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CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

Số: 08/BC-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Dương, ngày 23 tháng 03 năm 2018 
 

 

BÁO CÁO 
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017 VÀ 

ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH CỦA HĐQT NĂM 2018 
(TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018) 

 

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị 
công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2; 

 Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 
đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/04/2017; 

 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (Công ty) 
Báo cáo trước ĐHĐCĐ về tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch, định hướng 
hoạt động năm 2018 như sau: 

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017: 

1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017: 

1.1. Những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh 
doanh năm 2017 của C32: 

Thuận lợi: 

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, cụ thể như sản phẩm đá xây dựng tiếp tục duy trì được các 
khách hàng truyền thống, sản phẩm cống bê tông ngày càng thâm nhập mạnh vào 
thị trường TP.HCM, ở lĩnh vực xây lắp bước đầu tham gia vào các công trình vốn 
tư và mở rộng thị trường sang TP.HCM, Long An.  

Trong năm, tình hình tiêu thụ sản phẩm 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 đá hầm mới giúp mở rộng moong khai khác và rút 
ngắn cự ly vận chuyển, giảm giá thành. Công ty cũng đã đầu tư thiết bị và đưa ra thị 
trường sản phẩm cát nhân tạo. Ở lĩnh vực Cống bê tông, nhu cầu thị trường về các 
sản phẩm cấu kiện bê tông cao, do đó khối lượng đơn hàng sản phẩm cống bê tông 
được duy trì ở mức khả quan đã giúp gia tăng sản lượng và thúc đẩy doanh thu lĩnh 
vực này. Công ty cũng đã hoàn thành thủ tục di dời XN Cống ở Thuận Giao về 
Thạnh Phước; đưa vào sử dụng phần mềm quản lý kho thực tế tích hợp vào phần 
mềm kế toán FAST; chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 
9001 sang phiên bản 2015; mua được khoảng 2.000m2 đất nông nghiệp ở khu vực 
giáp ranh với Thuận Giao cách đường Mỹ Phước-Tân Vạn 200m để làm kho và bãi 
đậu xe cho XN Xây lắp... 
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Về công tác đầu tư, đã hoàn thành giai đoạn 1 XN Cống ở Thạnh Phước và 
đưa vào hoạt động giúp gia tăng năng lực sản xuất sản phẩm cống bê tông. Đầu tư 
vào doanh nghiệp cùng ngành là Công ty Cổ phần Miền Đông và Công ty Cổ phần 
Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An theo chủ trương đề ra nhằm giúp mở rộng quy 
mô và năng lực sản xuất các lĩnh vực cấu kiện bê tông, đá xây dựng. Đồng thời, 
Công ty cũng đã cử người tham gia vào bộ máy quản lý điều hành tại các đơn vị đã 
góp vốn nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư. 

Khó khăn: 

Tình hình cạnh tranh gay gắt ở hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là cạnh tranh về 
giá và chính sách bán hàng. Ở lĩnh vực cống bê tông, sản phẩm cống rung ép với lợi 
thế về giá công nghệ sản xuất có năng suất cao nên giá bán thường thấp hơn 10-
15% so với cống ly tâm nên nhiều công trình về hạ tầng đô thị, công nghiệp ưa 
chuộng sử dụng. Ở lĩnh vực xây lắp, tình hình cạnh tranh trong đấu thầu cao và 
phức tạp do số lượng nhà thầu nhiều nhưng số lượng công trình mới hạn chế, nhiều 
nhà thầu mới có năng lực tham gia cạnh tranh trực tiếp với Công ty trong nhiều gói 
thầu. 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Xí nghiệp của Công ty còn 
gặp nhiều khó khăn như ở lĩnh vực đá xây dựng, 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. Ở lĩnh vực xây lắp, khối lượng công trình thi công thấp nên sản lượng 
thi công và doanh thu đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Đồng thời, mức độ cạnh tranh 
giữa các nhà thầu ngày càng cao, các nhà thầu nhỏ trong tỉnh trước đây đã gia tăng 
năng lực thi công trong 03 năm gần đây và nhiều nhà thầu mới có năng lực, kinh 
nghiệm cũng tham gia vào thị trường Bình Dương tạo áp lực cạnh tranh lớn trong 
công tác đấu thầu và đây cũng là trở ngại lớn của lĩnh vực xây dựng trong việc duy 
trì thị trường truyền thống. Ở lĩnh vực cống bê tông, hoạt động sản xuất còn gặp 
khó khăn do các đơn hàng tập trung lấy hàng khi thời tiết thi công thuận lợi nên 
việc tiếp nhận đơn hàng mới, cũng như tiến độ giao hàng bị ảnh hưởng, khi thời tiết 
mưa nhiều thì thành phẩm tiêu thụ không kịp nên gia tăng hàng tồn kho... 

