tra, rà soát
cải tiến định mức sản xuất các sản
phẩm cho phù hợp với thực tế và chú
trọng công tác kiểm tra, giám sát an
toàn lao động tại các đơn vị, đặc biệt tại
các công trường, khai thác đá.

KHEN THƯỞNG CÁC CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH
LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM 2017
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM
VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Đánh giá các chỉ tiêu môi trường

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của

Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ

hoạt động sản xuất kinh doanh, việc khai

môi trường nói chung và bảo vệ tài nguyên nói

thác tài nguyên thiên nhiên quá mức sẽ

riêng, Công ty luôn chú trọng công tác tuyên

tác động xấu đến môi trường. Do đặc thù

truyền, các buổi hội thảo nhằm nâng cao nhận

là Công ty hoạt động trong ngành xây

thức về bảo vệ môi trường cho toàn thể cán bộ

dựng, Công ty phải khai thác tài nguyên

công nhân viên trong Công ty. Bên cạnh đó, Công

để tạo ra nguồn nguyên vật liệu để phục

ty cũng chú trọng việc sử dụng tiết kiệm năng

vụ hoạt động kinh doanh như cát, đá, xi

lượng và tài nguyên, góp phần tiết kiệm tài nguyên

măng, nước và các phụ gia khác.

quốc gia cũng như giảm thiểu chi phí của Công ty.
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Đánh giá vấn đề người lao động

Đánh giá trách nhiệm của Công ty với
cộng đồng và địa phương

Trong năm 2017, các chính sách liên

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thể hiện ở

quan đến người lao động luôn được Công

những giá trị mà doanh nghiệp đem tới cho cộng

ty chú trọng thực hiện. Bên cạnh những

đồng, trong đó công tác an sinh xã hội đóng một vai

quyền lợi cơ bản như chi trả lương đúng

trò quan trọng. Trách nhiệm xã hội của doanh

năng lực và định kỳ khám sức khỏe, Công

nghiệp mang lại những lợi ích to lớn trong việc nâng

ty còn có chính sách trợ cấp khó khăn,

cao giá trị thương hiệu và uy tín của Công ty. Với

thăm hỏi thân nhân ốm đau. Ngoài ra, với

mục tiêu phát triển bền vững, Công ty đã có những

đặc thù dễ xảy ra tai nạn trong lao động,

đóng góp đáng kể cho cộng đồng như: Hỗ trợ UBND

Công ty rất chú trọng trong công tác trang

phường tân Đông Hiệp vật liệu xây dựng dặm vá các

bị đồ bảo hộ lao động cung như các vận

tuyến đường giao thông nông thôn, hỗ trợ Quỹ Bảo

dụng chuyên dụng nhằm bảo vệ sức khỏe

trợ trẻ em tỉnh, Tỉnh hội người mù, các tổ chức khác

cho người công nhân.

ở các huyện thị và các trung tâm bảo trợ xã hội….
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Năm 2017, mặc dù tình hình kinh tế, môi trường

Về công tác đầu tư, đã hoàn thành giai đoạn

kinh doanh vẫn còn khó khăn nhưng thị trường,

1 XN Cống ở Thạnh Phước và đưa vào hoạt

thị phần của hầu hết các lĩnh vực kinh doanh

động giúp gia tăng năng lực sản xuất sản

của Công ty nhìn chung được duy trì, cụ thể

phẩm cống bê tông. Đầu tư vào doanh

như sản phẩm đá xây dựng tiếp tục duy trì được

nghiệp cùng ngành là Công ty CP Miền Đông

các khách hàng truyền thống, sản phẩm cống

và Công ty CP Bê tông Ly tâm Thủ Đức -

bê tông ngày càng thâm nhập mạnh vào thị

Long An theo chủ trương đề ra nhằm giúp

trường TP.HCM, ở lĩnh vực xây lắp bước đầu

mở rộng quy mô và năng lực sản xuất các

tham gia vào các công trình vốn tư và mở rộng

lĩnh vực cấu kiện bê tông, đá xây dựng. Đồng

thị trường thị trường sang TP.HCM, Long An.

thời, Công ty cũng đã cử người tham gia vào
bộ máy quản lý điều hành tại các đơn vị đã

Trong năm, tình hình tiêu thụ sản phẩm đá 0x4,

góp vốn nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư.

đá mi tăng mạnh giúp đảm bảo doanh thu lĩnh
vực đá xây dựng, đồng thời Công ty đã hoàn

Tuy nhiên, bên cạnh đó tình hình cạnh tranh

thành và đưa vào sử dụng tuyến đường vận

cạnh tranh về giá và chính sách bán hàng khá

chuyển đá hầm mới giúp mở rộng moong khai

gay gắt. Ở lĩnh vực cống bê tông, sản phẩm

khác và rút ngắn cự ly vận chuyển, giảm giá

cống rung ép với lợi thế về giá công nghệ sản

thành. Công ty cũng đã đầu tư thiết bị và đưa ra

xuất có năng suất cao nên giá bán thường

thị trường sản phẩm cát nhân tạo. Ở lĩnh vực

thấp hơn 10-15% so với cống ly tâm nên nhiều

Cống bê tông, nhu cầu thị trường về các sản

công trình về hạ tầng đô thị, công nghiệp ưa

phẩm cấu kiện bê tông cao, do đó khối lượng

chuộng sử dụng. Ở lĩnh vực xây lắp, khối

đơn hàng sản phẩm cống bê tông được duy trì

lượng công trình thi công thấp. Đồng thời, mức

ở mức khả quan đã giúp gia tăng sản lượng và

độ cạnh tranh giữa các nhà thầu ngày càng

thúc đẩy doanh thu lĩnh vực này. Công ty cũng

cao, các nhà thầu nhỏ đã gia tăng năng lực thi

đã hoàn thành thủ tục di dời XN Cống ở Thuận

công trong 03 năm gần đây và nhiều nhà thầu

Giao về Thạnh Phước; đưa vào sử dụng phần

mới có năng lực, kinh nghiệm cũng tham gia

mềm quản lý kho thực tế tích hợp vào phần

vào thị trường Bình Dương tạo áp lực cạnh

mềm kế toán FAST; chuyển đổi hệ thống quản

tranh lớn trong công tác đấu thầu và đây cũng

lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 sang

là trở ngại lớn của lĩnh vực xây dựng trong việc

phiên bản 2015; mua được đất nông nghiệp ở

duy trì thị trường truyền thống. Ở lĩnh vực

khu vực giáp ranh với Thuận Giao để làm kho

cống bê tông, hoạt động sản xuất kinh doanh

và bãi đậu xe cho Xí Nghiệp Xây lắp...

bị ảnh hưởng bởi tình hình hình thời tiết.
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Kết quả hoạt động kinh doanh

Tình hình thị trường của Công ty trong năm 2017 vẫn tập trung vào hai thị trường chính là Bình
Dương và TP.HCM, tuy nhiên xu hướng doanh thu giảm ở thị trường Bình Dương và tăng ở thị
trường TP.HCM, cụ thể trong 03 năm gần nhất tỷ trọng doanh thu ở thị trường TP.HCM ngày càng
tăng và chiếm tỷ trọng lần lượt là 33%, 39%, 48%. Đối với thị trường miền Tây, tỷ trọng doanh thu
năm 2017 chiếm 19%, trong đó doanh thu chủ yếu từ sản phẩm đá xây dựng.
Mối quan hệ với cổ đông:

Giám sát công tác đầu tư:

C32 tự hào được các cổ đông và nhà đầu

Tổng giá trị đầu tư thực hiện năm 2017 là 195.570

tư đánh giá cao về hoạt động quan hệ nhà

triệu đồng, đạt 114% kế hoạch. Nhìn chung công

đầu tư (IR). Trong năm, Công ty đón tiếp

tác đầu tư trong năm đã được chú trọng, phù hợp

các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu, các

với các chương trình chiến lược đề ra. Cụ thể,

Quỹ đầu tư, các Công ty Chứng khoán đến

đầu tư xây dựng cơ bản 72.022 triệu đồng, đạt

tìm hiểu về tình hình hoạt động, định

89% kế hoạch, tập trung đầu tư và đưa vào hoạt

hướng phát triển và cơ hội đầu tư vào

động giai đoạn 1 Xưởng bê tông Thạnh Phước.

Công ty như Vina Capital, Wardhaven

Đầu tư tài chính vào doanh nghiệp cùng ngành là

Capital Limited, Chaophraya Investment

107.985 triệu đồng, đạt 142% kế hoạch, cụ thể

partnership,

bank

đối với Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức

Securities, Quỹ đầu tư Pangolin, Cổ đông

- Long An (TDLA) thực hiện mua cổ phần phát

lớn ông Peter Eric Dennis...

hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

Website của công ty có chuyên mục riêng

với tỷ lệ 15%; đối với Công ty Cổ phần Miền Đông

về quan hệ cổ đông (nhà đầu tư) và đăng

trong năm Công ty đã mua và sở hữu 2.570.870

tải đầy đủ thông tin cho nhà đầu tư dễ dàng

cổ phần từ các đợt thoái vốn nhà nước, chiếm

tìm kiếm và tiếp cận thông tin.