1.2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017: 

STT CHỈ TIÊU ĐVT 
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 620,00 560,10 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 Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng/CP 6.587 6.763 102% 

6 Tỷ lệ chi trả cổ tức %/VĐL 24 24 100% 
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STT CHỈ TIÊU ĐVT 
KẾ 

HOẠCH 
THỰC 
HIỆN 

TỶ LỆ 
(TH/KH) 

7 Thuế TNDN Tỷ đồng 24,00 23,00 96% 

II. Tổng giá trị đầu tư: Tỷ đồng 170,95 195,57 114% 

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% 
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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% 

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

1 Năng suất lao động bình quân Tỷđ/ng/năm 1,101 1,246 113% 

2 Thu nhập bình quân Trđ/ng/th 9,00 9,50 106% 

3 Đào tạo 
Khóa 14 13 93% 

Tr.đồng 125,30 108,83 87% 

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. 

a. Giám sát tình hình tài chính: 

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.   

b. Giám sát công tác đầu tư: 

Tổng giá trị đầu tư thực hiện năm 2017 là 195.570 triệu đồng, đạt 114% kế 
hoạch. Nhìn chung công tác đầu tư trong năm đã được chú trọng, phù hợp với các 
chương trình chiến lược đề ra. Cụ thể, đầu tư xây dựng cơ bản 72.022 triệu đồng, 
đạt 89% kế hoạch, tập trung đầu tư và đưa vào hoạt động giai đoạn 1 Xưởng bê 
tông Thạnh Phước. Đầu tư tài chính vào doanh nghiệp cùng ngành là 107.985 triệu 
đồng, đạt 142% kế hoạch, cụ thể đối với Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức 
- Long An (TDLA) thực hiện mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng 
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vốn điều lệ với tỷ lệ 15%; đối với Công ty Cổ phần Miền Đông trong năm Công ty 
đã mua và sở hữu  2.570.870 cổ phần từ các đợt thoái vốn nhà nước, chiếm 24,9% 
số lượng cổ phiếu đang lưu hành.  

c. Công tác quản lý và tổ chức: 

Hội đồng quản trị ghi nhận kết quả trong công tác quản lý là hiệu quả, hoạt 
động của Công ty được duy trì tốt. Trong năm, C32 được vinh danh trong Bảng xếp 
hạng 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam năm 2017; Giấy khen của 
Tổng cục Thuế về thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế; Bằng khen 
của UBND tỉnh Bình Dương về việc có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo trợ, 
chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn giai đoạn (1997-2017) và trong phong 
trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ giai 
đoạn (2012-2017)... 

d. Mối quan hệ với cổ đông: 

C32 tự hào được các cổ đông và nhà đầu tư đánh giá cao về hoạt động quan 
hệ nhà đầu tư (IR). Trong năm, Công ty đón tiếp các nhà đầu tư là cổ đông hiện 
hữu, các Quỹ đầu tư, các 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, 
Wardhaven Capital Limited, Chaophraya Investment partnership, Viet Capital, VP 
bank Securities, Quỹ đầu tư Pangolin, Cổ đông lớn ông Peter Eric Dennis... 

Website của công ty có chuyên mục riêng về quan hệ cổ đông (nhà đầu tư) và 
đăng tải đầy đủ thông tin cho nhà đầu tư dễ dàng tìm kiếm và tiếp cận thông tin. 

 ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 nhìn chung cơ bản 
hoàn thành các mục tiêu đề ra. Lợi nhuận được đảm bảo, biên lợi nhuận ròng đạt 
16%. Kết quả đó ghi nhận nhiều nỗ lực của Ban lãnh đạo và nhân viên Công ty 
trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo các mục tiêu đề 
ra. Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh của Công ty ở nhiều lĩnh vực kinh doanh vẫn còn 
hạn chế, đặc biệt là các yếu tố cốt lõi về năng lực sản xuất, công nghệ và tiếp thị, 
năng suất lao động còn thấp so với mặt bằng chung. Tỷ trọng doanh thu mặc dù 
tăng ở khu vực TP.HCM nhưng đang giảm ở thị trường truyền thống là Bình Dương 
với các thuận lợi về vị trí nhà máy, uy tín thương hiệu. Bên cạnh đó, giấy phép khai 
thác mỏ đá Tân Đông Hiệp sẽ hết hạn vào cuối năm 2017 nhưng việc gia hạn vẫn 
đang trong quá trình triển khai thực hiện, các lĩnh vực kinh doanh khác cũng chưa 
gánh vác được vai trò động lực tăng trưởng. 

1.3. Báo cáo ĐHĐCĐ việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành: 

Trong năm, HĐQT đã bổ nhiệm lại ông Võ Văn Lãnh, giữ chức vụ Tổng 
Giám đốc điều hành công ty, thời hạn bổ nhiệm là 03 năm, kể từ ngày 26/4/2017. 

2. Hoạt động, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT 
và từng thành viên HĐQT; tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý 
khác: 

2.1. Hoạt động của HĐQT và và từng thành viên HĐQT: 
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Trong năm, HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện các vấn đề theo Nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông, chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp, chỉ đạo, 
giám sát Công ty thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu của kế hoạch đề ra. Tất 
cả các thành viên HĐQT đều có kinh nghiệm và đã tham gia đầy đủ khóa đào tạo về 
quản trị công ty do UBCKNN tổ chức, luôn tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp 
luật về quản trị công ty niêm yết. 

HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách các Tiểu ban 
như: Tiểu ban Kiểm soát nội bộ, Tiểu ban Chính sách phát triển và Tiểu ban Nhân 
sự. Kết quả hoạt động của các Tiểu ban trong năm 2017 như sau: 

(Vui lòng tham khảo tại Báo cáo Quản trị công ty năm 2017). 
 

2.2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng 
thành viên HĐQT (chưa khấu trừ thuế TNCN): 

 

Số 
tt 

Họ và tên Chức danh 
Số tháng 
công tác 

Thù lao 

(đồng) 
Ghi chú 

1 Ông Võ Văn Lãnh 
Chủ tịch 
HĐQT 

12 355.054.000  

2 Ông Nguyễn Thế Phi 
TV HĐQT 
điều hành 

12 186.870.000  

3 Ông Trần Văn Bình 
TV HĐQT 
điều hành  

8 124.580.000  

4 Ông Nguyễn Xuân Hiếu 
TV HĐQT 
điều hành  

8 124.580.000  

5 Bà Lê Thị Quyết 
TV HĐQT  

độc lập 
8 124.580.000  

6 Nguyễn Thế Sự TV HĐQT 4 62.290.000  

7 Phan Thành Đức TV HĐQT 4 62.290.000  

8 Huỳnh Hữu Hùng TV HĐQT 4 62.290.000  

 Tổng cộng:  1.102.534.000    

 

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

Số 
tt 

Họ và tên 
Chức 
danh 

Số 
tháng 
công 
tác 

Lương 
(đồng) 

Thưởng 
(đồng) 

Ghi chú 

1 Ông Võ Văn Lãnh TGĐ 12 773.480.000 763.778.000  
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2 Ông Trần Văn Bình Phó TGĐ 12 565.235.000 534.644.000  