24,9% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Giám sát tình hình tài chính:

Công tác quản lý và tổ chức:

Tình hình tài chính của Công ty ổn định,

Hội đồng quản trị ghi nhận kết quả trong công tác

tình hình thanh toán các lĩnh vực tốt. Các

quản lý là hiệu quả, hoạt động của Công ty được

đơn vị chủ động thu hồi công nợ nên dòng

duy trì tốt. Trong năm, C32 được vinh danh trong

tiền đảm bảo thanh toán cho các khách

Bảng xếp hạng 100 Doanh nghiệp phát triển bền

hàng, thầu phụ, tiền lương, nghĩa vụ thuế

vững Việt Nam năm 2017; Giấy khen của Tổng

đối với nhà nước được thực hiện kịp thời,

cục Thuế về thành tích thực hiện tốt chính sách,

đúng quy định. Với việc huy động nguồn

pháp luật thuế; Bằng khen của UBND tỉnh Bình

vốn phục vụ cho các dự án đầu tư, đầu tư

Dương về việc có nhiều đóng góp trong hoạt động

vào các doanh nghiệp cùng ngành cũng

bảo trợ, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó

đang tạo ra những áp lực lớn hơn về nguồn

khăn giai đoạn (1997-2017) và trong phong trào

vốn, chi phí tài chính, cũng như việc chủ

đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính

động dòng tiền phục vụ cho các hoạt động

sách, thương binh, liệt sĩ giai đoạn (2012-2017)...

Viet

Capital,

VP

kinh doanh.
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STT

ĐVT

Chỉ tiêu

Kế hoạch

Thực hiện

Tỷ lệ
(TH/KH)

I. Các chỉ tiêu tài chính:
1

Vốn điều lệ

Tỷ đồng

112,000

136,640

122%

2

Doanh thu từ hoạt động SXKD

Tỷ đồng

620,00

559,75

90%

3

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

114,00

114,68

101%

4

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

90,00

91,65

102%

5

Tỷ suất LNST/Doanh thu

%

14,52%

16,37%

113%

6

Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ

%

80,36%

67,07%

83,5%

7

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

6.587

6.763

102,7%

8

Tỷ lệ chi trả cổ tức

%/VĐL

24

24

100%

9

Thuế TNDN

Tỷ đồng

24,00

23,02

96%

Tỷ đồng

170,95

195,57

114%

II. Tổng giá trị đầu tư:

Đồng/CP

1

Đầu tư xây dựng cơ bản

Tỷ đồng

82,56

72,02

87%

2

Đầu tư MM, TB, công cụ

Tỷ đồng

12,31

15,56

126%

3

Đầu tư tài chính
- Đầu tư vào DN cùng ngành
- Đầu tư TC/DN cùng ngành

Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng

76,07
46,07
30,00

107,99
107,99
0

142%
234%
0%

Tỷđ/ng/năm

1,101

1,246

113%

Trđ/ng/th

9,00

9,50

106%

14

13

93%

125,30

108,83

87%

III. Các chỉ tiêu lao động, thu nhập và đào tạo:
1

Năng suất lao động bình quân

2

Thu nhập bình quân

Khóa
3

Đào tạo
Tr.đồng
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ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BGĐ

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông,

đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực

người lao động và sự phát triển của Công ty. Hội

được giao phụ trách, có nhiều năm kinh

đồng quản trị luôn theo dõi sát sao các hoạt động

nghiệm trong việc quản lý và điều hành công

của Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác

ty; tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hằng

trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh

tháng về tình hình hoạt động sản xuất kinh

doanh hàng ngày của công ty theo đúng quy định

doanh của công ty; các định hướng chiến

của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, Nghị

lược của Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại

quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội

hội đồng cổ đông được Tổng Giám đốc triển

đồng quản trị, đồng thời thực hiện các quyền và

khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn
trọng đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công
ty và Cổ đông. Kịp thời giải quyết những vấn đề
phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản
trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động
điều hành cũng như công tác chỉ đạo thực hiện
của Tổng Giám đốc. Yêu cầu Tổng giám đốc
thường xuyên báo cáo cho Hội đồng quản trị về
các hoạt động của Công ty để nắm bắt sát tình
hình hoạt động của công ty và đề ra các quyết
định kịp thời, đúng đắn, điều tiết trôi chảy và hiệu
quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt
được các chỉ tiêu theo kỳ vọng.
Trong hoạt động điều hành, Tổng Giám đốc thể
hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc,
có trình độ, năng lực và phẩm chất; được đào tạo
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Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Tổng
Giám đốc công ty nên rất thuận lợi trong
công tác quản trị công ty, tạo ra mối quan hệ
chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng
Giám đốc, đem lại tính thống nhất và hiệu
quả cao trong hoạt động quản lý điều hành
của công ty, thuận lợi trong quá trình triển
khai và thực thi các Nghị quyết của HĐQT,
nắm bắt sâu hơn tình hình hoạt động kinh
doanh hằng ngày của công ty để kịp thời có
sự điều chỉnh, hỗ trợ, chỉ đạo phù hợp.
Nhìn chung năm 2017, Ban Tổng Giám đốc
và các bộ phận quản lý khác của Công ty đã
thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ
đạo, quyết định của HĐQT.
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ÔNG TRẦN VĂN BÌNH - PTGĐ PHÁT BIỂU
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KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 được xây

Đồng thời, dựa trên cơ sở phân tích môi

dựng trong bối cảnh thị trường được dự báo có

trường kinh doanh, thực trạng của doanh

những thuận lợi và khó khăn đan xen. Căn cứ xây

nghiệp để ra định hướng kinh doanh, mục tiêu

dựng kế hoạch dựa trên cơ sở mỏ đá Tân Đông

kế hoạch kinh doanh phù hợp nhất nhằm đảm

Hiệp sẽ được gia hạn giấy phép khai thác đến hết

bảo hiệu quả hoạt động, mang lại lợi ích cho

năm 2019 với độ sâu khai thác xuống cote -150m.

các cổ đông và người lao động của Công ty.

Qua tham khảo những nhận định và dự báo cùng với việc đánh giá năng lực nội tại, HĐQT đã đề ra
kế hoạch sản xuất kinh doanh và định hướng trong năm 2018 như sau:
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STT

CHỈ TIÊU

ĐVT

TH
2017

KH
2018

% +/- so
TH 2017

I. Các chỉ tiêu tài chính:
1

Vốn điều lệ

Tỷ đồng

136,640

150,30

10%

2

Doanh thu từ hoạt động SXKD

Tỷ đồng

559,75

680,00

21%

3

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

114,68

144,00

27%

4

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

91,65

115,00

26%

5

Tỷ suất LNST/Doanh thu

%

16,37%

16,91%

4,14%

6

Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ

%

67,07%

76,51%

14,97%

7

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

6.763

8.416

26%

8

Tỷ lệ chi trả cổ tức

%/VĐL

24

24

0%

9

Thuế TNDN

Tỷ đồng

23,02

29,00

27%

II. Tổng giá trị đầu tư:

Tỷ đồng

195,57

102,91

-47%

1

Đầu tư xây dựng cơ bản

Tỷ đồng

72,02

22,91

-70%

2

Đầu tư MM, TB, công cụ

Tỷ đồng

15,56

43,50

180%

3

Đầu tư tài chính
+ Đầu tư vào DN cùng ngành
+ Đầu tư TC/DN cùng ngành

Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng

107,99
107,99
0

36,50
36,50
0

-66%
-66%

Đồng/CP

III. Các chỉ tiêu lao động, thu nhập và đào tạo:
1

Năng suất lao động bình quân

2

Thu nhập bình quân

Tỷđ/ng/năm

1,246

Trđ/ng/th

9,50

9,70

2%

13

18

38%

108,83

136,00

24%

Khóa
3

Đào tạo
Tr.đồng
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KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 (TT)

Chỉ đạo Tổng Giám đốc phối hợp với các đơn vị,

Tái cơ cấu lĩnh vực xây lắp; mở rộng tiếp

cơ quan có thẩm quyền để sớm hoàn tất việc gia

thị tìm kiến công trình vốn tư; thực hiện

hạn giấy phép khai thác mỏ đá Tân Đông Hiệp đến

liên kết đấu thầu; cải thiện năng lực xây

hết năm 2019, với độ sâu khai thác xuống cote -

lắp ở các công tác tiếp thị, tổ chức đấu

150m chậm nhất đến hết Quý II/2018 để đảm bảo

thầu và tổ chức thi công.

hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực đá xây
dựng không bị gián đoạn.

Hoàn tất điều chỉnh quy hoạch, xây dựng
hạ tầng và triển khai kinh doanh bất động

Hoàn tất việc tái cơ cấu lĩnh vực xây lắp tập trung

sản dự án khu dân cư Nguyễn Văn Tiết,

vào việc xây dựng mô hình quản lý thi công hiệu

Thuận An, Bình Dương. Kinh doanh cho

quả, liên kết đấu thầu với Công ty Cổ phần Miền

thuê nhà xưởng sản xuất bê tông ở

Đông, xây dựng đơn giá khung làm cơ sở tính toán

Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương.

giá thầu, giá thành nhanh chóng.

Giữ vững công tác đảm bảo an toàn lao

Nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần

động. Mức độ tuân thủ các tiêu chuẩn

Miền Đông và Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ

của HTQLCL ISO 9001:2015, OHSAS

Đức - Long An để trở thành Công ty liên kết với

18001:2007 đạt trên 95%.

mức sở hữu không quá 49% số cổ phần đang lưu
hành. Đồng thời, tham gia sâu hơn vào công tác
quản trị, điều hành và hoạch định chiến lược phát
triển nhằm đảm bảo hiệu quả lâu dài nguồn vốn
đầu tư tại Công ty CP Miền Đông.

Củng cố năng lực tài chính của Công ty,
thông qua việc tích lũy lợi nhuận từ hoạt
động kinh doanh và các hoạt động đầu
tư. Chủ động huy động nguồn lực tài
chính để đảm bảo cho hoạt động kinh

Đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn cho kế hoạch đầu tư
năm 2018 đạt trên 75%, đặc biệt tập trung vào giai
đoạn 2 dự án Xưởng bê tông Thạnh Phước.

doanh và đầu tư trong năm 2018.
Tăng cường công tác quản lý nội bộ,
công tác giá thành và định mức nhằm

Nâng cao tỷ trọng doanh thu tại thị trường TP.HCM

kiểm soát chi phí, tiết kiệm tối đa các chi

lên mức 50% tổng doanh thu, thị trường Bình

phí đầu vào để giảm chi phí sản xuất, hạ

Dương đạt trên 30%, chú trọng phát triển thị trường

giá thành sản phẩm nhằm tăng tính cạnh

Đồng Nai, Long An, Tây Ninh. Đấu thầu và thi công

tranh về giá trên thị trường

ít nhất một công trình có quy mô trên 70 tỷ đồng.
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CÁC TIỂU BAN CỦA HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ

Tiểu ban chính sách phát triển
Tình hình hoạt động năm 2017:
Tiểu ban chính sách phát triển đã thực hiện

Đề xuất phương hướng xây dựng kế hoạch

theo dõi và đôn đốc tình hình hoạt động sản

sản xuất kinh doanh năm 2018; triển khai công

xuất kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc. Cụ

tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh

thể như đề xuất thúc đẩy các hoạt động kinh

năm 2018 đến các Phòng, XN và Văn phòng

doanh của mảng đá xây dựng, cống bê tông,

công ty; đề xuất các mục tiêu tài chính, kinh

kinh doanh vật liệu để bù đắp cho doanh thu

doanh và giải pháp thực hiện phù hợp nhằm

có thể thiếu hụt ở lĩnh vực xây lắp nhằm đảm

đảm bảo tính khả thi của kế hoạch năm 2018.

bảo các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Về công tác tiếp thị, đã triển khai xây dựng và

Thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị

hoàn tất video giới thiệu lĩnh vực cống bê tông

về đầu tư tài chính vào Công ty Cổ phần Bê

của Công ty; triển khai công tác quảng cáo sản

tông Ly tâm Thủ Đức - Long An (TDLA) và

phẩm của Công ty bằng công cụ tìm kiếm từ

thực hiện mua cổ phần phát hành cho cổ đông

khóa trên google, gắn banner quảng cáo trên

hiện hữu để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ của

website vatlieuxaydung.org.vn và Hiệp hội nhà

TDLA 24,16%. Công ty cũng đã đầu tư vào

thầu phía Nam; triển khai công tác chăm sóc

Công ty cổ phần Miền Đông (MDG) qua 02 đợt

khách hàng bao gồm việc hoàn tất các biểu

thoái vốn Nhà nước của Tập đoàn Công

mẫu “Phiếu chăm sóc khách hàng” các lĩnh

nghiệp Cao su Việt Nam và Tổng Công ty xây

vực, cập nhật công tác chăm sóc khách hàng

dựng số 1.

vào quy trình kinh doanh của Công ty. Tiếp tục

Triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

cập nhật nội dung brochure các sản phẩm,

thường niên năm 2017 đã phát hành thành
công 224.000 cổ phiếu theo chương trình lựa
chọn cho người lao động và 20% cổ phiếu
thưởng để tăng vốn điều lệ Công ty, qua đó
nâng vốn điều lệ của Công ty lên thành
136.639.920.000 đồng, số cổ phần đang lưu
hành là 13.663.993 cổ phần.

hoàn tất hồ sơ giới thiệu Công ty như bổ sung
các giấy chứng nhận mới, chứng nhận ISO
9001:2015, bổ sung các hình ảnh Xưởng bê
tông Thạnh Phước. Thực hiện brochure song
ngữ, thiết kế và in brochure tiếng anh sản
phẩm cống tròn, cống hộp. Tiếp tục đẩy mạnh
công tác tiếp thị trực tiếp với các nhà thầu,
Công ty xây dựng, các công trình ở các khu

Trong năm Tiểu ban tiếp các Quỹ đầu tư, Công
ty Chứng khoán đến tìm hiểu về tình hình hoạt
động, định hướng phát triển và cơ hội đầu tư
vào Công ty như Vina Capital, Quỹ đầu tư

công nghiệp ở tỉnh Bình Dương, Bình Phước,
Tây Ninh, Đồng Nai, TP.HCM, Long An. Thực
hiện gửi thư ngỏ, brochure các sản phẩm tiếp
thị các khách hàng tiềm năng

Pangolin, Cổ đông lớn ông Peter Eric Dennis...
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Chương trình hoạt động năm 2018:
Theo dõi và đôn đốc các đơn vị triển khai

Về công tác tiếp thị, tiếp tục triển khai công tác

kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhằm đảm

quảng cáo sản phẩm của Công ty bằng công cụ tìm

bảo các mục tiêu kế hoạch năm 2018 đề

kiếm từ khóa trên google, gmail. Triển khai công

ra. Cập nhật các thông tin về kế hoạch

tác chăm sóc khách hàng, cập nhật nội dung

đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh Bình

brochure các sản phẩm, hoàn tất hồ sơ giới thiệu

Dương, TP.HCM để tham mưu Lãnh đạo

Công ty. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị trực

Công ty trong công tác đấu thầu.

tiếp với các nhà thầu, Công ty xây dựng, các công

Liên hệ với các cổ đông của Công ty để
mời tham gia hoặc ủy quyền cho các
thành viện hội đồng quản trị nhằm đảm

trình ở các khu công nghiệp ở tỉnh Bình Dương và
các tỉnh lân cận. Thực hiện gửi thư ngỏ, brochure
sản phẩm tiếp thị các khách hàng tiềm năng.

bảo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ

Triển khai công tác đánh giá chiến lược kinh doanh

đông thường niên năm 2018. Tham mưu

của Công ty giai đoạn 2017-2020. Đề xuất các mục

HĐQT xem xét nâng tỷ lệ sở hữu tại các

tiêu chiến lược, giải pháp thực hiện nằm đảm bảo

đơn vị mà Công ty đang sở hữu cổ phiếu.

mục tiêu phát triển trung dài hạn của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
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Tiểu ban Kiểm soát nội bộ
Kết quả hoạt động năm 2017:
Trong năm 2017, Tiểu ban kiểm soát nội bộ đã

Lần 3 ngày 18/07/2017, kiểm tra các hoạt

thực hiện 7 lần kiểm tra tại các Xí nghiệp trực

động tại Xí nghiệp Đá về kết quả SXKD tháng

thuộc như sau:

6 năm 2017, phân tích đánh giá tình hình thực

Lần 1 vào ngày 24/05/2017, kiểm tra tại Xí
nghiệp Xây lắp về kết quả SXKD quý I/2017 và
tháng 04/2017, phân tích đánh giá tình hình
thực hiện các công trình; tình hình thực hiện kế
hoạch doanh thu, những khó khăn, vướng mắc
ảnh hưởng đến tiến độ công trình, ảnh hưởng
đến kế hoạch doanh thu cũng như các yếu tố
khách quan ảnh hưởng đến kết quả đấu thầu

hiện và phương hướng các tháng tới để thực
hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017,
tình hình thực hiện đầu tư và quyết toán xây
dựng cơ bản trạm cân, máy xay cát nhân tạo,
đường vận chuyển, trạm điện, công tác mỏ...
Công tác sử dụng vật tư sản xuất, quản lý xe
máy thiết bị; công tác giá, duyệt giá thầu phụ
và quản lý hợp đồng, quản lý công nợ.

hiện tại, tham dự thầu trong thời gian tới; tình

Lần 4 ngày 11/09/2017, kiểm tra các hoạt

hình thu hồi nợ đến 30/04/2017, giá thành kế

động tại Trung tâm VLXD 279, rà soát kết quả

hoạch, theo dõi, báo cáo hợp đồng tại xí nghiệp.

SXKD 8 tháng, các hoạt động kinh doanh,

Lần 2 vào ngày 19/06/2017, kiểm tra tại Xí
nghiệp Cống bê tông về kết quả hoạt động sản
xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2017, phân
tích đánh giá tình hình thực hiện và phương
hướng, nhiệm vụ các tháng tới để hoàn thành
kế hoạch SXKD năm 2017; tình hình thực hiện
hợp đồng đã ký kết, tình hình đặt hàng, theo dõi
đơn hàng trong thời gian tới; tình hình sử dụng
vật tư sản xuất theo định mức, quyết toán định
mức; công tác theo dõi chi phí, giá thành, kiểm
soát chất lượng sản phẩm; tình hình thu hồi nợ;
tình hình quyết toán chi phí XDCB, gia công cho
Xưởng bê tông Long Nguyên, Xưởng bê tông
Thạnh Phước; tình hình chuẩn bị nhân sự cho
Xưởng bê tông Thạnh Phước...
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tiếp thị, quản lý tại đơn vị; tình hình đầu tư,

Lần 6 ngày 21/11/2017, kiểm tra Trung tâm

mua sắm, cho thuê CCDC; tình hình quản lý

VLXD 279 về kết quả SXKD 10 tháng và

công nợ. Kiểm tra tại Xưởng bê tông Thạnh

phương hướng, nhiệm vụ thực hiện 2 tháng

Phước về tiến độ, nghiệm thu, quyết toán

còn lại của năm 2017; công tác xây dựng kế

phần xây dựng đối với Ban chỉ huy công trình

hoạch, phân tích nguyên nhân tác động xấu

thuộc Xí nghiệp Xây lắp.