3 Ông Nguyễn Xuân Hiếu KTT 12 464.087.000 534.644.000  

4 Ông Nguyễn Thế Phi 
TP. Kinh 

doanh  
12 371.270.000 90.000.000  

 Tổng cộng:  2.174.072.000   1.923.066.000    

 

3. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT: 

3.1. Các cuộc họp của HĐQT: 

Stt Thành viên 
HĐQT 

Chức vụ 

Ngày bắt 
đầu/không 

còn là 
thành viên 

HĐQT 

Số buổi 
họp 

HĐQT 
tham dự 

Tỷ lệ 
tham 

dự họp 

Lý do không 
tham dự họp 

1 Võ Văn Lãnh 
Chủ tịch HĐQT, 

kiêm TGĐ 
11/12/2008 5/5 100%  

2 Nguyễn Thế Phi  
Thành viên 

HĐQT, 

kiêm TP.KD 
11/12/2008 5/5 100% 

 

3 Trần Văn Bình 
Thành viên 

HĐQT, 

kiêm Phó TGĐ 
21/4/2017 3/5 60% 

Bầu bổ sung từ 
21/4/2017 

4 Nguyễn Xuân Hiếu 
Thành viên 

HĐQT, 

Kiêm KTT 
21/4/2017 3/5 60% 

Bầu bổ sung từ 
21/4/2017 

5 Lê Thị Quyết 
Thành viên 

HĐQT độc lập 
21/4/2017 3/5 60% 

Bầu bổ sung từ 
21/4/2017 

6 Phan Thành Đức 
TV HĐQT không 

điều hành 
25/4/2014 

21/4/2017 
2/5 40% 

- Miễn nhiệm 
từ 21/4/2017 

7 Nguyễn Thế Sự 
TV HĐQT không 

điều hành 
25/4/2014 

21/4/2017 
1/5 20% 

- Miễn nhiệm 
từ 21/4/2017 

8 Huỳnh Hữu Hùng 
TV HĐQT không 

điều hành 
25/4/2014 

21/4/2017 
1/5 20% 

- Miễn nhiệm 
từ 21/4/2017 

Ngoài các cuộc họp nêu trên, trong năm HĐQT cũng đã tổ chức 07 phiên họp 
dưới hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để kịp thời chỉ đạo, 
định hướng các vấn đề quan trọng, cấp thiết và ban hành các Nghị quyết, Quyết 
định cho Tổng Giám đốc thực hiện như sau: Nghị quyết HĐQT số 01, 07, 08, 16, 
18, 20, 24 và 25 (Vui lòng tham khảo các Nghị quyết tại Báo cáo Quản trị công ty năm 2017).  

 Mời họp: Ban Kiểm soát (BKS) và Ban Tổng Giám đốc (TGĐ) tham dự đầy 
đủ các cuộc họp của HĐQT công ty. 

3.2. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT: 
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Trong năm, HĐQT đã ban hành 29 Nghị quyết và 07 Quyết định như sau: 

(Vui lòng tham khảo tại Báo cáo Quản trị công ty năm 2017). 
 

4. Kết quả giám sát đối với TGĐ và người điều hành khác: 

 Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động và sự phát triển 
của Công ty, HĐQT luôn theo dõi sát sao các hoạt động của TGĐ và các bộ phận 
quản lý khác trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của 
công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, Nghị quyết 
ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT, đồng thời thực hiện các quyền và nhiệm vụ được 
giao một cách trung thực, cẩn trọng đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và 
Cổ đông. Kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT 
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 
HĐQT 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, TGĐ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong 
công việc, có trình độ, năng lực và phẩm chất; được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, 
am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc 
quản lý và điều hành công ty; tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng về tình 
hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; các định hướng chiến lược của 
HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ được TGĐ triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. 

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

 Nhìn chung năm 2017, Ban TGĐ 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. 
 

II. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH CỦA HĐQT NĂM 2018; DỰ BÁO 
RỦI RO VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA : 

1. Định hướng của HĐQT trong năm 2018: 

- Tích cực phối hợp với các đơn vị, cơ quan có thẩm quyền để sớm hoàn tất 
việc gia hạn giấy phép khai thác mỏ đá Tân Đông Hiệp đến hết năm 2019, với độ 
sâu khai thác xuống cote -150m chậm nhất đến hết Quý II/2018 để đảm bảo hoạt 
động sản xuất kinh doanh lĩnh vực đá xây dựng không bị gián đoạn. 