đến kế hoạch năm 2017; tình hình quản lý,

Lần 5 ngày 23/10/2017, kiểm tra Xí nghiệp

mua sắm cho thuê thiết bị. Kiểm tra tại Xí

Xây lắp về kết quả SXKD 9 tháng năm 2017,

nghiệp Đá xây dựng, xem xét kết quả SXKD

phân tích đánh giá tình hình thi công tại các

10 tháng năm 2017, phân tích đánh giá tình

công trình về tiến độ thực hiện, khối lượng

hình thực hiện kế hoạch còn lại của năm;

thanh toán với chủ đầu tư, thầu phụ; tình hình

đánh giá lại đợt kiểm tra ngày 18/07/2017 về

triển khai thi công các công trình mới; đánh giá

tình hình an toàn mỏ đá, tình hình quản lý

tình hình dự thầu 9 tháng, dự kiến các công

chi phí sửa chữa, tập hợp quyết toán xây

trình mới cho kế hoạch năm 2018; tình hình

dựng cơ bản của năm, công tác mỏ, theo dõi

quản lý xe máy thiết bị, theo dõi thu hồi nợ...

thu hồi nợ, duyệt giá thầu phụ…
Lần 7 ngày 21/12/2017, kiểm tra hoạt động
tại Xưởng bê tông Long Nguyên và Xưởng
bê tông Thạnh Phước về tình hình thực hiện
kế hoạch SXKD 11 tháng năm 2017; tình
hình thực hiện hợp đồng đã ký, tình hình bán
hàng trong thời gian tới; rà soát các hồ sơ
xây dựng định mức và công tác quyết toán
các hạng mục xây dựng cơ bản của Xưởng
Long Nguyên, Xưởng Thạnh Phước; tình
hình sản xuất, bán hàng, tồn kho của 2
Xưởng, tình hình theo dõi và thu hồi nợ;
công tác nhân sự, quản lý khi dời văn phòng
XN Cống ở Thuận Giao về Thạnh Phước…
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Qua kiểm tra, Tiểu ban Kiểm soát nội bộ ghi nhận tại các đơn vị đều tuân thủ các quy
định do Công ty ban hành về sản xuất, bán hàng, theo dõi thu hồi nợ, quyết toán định
mức, an toàn lao động, xây dựng giá bán... Lãnh đạo các xí nghiệp đánh giá sát các
khó khăn, thuận lợi của đơn vị mình từ đó đề ra giải pháp nhằm ổn định sản xuất, ổn
định chi phí, kiểm soát giá và điều chỉnh giá kịp thời khi có biến động giá nguyên liệu.
Ghi nhận tình hình khả quan tại Xí nghiệp cống, Xí nghiệp đá, Trung tâm VLXD 279
trong việc thực hiện kế hoạch năm 2017 và khả năng không hoàn thành kế hoạch
doanh thu tại Xí nghiệp Xây lắp. Đồng thời cũng đã góp ý một số vấn đề về quản lý,
hoạt động tại các đơn vị. Cụ thể như sau:

Tại Trung tâm VLXD 279 cần rà soát xây

Tại Xí nghiệp Cống bê tông tập trung mở

dựng lại chương trình tiếp thị (tiếp thị phải

rộng thị trường, tìm kiếm thêm địa điểm bán

có trọng tâm, hiệu quả), xây dựng chế độ hỗ

hàng nhằm giải quyết áp lực kho bãi khi

trợ cho nhân viên kinh doanh nhằm kích

xưởng Thạnh Phước sản xuất nhiều và Xí

thích hoạt động bán hàng; phối hợp tiếp thị

nghiệp trả lại mặt bằng xưởng Thuận Giao

đa dạng các sản phẩm của công ty, không

cho công ty.

riêng vật liệu xây dựng, cho thuê thiết bị và
phối hợp sản phẩm đá, cống.

Tại Xí nghiệp Đá xây dựng, khai thác xuống sâu,
phải đặc biệt chú ý vấn đề an toàn. Đối với xe vận
chuyển phải duy trì công tác kiểm tra như thắng,
vỏ xe, bửng, tay lái. Đối với xử lý đá treo, mất an
toàn xí nghiệp cần báo cáo ban quản lý mỏ, báo
cáo lãnh đạo công ty, nếu vấn đề lớn không giải
quyết được cần trình qua Hội đồng quản trị.
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Tại Xí nghiệp Xây lắp, kế hoạch SXKD năm
2017 của xí nghiệp nhiều khả năng không hoàn
thành chỉ tiêu, có nhiều nguyên nhân dẫn đến
không hoàn thành chỉ tiêu. Tuy nhiên xí nghiệp
cần xem xét công tác tác đấu thầu, tổ chức họp
xem xét nguyên nhân, biện pháp khắc phục cho
những đợt dự thầu không trúng và có biên bản
họp chuyển lãnh đạo xem xét. Về công tác thi

Thi công công trình dân dụng

công, xí nghiệp cần khắc phục tình trạng chậm
tiến độ tại công trình, xử lý nhanh các vướng
mắc của nội bộ, vướng mắc với chủ đầu tư.
Hiện nay đa số các công trình điều chậm tiến
độ về bàn giao, thanh toán, quyết toán. Về công
tác triển khai nhân sự cho công trình mới, cần
chuẩn bị nhân lực khi đã trúng thầu, cần có bộ
phận đủ năng lực triển khai ngay từ nội bộ đến
thầu phụ. Điển hình là 2 công trình Trường Minh
Thạnh, Minh Hòa đều triển khai chậm. Xí
nghiệp cần bám sát thí điểm mô hình mới của
Ban chỉ huy để cải tiến, tăng hiệu quả quản lý.

Thi công công trình dân dụng

Kế hoạch hoạt động năm 2018:
Kiểm tra, giám sát tại các Xí nghiệp trực thuộc về công
tác quản lý chất lượng và định mức của công ty; quá
trình chấp hành yêu cầu quản lý, tuân thủ quy định tại
các đơn vị; việc triển khai thực hiện kế hoạch tại các
Xí nghiệp theo từng giai đoạn, thuận lợi và vướng
mắc. Phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra các đơn vị...
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Tiểu ban nhân sự:
Hoạt động năm 2017:

Về việc làm

Về nhân sự

Tình hình việc làm tại các đơn vị XN Đá, XN Cống ổn định,

Tình hình nhân sự tại các đơn vị

đến cuối năm việc làm tại Xưởng bê tông Long Nguyên

trong các tháng đầu năm biến

thuộc XN Cống có giảm chỉ sản xuất 1 ca, không sản xuất

động tương đối lớn như bộ phận

ca đêm và chuyển lao động sang làm việc tại Xưởng bê

gián tiếp XN Xây lắp, lao động

tông Thạnh Phước hoặc chấm dứt hợp đồng đối với lao

trực tiếp sản xuất tại XN Cống.

động thời vụ. Tại XN Xây lắp việc làm ít ảnh hưởng đến

Tuyển dụng đáp ứng đủ lao động

thu nhập người lao động, XN thực hiện cải tiến và đẩy

phục vụ cho dự án Xưởng bê tông

mạnh công tác đấu thầu, tăng cường công tác tiếp thị mở

Thạnh Phước hoạt động chính

rộng thị trường sang khu vực vốn tư để tìm kiếm thêm việc

thức vào tháng 09/2017.

làm nhưng kết quả chưa khả quan.

Về bầu bổ sung
Trong năm, Tiểu ban đã đề xuất nhân sự bầu bổ sung vào
HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019 thay thế cho các thành
viên HĐQT và BKS cũ xin từ nhiệm. Đề xuất bổ nhiệm lại
các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế
toán trưởng, Phó phòng Tài chính, Trưởng phòng Nhân
sự và Giám đốc XN Đá xây dựng.
Tham mưu hội đồng quản trị cử ông Võ Văn Lãnh – Tổng
Giám đốc Công ty là người đại diện phần vốn của Công ty
tại Công ty Cổ phần Miền Đông, Công ty Cổ phần Bê tông
Ly tâm Thủ Đức – Long An và tham gia ứng cử, đề cử
người bầu vào bộ máy quản lý, điều hành tại các công ty.
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Về tiền lương

Các vấn đề khác

Về tiền lương, thu nhập bình quân dự kiến năm

Triển khai thực hiện các công tác

2017 đạt 9.500.000 đồng/người. Tuy nhiên thu

liên quan đến việc phát hành cổ

nhập người lao động không đồng đều giữa các đơn

phiếu ESOP cho NLĐ; theo dõi

vị như XN Đá và XN Cống có lợi thế về doanh thu,

diễn biến nhân sự, tiền lương để

lợi nhuận nên có thu nhập khá và ổn định, riêng XN

tham mưu cho HĐQT; theo dõi

Xây lắp thu nhập bình quân thấp do ít việc làm ảnh

quá trình thực hiện các quy chế về

hưởng đến tâm lý người lao động. Việc thanh toán

lương, thưởng...

lương tại Công ty thực hiện đúng quy chế, quy định
Công ty. Lập kế hoạch Thù lao HĐQT, BKS, tiền
lương Ban TGĐ và quỹ lương Công ty năm 2017.
Trình HĐQT duyệt tạm ứng Thù lao HĐQT, BKS và
quỹ thưởng ban điều hành năm 2017.

Kế hoạch hoạt động năm 2018:
 Theo dõi, đánh giá tình hình nhân sự, tiền lương Công ty định kỳ.
 Đề xuất nhân sự tham gia vào bộ máy quản lý, điều hành tại các Công ty có góp vốn kinh
doanh của C32.
 Trình duyệt quyết toán lương Ban TGĐ năm 2017 và kế hoạch tiền lương Ban TGĐ năm 2018;
thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018.
 Nghiên cứu thay đổi mô hình quản lý công ty chuyển sang mô hình theo quy định tại Điểm b
Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp.
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BAN KIỂM SOÁT
Ngày bắt
đầu/không
còn là thành
viên BKS

Số buổi
họp BKS
tham dự

Tỷ lệ
tham
dự
họp

Lý do không
tham dự họp

02

28%

Miễn nhiệm từ
21/4/2017

02

28%

Miễn nhiệm từ
21/4/2017

Stt

Thành viên BKS

Chức vụ

1

Ông Nguyễn Mai
Khánh Trình

Trưởng ban

2

Ông Lý Thanh
Châu

Thành viên

3

Ông Văn Hoàng
Tùng

Thành viên

11/12/2008

07

100%

4

Bà Phan Thị
Thanh Xuân

Trưởng ban

21/4/2017

04

57%

Bầu bổ sung
từ 21/4/2017

5

Bà Phạm Thị
Thùy Tiên

Thành viên

21/4/2017

05

71%

Bầu bổ sung
từ 21/4/2017

21/4/2016/
21/4/2017

25/4/2014/
21/4/2017

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông
Ngày 24/3/2017, BKS họp đề xuất chọn Công ty

hiện báo cáo tài chính công ty trong kỳ; tình

kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính 6

hình theo dõi công nợ phải thu, sử dụng các

tháng đầu năm 2017 và kiểm toán BCTC năm

quỹ năm 2016; tình hình tổ chức thực hiện

2017 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

chương trình kế toán mới; tình hình thực hiện

Ngày 21/4/2017, BKS tham dự Ban tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty.
Ngày 27/5/2017, Ban Kiểm soát tổ chức họp kiểm

giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo...
Ngày 17/8/2017, Ban Kiểm soát tổ chức họp
kiểm tra về tình hình thực hiện báo cáo tài

tra tại Văn phòng Công ty về hậu kiểm tra kết quả

chính trong kỳ; tình hình theo dõi công nợ

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017; tình

phải thu, sử dụng các quỹ trong kỳ. Kiểm tra

hình nhân sự của Công ty, quy định chế độ tiền
lương; công tác quản lý An toàn – Vệ sinh lao
động, hệ thống quản lý OHSAS. Kiểm tra tình
hình hoạt động SXKD và đánh giá kết quả hoạt
động SXKD trong kỳ; tình hình theo dõi thực hiện
hợp đồng mua bán, cung ứng vật tư thiết bị tại
Công ty; tình hình theo dõi hợp đồng bán hàng tại
các đơn vị chi nhánh của Công ty. Tình hình thực
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Báo cáo tình hình hoạt động SXKD trong kỳ;
tình hình thực hiện phát hành cổ phiếu theo
chương trình lựa chọn cho người lao động
(ESOP năm 2017). Tình hình mua sắm đầu
tư tài sản, máy móc thiết bị; tình hình thực
hiện dự án Xưởng bê tông Thạnh Phước;
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Ngày 20/12/2017, Ban Kiểm soát tổ chức họp kiểm tra về kiểm tra Báo cáo tình hình hoạt động
SXKD trong kỳ; tình hình thực hiện các hợp đồng mua bán, cung ứng vật tư, nguyên liệu phân cấp
theo quy định của Công ty. Tình hình mua sắm đầu tư tài sản, máy móc thiết bị năm 2017; tình hình
thực hiện công tác quyết toán, định mức theo quy định.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối

Hoạt động khác của Ban Kiểm Soát

với hoạt động của HĐQT, BGĐ điều
hành và các cán bộ quản lý khác

Ngày 30/3/2017, BKS họp xem xét đơn xin từ

Trong năm, Ban Kiểm soát đã nhận được các

nhiệm theo nguyện vọng cá nhân của ông

văn bản như Nghị quyết, Quyết định, Báo cáo

Nguyễn Mai Khánh Trình – Trưởng BKS và ông

của Hội đồng quản trị, Báo cáo của các Tiểu

Lý Thanh Châu – Thành viên BKS và trình Đại hội

ban thuộc Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám

đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

đốc công ty trong quá trình tổ chức thực hiện.

Ngày 22/4/2017, căn cứ kết quả bầu cử bổ sung

Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các

02 thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2014-2019

cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty được

tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Ban Kiểm

tổ chức hàng quý và đột xuất. Các vấn đề

soát đã họp và thống nhất bầu Trưởng BKS là bà

trọng yếu của Công ty luôn có sự phối hợp

Phan Thị Thanh Xuân kể từ ngày 22/4/2017. Ban

chặt chẽ và hiệu quả giữa Ban Kiểm soát, Hội

Kiểm soát gồm 03 thành viên: Bà Phan Thị Thanh

đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty.

Xuân – Trưởng ban, bà Phạm Thị Thùy Tiên –

Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị,

Thành viên và ông Văn Hoàng Tùng – Thành viên

Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên

và phân công trách nhiệm từng thành viên BKS

môn của Công ty phối hợp, tạo điều kiện

trong công tác kiểm tra kiểm soát các hoạt động

thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt

của Công ty.

động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu

Ngày 27/5/2017, BKS họp về việc xác định và

phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

thống nhất mức thù lao của các thành viên BKS.

Ban Kiểm soát
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI
ÍCH CỦA HĐQT, BTGĐ VÀ BAN KIỂM SOÁT

STT

Họ và tên

Thù lao

Lương + Thưởng

(đồng)

(đồng)

Chức vụ tại công ty

I

Hội Đồng Quản Trị

1

Võ Văn Lãnh

Chủ tịch HĐQT
kiêm TGĐ

355.054.000

-

2

Nguyễn Thế Phi

Thành viên HĐQT

186.870.000

461.270.000

3

Trần Văn Bình

Thành viên HĐQT
kiêm Phó TGĐ

124.580.000

-

4

Nguyễn Xuân Hiếu

Thành viên HĐQT
kiêm Kế toán trưởng

124.580.000

-

5

Lê Thị Quyết

Thành viên HĐQT

124.580.000

-

II

Ban Kiểm Soát

1

Phan Thị Thanh Xuân

Trưởng BKS

135.000.000

-

2

Văn Hoàng Tùng

Thành viên BKS

141.750.000

-

3

Phạm Thị Thùy Tiên

Thành viên BKS

94.500.000

-

III

Ban Tổng Giám Đốc

1

Võ Văn Lãnh

Tổng Giám đốc

-

1.537.258.000

2

Trần Văn Bình

Phó Tổng Giám đốc

-

1.099.879.000

3

Nguyễn Xuân Hiếu

Kế toán trưởng

-

998.731.000
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Giao dịch giữa công ty với người nội bộ
Số Nghị quyết/
Mối quan
STT

Tên tổ

hệ liên

chức/cá nhân

quan với
công ty

Quyết định của
Thời điểm

ĐHĐCĐ/

giao dịch cới

HĐQT… thông

công ty

qua (nếu có,
nêu rõ ngày ban
hành)

Số lượng,
tỷ lệ nắm
giữ cổ
phiếu sau
khi giao
dịch

Ông Phi

Nghị quyết

1

Ông Nguyễn

Thành viên

Thế Phi

HĐQT

chuyển

HĐQT số
06/07/2017

16/NQ-HĐQT

Ghi chú

0

ngày
16/06/2017

nhượng
766.327cp
của TDLA
cho Công ty
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5
Stt

CUỘC HỌP CỦA HĐQT

Thành viên HĐQT

Chức vụ

Ngày bắt

Số buổi

đầu/không

họp

còn là thành

HĐQT

viên HĐQT

tham dự

25/4/2014

5/5

100%

25/4/2014

5/5

100%

2/5

40%

Tỷ lệ

Lý do

tham

không tham

dự họp

dự họp

Chủ tịch
1

Võ Văn Lãnh

HĐQT, kiêm
TGĐ
Thành viên

2

Nguyễn Thế Phi

HĐQT
điều hành
TV HĐQT

3

Phan Thành Đức

25/4/2014

không điều
hành

21/4/2017

- Miễn nhiệm
từ 21/4/2017

- Bận công
TV HĐQT
4

Nguyễn Thế Sự

25/4/2014

không điều
hành

tác.
1/5

20%

21/4/2017

- Miễn nhiệm
từ 21/4/2017
- Bận công

TV HĐQT
5

Huỳnh Hữu Hùng

25/4/2014

không điều
hành

tác.
1/5

20%

21/4/2017

- Miễn nhiệm
từ 21/4/2017

Thành viên
6

Trần Văn Bình

HĐQT

21/4/2017

3/5

60%

21/4/2017

3/5

60%

21/4/2017

3/5

60%

Bầu bổ sung
từ 21/4/2017

điều hành
Thành viên
7

Nguyễn Xuân Hiếu

HĐQT

Bầu bổ sung
từ 21/4/2017

điều hành

8
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Stt

Số Nghị quyết

Nội dung được thông qua

Ngày

- Báo cáo tổng kết của TGĐ về tình hình hoạt động SXKD
năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.
1

01/NQ-HĐQT

19/01/2017

- Thưởng lãnh đạo các đơn vị cơ sở năm 2016
- Thưởng tiết kiệm chi phí thi công xây dựng công trình
cho XN Xây lắp.
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động
SXKD tháng 01/2017 và phương hướng tháng 02/2017.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương
hướng năm 2017 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- Đầu tư 01 xe Ô tô tải thùng lửng hiệu cho Trung tâm kinh
doanh VLXD 279.

2

02/NQ-HĐQT

28/02/2017

- Đầu tư 01 xe Ô tô tải thùng lửng hiệu cho Xí nghiệp
Cống bê tông.
- Thanh lý tài sản 01 máy nén khí trục vít.
- Đầu tư các hạn mục xây lắp và đầu tư thiết bị cho dự án
Xưởng bê tông Thạnh Phước (theo dự toán, thiết kế).
- Thành lập Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2017.
- Đầu tư mua mới 01 xe du lịch phục vụ công tác cho Tổng
Giám đốc công ty

3

03/NQ-HĐQT

28/02/2017

- Chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
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5
Stt

CUỘC HỌP CỦA HĐQT (TT)

Số Nghị
quyết

Nội dung được thông qua

Ngày

- Báo cáo tổng kết của TGĐ về tình hình hoạt động sản xuất kinh
doanh (SXKD) năm 2016 theo số liệu đã kiểm toán và Kế hoạch
SXKD năm 2017.
4

04/NQHĐQT

27/3/2017

- Báo cáo của TGĐ về tình hình hoạt động SXKD tháng 02/2017
và Kế hoạch SXKD tháng 03/2017.
- Quỹ lương thực hiện năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc
- Quỹ lương Kế hoạch năm 2017 của Ban TGĐ

5

05/NQHĐQT

27/3/2017

- Thông qua các nội dung làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm
2017.
- Thông qua chủ trương mua cổ phần của CTCP Bê tông Ly tâm
Thủ Đức – Long An (TDLA) đáp ứng mục tiêu trở thành Công ty liên
kết của CIC3-2.

6

06/NQHĐQT

28/3/2017

- Thông qua chủ trương mua cổ phần của CTCP Miền Đông
(HOSE: MDG) đáp ứng mục tiêu trở thành Công ty liên kết của
CIC3-2.
+ Giá mua cổ phần tùy theo tình hình thị trường, đảm bảo phù
hợp với chủ trương của Hội đồng quản trị.
- Đầu tư hạng mục xây lắp: Nhà văn phòng làm việc thuộc dự án

7

07/NQHĐQT

Xưởng bê tông Thạnh Phước.
20/4/2017
- Quy chế Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử trình Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.
- Bổ nhiệm lại ông Võ Văn Lãnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc công
ty, thời hạn bổ nhiệm là 03 (ba) năm.

8

08/NQHĐQT

27/4/2017

- Bổ nhiệm lại ông Trần Văn Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám
đốc công ty, thời hạn bổ nhiệm là 03 (ba) năm.
- Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Xuân Hiếu giữ chức vụ Kế toán trưởng
Công ty, thời hạn bổ nhiệm là 03 (ba) năm.
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Stt

Số Nghị
quyết

Nội dung được thông qua

Ngày

- Quy chế quản lý tài chính.

9

09/NQHĐQT

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
13/5/2017
- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
- Điều chỉnh, phân công nhân sự các Tiểu ban thuộc HĐQT.
- Chủ trương vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình

10

10/NQHĐQT

13/5/2017

Dương. Sử dụng khoản vay ngắn hạn, trung dài hạn, bảo lãnh
của Ngân hàng để bổ sung vốn lưu động, đầu tư dự án, đầu tư
tài sản cố định (máy móc thiết bị, nhà xưởng,…) phục vụ quá
trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Chủ trương vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng

11

11/NQHĐQT

TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương. Sử
13/5/2017

dụng khoản vay ngắn hạn, thấu chi, bảo lãnh, vay trung và dài
hạn để bổ sung vốn lưu động, đầu tư dự án, phục vụ quá trình
hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tiêu chuẩn người lao động (NLĐ) của Công ty Cổ phần
Đầu tư Xây dựng 3-2 được tham gia chương trình ESOP
2017...
- Nguyên tắc xác định giá bán (giá phát hành): Giá bán ưu
đãi cho người lao động tham gia chương trình ESOP 2017...

12

12/NQHĐQT

13/5/2017

- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng
đối tượng: theo thâm niên công tác và Hệ số chức vụ...
- DS NLĐ được tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu
được quyền mua theo nguyên tắc xác định giá nêu trên.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ và phần NLĐ từ chối quyền mua.
- Kế hoạch Phát hành và thời gian thực hiện.

13

13/NQHĐQT

13/5/2017

- Thông qua nội dung hồ sơ phát hành cổ phiếu theo
chương trình lựa chọn cho người lao động.
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5
Stt

14

15

16

CUỘC HỌP CỦA HĐQT (TT)

Số Nghị
quyết
14/NQHĐQT
15/NQHĐQT

16/NQHĐQT

Nội dung được thông qua

Ngày

13/5/2017

13/5/2017

- Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu cho người
lao động Công ty cổ phần Đầu Tư Xây dựng 3-2 năm 2017 (ESOP)
- Thông qua nội dung hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ
phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Chấp thuận Công ty ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ

16/6/2017

phần Công ty CP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An của ông
Nguyễn Thế Phi – Thành viên HĐQT.
- Kết quả chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 năm 2017 (ESOP 2017).
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định xử lý số cổ phiếu lẻ
phần thập phân phát sinh (nếu có) và số cổ phiếu người lao động

17

17/NQHĐQT

(được quyền mua) không đăng ký mua hoặc không đăng ký mua
27/6/2017

hết; quyết định thời gian phân phối lại; thực hiện báo cáo kết quả
Phát hành cho UBCKNN và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc
đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán,
đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí
Minh và các công việc khác liên quan đến việc tăng vốn theo Nghị
quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 13/05/2017 của HĐQT công ty.
- Hạng mục xây lắp Nhà Xưởng cống hộp + cống tròn rung ép

18

18/NQHĐQT

15/7/2017

của dự án Xưởng bê tông Thạnh Phước (theo dự toán thiết kế và
bản vẽ thiết kế thi công chi tiết kèm theo), giá trị dự toán xây lắp là:
12.677.052.982 đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

19
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19/NQHĐQT

18/7/2017

- Thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và điều chỉnh
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Bình Dương sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên
UBCKNN.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng
khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng
khoán Hồ Chí Minh (sàn HOSE) theo quy định của PL hiện hành.
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20

21

22

Số Nghị
quyết

20/NQHĐQT

21/NQHĐQT

22/NQHĐQT

Nội dung được thông qua

Ngày

- Đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký
29/7/2017

kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương sau khi
có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- Chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và

28/8/2017

ngày thanh toán cổ tức công ty đợt 1 năm 2017 bằng tiền cho
cổ đông hiện hữu
- Bổ nhiệm ông Lữ Minh Quân giữ chức vụ Người phụ trách

28/8/2017

quản trị công ty, kiêm nhiệm công việc Thư ký công ty và người
công bố thông tin.
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất

23

23/NQHĐQT

kinh doanh Quý 2/2017 và phương hướng hoạt động Quý
28/8/2017

3/2017.
- Xử lý xóa nợ phải thu khó đòi không có khả năng thu hồi.

24

24/NQHĐQT

- Thông qua việc ký kết hợp đồng cho thuê nhà tại số 9C
24/11/2017

Nguyễn Văn Tiết, khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, thị xã
Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Thay đổi địa chỉ Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Xây dựng 32 – Xí nghiệp Cống bê tông: Địa chỉ hiện tại: Số 5/138 Đại lộ
Bình Dương, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã
Thuận An, tỉnh Bình Dương. Địa chỉ mới: Số 6 đường Đồi 16,

25

25/NQHĐQT

khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên,
24/11/2017

tỉnh Bình Dương.
- Chấm dứt hoạt động Địa điểm kinh doanh Công ty CP Đầu
tư Xây dựng 3-2 – Xưởng Bê tông Thạnh Phước, địa chỉ: Số 6
đường Đồi 16, khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước, thị
xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
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26

CUỘC HỌP CỦA HĐQT (TT)

Số Nghị
quyết
26/NQHĐQT

Nội dung được thông qua

Ngày

23/12/2017

- Kết quả SXKD ước thực hiện năm 2017 và Kế hoạch sản
xuất kinh doanh năm 2018
- Báo cáo của TGĐ về tình hình hoạt động SXKD tháng 11 năm
2017 và phương hướng hoạt động tháng 12 năm 2017.
- Bổ nhiệm lại Trưởng phòng Nhân sự đối với ông Nguyễn
Hoàng Điệp, thời hạn bổ nhiệm là 03 (ba) năm
- Bổ nhiệm lại Giám đốc Xí nghiệp Đá xây dựng đối với ông Lê
Đức Dũng, thời hạn bổ nhiệm là 03 (ba) năm
- Chấp thuận chủ trương sửa đổi, bổ sung một số nội dung của
Điều lệ công ty về Thay đổi mô hình quản lý Công ty chuyển sang
mô hình theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh
nghiệp.

27

27/NQHĐQT

23/12/2017

- Sáp nhập hai chức danh Người phụ trách Quản trị công ty và
Thư ký công ty thành một chức danh là Người phụ trách quản trị
công ty, làm nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty và
Thư ký công ty.
- Thống nhất phân chia tỷ lệ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban
Kiểm soát và chi tạm ứng thù lao hàng tháng cho các Thành viên.
- Tạm ứng 80% thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách QTCT
và thành viên các Tiểu ban.
- Tạm ứng 80% quỹ thưởng Ban quản lý điều hành
- Điều chỉnh các hạng mục và tổng vốn đầu tư Dự án Xưởng
bê tông Thạnh Phước (theo Tờ trình số 828/TTr-CTY ngày
23/12/2017).
- Cử ông Võ Văn Lãnh – Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư
Xây dựng 3-2 là người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty

28

28/NQHĐQT

Cổ phần Miền Đông.
23/12/2017
- Ủy quyền cho ông Võ Văn Lãnh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ
phần Đầu tư Xây dựng 3-2 tham gia ứng cử, đề cử người bầu
vào bộ máy quản lý, điều hành của Công ty Cổ phần Miền Đông.
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Số Nghị
quyết

Nội dung được thông qua

Ngày

- Cử ông Võ Văn Lãnh – Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây
dựng 3-2 là người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ
phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An.
29

29/NQHĐQT

23/12/2017

Ủy quyền cho ông Võ Văn Lãnh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ
phần Đầu tư Xây dựng 3-2 tham gia ứng cử, đề cử người bầu vào
bộ máy quản lý, điều hành của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm
Thủ Đức – Long An.

STT

1

2

3

4

5

6

7

Số Quyết
định
01/QĐHĐQT

02/QĐHĐQT

03/QĐHĐQT

04/QĐHĐQT
05/QĐHĐQT
05A/QĐHĐQT
06/QĐHĐQT

Ngày

27/4/2017

Nội dung

- Bổ nhiệm lại ông Võ Văn Lãnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc
công ty, thời hạn bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày 26/4/2017.
- Bổ nhiệm lại ông Trần Văn Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám

27/4/2017

đốc công ty, thời hạn bổ nhiệm là 03 (ba) năm kể từ ngày
10/5/2017.
- Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Xuân Hiếu giữ chức vụ Kế toán

27/4/2017

trưởng công ty, thời hạn bổ nhiệm là 03 (ba) năm kể từ ngày
10/5/2017.

15/5/2017

- Ban hành Quy chế quản lý tài chính.

15/5/2017

- Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

29/8/2017

- Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị công ty.

09/10/2017

- Ban hành Quy chế Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử.
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Danh sách các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGĐ có chứng chỉ đào tạo về
quản trị công ty

Họ và tên

Chức danh

Hội đồng quản trị

1

Võ Văn Lãnh

Chủ tịch HĐQT

2

Nguyễn Thế Phi

Thành viên HĐQT

3

Nguyễn Xuân Hiếu

Thành viên HĐQT

4

Trần Văn Bình

Thành viên HĐQT

5

Lê Thị Quyết

Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát
Trưởng BKS

1

Phan Thị Thanh Xuân

2

Văn Hoàng Tùng

Thành viên BKS

3

Phạm Thị Thùy Tiên

Thành viên BKS

Ban Tổng Giám đốc

1

Võ Văn Lãnh

2

Trần Văn Bình

3

Nguyễn Xuân Hiếu

Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc
Kế toán trưởng

Người được ủy quyền công bố thông tin:

1

109

Lữ Minh Quân

Người phụ trách QTCT
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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Phát triển bền vững luôn là mục tiêu hướng đến của mọi quốc gia. Xu
thế toàn cầu hóa phát triển kéo theo những thách thức làm thế nào kinh
tế bền vững mà môi trường xanh, sạch, thân thiện là vấn đề chung của
toàn thế giới. Một nền công nghiệp sạch, tài nguyên thiên nhiên được
bảo vệ và khai thác hợp lý là mối quan tâm của toàn thế giới nói chung
và của chính phủ Việt Nam nói riêng. Ý thức được tầm quan trọng của
môi trường trong sự phát triển bền vững, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây
dựng 3-2 luôn phấn đấu không ngừng để giảm thiểu tối đa những tác
động có thể gây hưởng đến môi trường từ hoạt động của Công ty.
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“ CIC 3-2 vì một tương lai
phát triển bền vững ”
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QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN LIỆU

Hoạt động kinh doanh phát triển làm tăng nhu cầu khai

Với đặc thù là Công ty hoạt động

thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên như là khoáng sản,

trong ngành xây dựng và vật

nguyên, nhiên, vật liệu. Việc khai thác quá mức tài nguyên

liệu xây dựng, nguyên vật liệu

thiên nhiên để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt

luôn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ

động sản xuất, kinh doanh có thể tạo ra những ảnh hưởng

cấu chi phí của Công ty. Nguồn

bất lợi cho môi trường. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu

nguyên liệu chủ yếu của Công ty

hóa, nhận thức về môi trường ngày càng phát triển, các

được khai thác từ tài nguyên

đối tác và người tiêu dùng bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới

thiên nhiên như cát, đá, xi

các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường. Các hoạt

măng, nước và các phụ gia

động gây ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên của các

khác; đây đều là những nguyên

doanh nghiệp cũng đang dần bị người tiêu dùng lên án.

liệu chưa có nguyên liệu xanh

Mặt khác, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp

thay thế. Việc khai thác và sản

dẫn đến giá tài nguyên tăng cao, hiệu quả công việc thấp

xuất của Công ty có thể gây ảnh

hơn trong những khu vực bị ô nhiễm đã và đang ảnh

hưởng đến người dân địa

hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Do vậy, để tồn tại

phương, do bụi đá hay tiếng ồn

và phát triển bền vững, các doanh nghiệp buộc phải quan

do máy móc thiết bị tạo ra với

tâm tới các khía cạnh môi trường, hiệu quả sinh thái và

môi trường xung quanh.

năng lượng của từng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trồng cây xanh bao quanh khu vực chê biến đá
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Nhận biết được những ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của Công ty đang tạo ra, Công ty
đã có những biện pháp để hạn chế và cải thiện tình hình như sau:
 Nhằm hạn chế bụi trong khai thác đá,

 Tăng cường đầu tư máy móc, dây

Công ty dùng xe chuyên dụng tưới nước

chuyền sản xuất hiện đại nhằm tiết

hạn chế bụi trong khu vực mỏ và tuyến

kiệm chi phí sản xuất và giảm thiểu ô

đường vận tải từ mỏ tới Công ty. Ngoài

nhiễm môi trường cho các thiết bị máy

ra, Công ty còn xây dựng hệ thống phun

móc lạc hậu gây ra.

sương tại các trạm nghiền sàng (11 hệ

 Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt

thống) và trồng cây xanh xung quanh khu

động sử dụng nguyên vật liệu nhằm

vực nghiền sàng;

bảo đảm chất lượng sản phẩm, công

 Công ty tập trung đầu tư hệ thống thu khói

trình, tránh gây lãng phí nguồn nguyên

lò hơi; hệ thống xử lý nước thải; hệ thống

liệu nhất là những nguyên liệu từ

chống ồn…ở khu vực sản xuất cống.

nguồn tài nguyên không tái tạo được.

Xe tưới đường tại XN Đá

Hệ thống
chống ồn khi
quay cống

Hệ thống thu khói
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QUẢN LÝ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

Việt Nam là một nước đang phát triển với tốc độ khá cao. Và điều tất yếu đi cùng với nó là nhu cầu
về năng lượng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, Việt Nam từ một nước xuất khẩu năng lượng đã trở
thành nước nhập khẩu ròng về năng lượng. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không chỉ
nhằm mục tiêu an ninh năng lượng, mà còn giúp Công ty cắt giảm những khoản chi phí không cần
thiết. Từ đó, tính cạnh tranh của Công ty được nâng cao. Ý thức được tầm quan trọng của tiết kiệm
năng lượng, Công ty luôn tìm hiểu, nghiên cứu và đưa ra các biện pháp để tiêu thụ năng lượng một
cách hợp lý nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu, mục tiêu đặt ra đối với quá trình sản xuất.

Năm qua, Công ty tiếp tục thực hiện một số biện pháp để giảm thiểu nguồn điện năng sử
dụng như sau:



Thường xuyên kiểm tra tình hình sử

Đưa ra những quy định về sử dụng tiết

dụng các trang thiết bị điện và mạng

kiệm nguồn năng lượng như tắt các thiết

lưới điện trong toàn cơ quan để kịp thời

điện không cần thiết, sử dụng củi thay thế

thay thế và sửa chữa các đoạn dây quá

than đá…

tải, cũ nát bị dò điện.






Tăng cường công tác đào tạo và tuyên

Thường xuyên tìm hiểu, nghiên cứu

truyền công tác sử dụng thiết bị điện cho

nhằm cải tiến quy trình vận hành, loại

các cán bộ trong Công ty nhằm nâng cao

bỏ những quy trình không cần thiết

ý thức tiết kiệm năng lượng của các cán

hoặc thay thế máy móc lỗi thời gây lãng

bộ, góp phần giảm thiểu chi phí năng

phí nguồn năng lượng.

lượng một cách triệt để.
.
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QUẢN LÝ TIÊU THỤ NGUỒN NƯỚC

Việt Nam nổi tiếng là đất nước “giàu

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế

có” về tài nguyên nước, với số lượng

thế giới đã giúp Việt Nam phát triển, đời sống

sông suối lên đến xấp xỉ 2360 có chiều

người dân cũng nhờ vậy được nâng cao. Cũng vì

dài trên 10km và hàng nghìn ao, hồ.

vậy, những thách thức mới về việc giữ môi trường

Với sự trù phú mà thiên nhiên đem lại,

luôn xanh, sạch, đẹp sao cho phù hợp với sự phát

những nguồn nước quý giá đã trở

triển bền vững của nền kinh tế nước nhà đã được

thành nơi cư trú cho các loài động vật

đặt ra. Một trong những giải pháp được đề xuất là

hoang dã, nguồn sống cho thực vật,

tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi

động vật và con người. Tuy nhiên,

trường. Chính vì vậy, Chính phủ Việt Nam đã và

nguồn nước đang “kêu cứu” với sự

đang thực hiện các quy định một cách chặt chẽ về

khai thác quá mức của con người, bị ô

bảo vệ môi trường, đặc biệt là nguồn nước. Bảo vệ

nhiễm nặng nề từ các chất thải nhà

môi trường khỏi sự ô nhiễm không những góp

máy, từ nước mặt đến nước ngầm, tất

phần phát triển bền vững kinh tế nước nhà mà còn

cả đang dần bị suy thoái và phá hủy

ảnh hưởng đến toàn thế giới.

nghiêm trọng.
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Chính sách sử dụng tiết kiệm nguồn nước của Công ty


Thường xuyên kiểm tra hệ thống ống nước để tránh rỏ rỉ gây thất thoát và lãng phí nguồn tài
nguyên nước.



Giảm thiểu sử dụng nguồn nước ngầm tự nhiên thay thế bằng các nguồn nước tái sử dụng
sau xử lý như nước mưa và nước thải sau khi xử lý được tập trung về dưới moong, Công ty
thực hiện tái sử dụng trong việc tưới cây xanh, chống bụi quanh khu vực hoạt động sản xuất
khai thác và sử dụng lại nguồn nước vệ sinh tại khu vực sản xuất qua hệ thống xử lý lắng, lọc
để tưới bảo dưỡng bê tông cống..



Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp để tiết kiệm nguồn tài nguyên nước.
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QUẢN LÝ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH

Môi trường đang “nóng” lên từng ngày. Khí hậu ngày càng

Môi trường xanh là mục tiêu toàn

khắc nghiệt và khó dự báo hơn, những cơn mưa lớn kéo

thế giới đang hướng đến, từ việc

theo bão lũ thất thường dẫn đến suy thoái đất, nước, suy

xây dựng, cải tạo và biến đổi

giảm nguồn tài nguyên rừng, ô nhiễm môi trường trên diện

thiên nhiên. Do đó, Công ty đã

rộng… Đó là các vấn đề mà toàn nhân loại đã và đang đối

ban hành các quy định riêng cho

mặt. Có thể nói hoạt động bảo vệ môi trường hiện nay vô

từng bộ phận, đơn vị xí nghiệp,

cùng cấp bách, được đặt lên hàng đầu và hơn bao giờ

nhà xưởng nhằm giảm thiểu tác

hết, mọi người cần nâng cao nhận thức, ý thức trách

động từ những hoạt động sản

nhiệm bảo vệ môi trường để góp phần bảo vệ sức khỏe

xuất, kinh doanh của Công ty tới

cho bản thân, đất nước và rộng hơn là toàn cầu.

môi trường xung quanh.

Các biện pháp bảo vệ môi trường hiệu quả của Công ty
Trong lĩnh vực xây lắp và Xí nghiệp sản xuất Cống bê tông:


Công ty thi công hàng rào bao che công trình thi công
gần khu dân cư để tránh tác động tới sinh hoạt và môi
trường sống của người dân. Ngoài ra, hàng rào bao
che còn bảo đảm an toàn cho người dân địa phương.



Luôn bảo đảm xử lý nước thải trước khi thải ra ngoài
môi trường. Tại các công trường xây dựng, Công ty
đưa ra các quy định để tránh vứt rác bừa bãi. Ngoài
ra, Công ty luôn tiến hành thu gom rác thải sinh hoạt
và xử lý rác thải tập trung theo quy định.

Trồng cây xanh, xây dựng hàng rào bao quanh
khu vực chê biến đá



Điều chỉnh thời gian thi công hợp lý, giảm thiểu tối
đa ảnh hưởng từ tiếng ồn lớn của máy móc đến cuộc
sống của người dân khu vực xung quanh.



Đầu tư hệ thống thu khói lò hơi, hệ thống chống
ồn…ở khu vực sản xuất cống. Ngoài ra, Công ty luôn
chủ trương che chắn kỹ các xe chở vật liệu để giảm
thiểu thất thoát và gây ảnh hưởng đến môi trường.



Giảm thiểu tối đa lượng khí thải ra không khí bằng
cách kiểm tra, thay thế các máy móc, phương tiện

Hệ thống thu khói và xử lý khói khi thải ra môi trường
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Trong lĩnh vực khai thác đá:
Khu vực hoạt động của các mỏ đá là nơi gây ra ô

Để kiểm tra mức độ ô nhiễm không

nhiễm môi trường nghiêm trọng nhất trong các hoạt

khí xung quanh khu vực khai thác

động của Công ty, do vậy đây là nơi mà Công ty tập

đá, Công ty định kỳ tiến hành đo các

trung đầu tư nhiều nhất để giảm thiểu tác động tới

thông số như lượng bụi, CO, SO2,

môi trường thông qua việc vận hành hệ thống chống

NO2…nhằm kiểm tra xem các chỉ số

ô nhiễm và trồng cây xanh. Hiện nay, lượng cây xanh

có nằm trong giới hạn tiêu chuẩn

được Công ty trồng xung quanh khu vực khai thác

VSLĐ. Đây là một trong những minh

đã góp phần tạo nên một bầu không khí trong lành,

chứng rõ ràng nhất cho các nỗ lực

thoáng đãng. Ngoài ra, Công ty còn đầu tư hệ thống

của Công ty trong việc giảm thiểu

phun sương tại các trạm nghiền sáng và xe bồn phun

tác động đến môi trường nhằm giúp

nước để giảm thiểu bụi trên đường vận chuyển.

hệ sinh thái ngày càng tốt đẹp hơn.

Đối với nước xung quanh khu vực khai thác đá
Hiện nay, do nguồn nước tại các mỏ đá là nước
mưa và nước ngầm xuất lộ, Công ty đã xây dựng
một hồ thu nước có diện tích 1780m 2 , đầu tư máy
bơm và đường ống dẫn để bơm nước từ hồ thu ra
mương. Góp phần bảo vệ nguồn nước không bị ô
nhiễm từ việc khai thác đá, nhân viên Công ty đã
thu gom nước sau khi sử dụng và lắng lại trước khi
thải ra môi trường hoặc tái sử dụng. Công ty luôn
đảm bảo xả thải theo đúng quy định của nhà nước.

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.

Đối với chất thải rắn
Công ty đã tiến hành thu gom chất thải rắn gây nguy hại và xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài
ra, đối với chất thải rắn sinh hoạt, Công ty thu gom và tái sử dụng.

122
www.cic32.com.vn

6

TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chính sách lương

Chính sách bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe

Anh em công nhân viên được kịp thời

Định kỳ hàng năm, Công ty đều tổ chức khám sức

chi trả lương, các khoản lương bổ sung

khỏe cho người lao động, từ đó, có những chính

và chế độ khác giành cho người lao

sách trợ cấp độc hại và bảo đảm sức khỏe của từng

động vào các dịp đặc biệt như Lễ, Tết.

nhân viên trong Công ty.

Công ty duy trì khoán lương, trả lương

Thường xuyên cập nhật các chính sách mới của

gắn với kết quả đánh giá KPI, tạo động

Chính phủ về chế độ bảo hiểm để kịp thời triển khai,

lực cho người lao động và nâng cao

thay đổi để bảo đảm lợi ích của người lao động.

năng suất làm việc.

Tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động cho cán

Trong năm 2017, Công ty đã điều chỉnh

bộ quản lý và người lao động. Thường xuyên nhắc

mức lương tối thiểu theo đúng quy định

nhở các đơn vị thực hiện các quy định về công tác

số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016

an toàn vệ sinh lao động và có biện pháp xử lý đối

được áp dụng từ ngày 1/1/2017 cho

với trường hợp vi phạm.

toàn bộ công nhân viên. Ngoài mức
lương cơ bản, Công ty còn có các chính
sách lương thưởng tùy theo năng lực và
hiệu quả làm việc của từng nhân viên
để động viên các cá nhân có đóng góp
to lớn cho sự phát triển của Công ty.

Công ty đã tiến hành trang bị đồ bảo hộ lao động
cho mỗi cá nhân làm việc tại Công ty. Đối với các
bộ phận tiếp xúc trực tiếp với môi trường độc hại,
Công ty đều trang bị vật dụng chuyên dụng nhằm
bảo vệ sức khỏe cho người công nhân.

Lớp huấn luyện ATLĐ định kỳ năm 2016
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Chính sách đào tạo

Tổ chức Công đoàn của Công ty

Cập nhật kiến thức và kỹ năng mới là điều cần

Công đoàn của Công ty cổ phần Xây Dựng 3-2

thiết trong thời đại phát triển không ngừng.

được thành lập với mục tiêu chăm lo và bảo vệ

Việc đào tạo không chỉ nhằm tăng hiệu quả

quyền lợi cho mọi cán bộ, công nhân viên của

làm việc, tăng năng suất lao động mà còn

Công ty. Vì vậy, các thành viên trong Công ty

khuyến khích, tạo động lực cho NLĐ. Ngoài

được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia vào

ra, hoạt động trong ngành công nghiệp, đòi

hoạt động chung của Công đoàn. Nhờ vậy, Công

hỏi nhu cầu tay nghề lao động cao, sử dụng

đoàn trở thành cầu nối giữa công nhân viên và

thành thạo các máy móc để nâng cao chất

ban lãnh đạo Công ty nhằm giải quyết bất cứ thắc

lượng công việc. Do đó, hàng năm, Công ty

mắc và phản hồi từ anh em công nhân viên.

đều xây dựng những chương trình đào tạo

Ngoài ra, Công đoàn luôn đảm bảo sự công

phù hợp với sự phát triển của công nghệ để

bằng, minh bạch và theo đúng quy định của pháp

nâng cao trình độ, tay nghề cho nhân viên.

luật khi xử lí các vấn đề được phản hồi.

TRÂN TRỌNG GIÁ TRỊ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
Người lao động là một trong những nguồn lực quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển
của bất kỳ một doanh nghiệp nào, là tài sản vô cùng quý báu của Công ty, do vậy CIC 3-2 luôn trân
trọng giá trị của họ.
Với mục tiêu đặt giá trị con người lên hàng đầu, Công ty luôn quan tâm, trao đổi và giúp đỡ không
chỉ với từng nhân viên mà còn cả gia đình nhân viên, lúc họ gặp khó khăn để người lao động yên
tâm làm việc và hoàn thành tốt công việc của mình.

Tập huấn và diễn tập phương án PCCC năm 2016
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TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG

Ngày nay, khi nền kinh tế càng ngày phát triển, thì các doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến trách
nhiệm xã hội. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thể hiện ở những giá trị mà doanh nghiệp đem
tới cho cộng đồng, trong đó công tác an sinh xã hội đóng một vai trò quan trọng. Trách nhiệm xã hội
của doanh nghiệp mang lại những lợi ích to lớn trong việc nâng cao giá trị thương hiệu và uy tín của
Công ty. Với mục tiêu phát triển bền vững, Công ty đã có những đóng góp đáng kể cho cộng đồng
như:
Hỗ trợ UBND phường tân Đông Hiệp vật liệu xây dựng dặm vá các tuyến đường giao thông nông
thôn, lát nền văn phòng khu phố…
Hỗ trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Tỉnh hội người mù, các tổ chức khác ở các huyện thị và các trung
tâm bảo trợ xã hội….

Hỗ trợ chương trình “Mái ấm tình thương”
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Hỗ trợ chương trình “Mái ấm tình thương”

Trao học bổng cho thị xã Thuận An
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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Bình Dương, ngày 02 tháng 04 năm 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)
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“

CIC 3-2 nỗ lực trở thành công ty chuyên nghiệp, uy tín, chất

lượng trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng ”

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2
Địa chỉ
: Số 45A Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An,
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại : 0274.375 9446
Fax

: 0274.375 5605

Website

: www.cic32.com.vn