- Hoàn tất việc tái cơ cấu lĩnh vực xây lắp tập trung vào việc xây dựng mô 
hình quản lý thi công hiệu quả, liên kết đấu thầu với Công ty Cổ phần Miền Đông, 
xây dựng đơn giá khung làm cơ sở tính toán giá thầu, giá thành nhanh chóng.  

- Nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Miền Đông và Công ty Cổ 
phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An để trở thành Công ty liên kết với mức sở 
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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 Cổ phần Miền Đông.  

- 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. 

- Nâng cao tỷ trọng doanh thu tại thị trường TP.HCM lên mức 50% tổng 
doanh thu, thị trường Bình Dương đạt trên 30%, chú trọng phát triển thị trường 
Đồng Nai, Long An, Tây Ninh. Đấu thầu và thi công ít nhất một công trình có quy 
mô trên 70 tỷ đồng.  

- Tái cơ cấu lĩnh vực xây lắp; mở rộng tiếp thị tìm kiến công trình vốn tư; 
thực hiện liên kết đấu thầu; cải thiện năng lực xây lắp ở các công tác tiếp thị, tổ 
chức đấu thầu và tổ chức thi công.  

- Hoàn tất điều chỉnh quy hoạch, xây dựng hạ tầng và triển khai kinh doanh 
bất động sản dự án khu dân cư Nguyễn Văn Tiết, Thuận An, Bình Dương. Cho thuê 
khu đất, nhà xưởng của XN Cống ở Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương. 

- Giữ vững công tác đảm bảo an toàn lao động. Mức độ tuân thủ các tiêu 
chuẩn của HTQLCL ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 đạt trên 95%. 

- 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 doanh và đầu tư trong năm 2018.  

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

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018: 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 được xây dựng trong bối cảnh thị 
trường được dự báo có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Căn cứ xây dựng kế 
hoạch dựa trên cơ sở mỏ đá Tân Đông Hiệp sẽ được gia hạn giấy phép khai thác 
đến hết năm 2019 với độ sâu khai thác xuống cote -150m. Đồng thời, dựa trên cơ sở 
phân tích môi trường kinh doanh, thực trạng của doanh nghiệp để ra định hướng 
kinh doanh, mục tiêu kế hoạch kinh doanh phù hợp nhất nhằm đảm bảo hiệu quả 
hoạt động, mang lại lợi ích cho các cổ đông và người lao động của Công ty. 

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

Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2018: 

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% 
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2 Doanh thu từ hoạt động SXKD Tỷ đồng 560,10 680,00 21% 

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 114,68 144,00 26% 

4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 91,65 115,00 25% 

5 Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng/CP 6.763 8.416 25% 

6 Tỷ lệ chi trả cổ tức %/VĐL 24 24 0% 

7 Thuế TNDN Tỷ đồng 22,84 29,00 27% 

II. Tổng giá trị đầu tư: Tỷ đồng  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% 

 

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

1 Năng suất lao động bình quân Tỷđ/ng/năm 1,246 1,422 14,1% 

2 Thu nhập bình quân Trđ/ng/th 9,50 9,70 2% 

3 Đào tạo 
Khóa 13 18 38% 

Tr.đồng 108,83 136,00 24% 

 

3. Dự báo rủi ro và biện pháp phòng ngừa: 

- Môi trường kinh doanh năm 2018 được dự báo vẫn còn nhiều thách thức, 
thực trạng doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Do đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh 
năm 2018 đối mặt các rủi ro như sau: 

• Rủi ro thị trường: Kế hoạch tăng trưởng doanh thu trong năm 2018 nhìn 
chung ở mức cao so với mức thực hiện năm 2017. Để đảm bảo kế hoạch doanh thu 
đề ra, trong khi bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt, vì vậy Công ty phải nâng 
cao năng lực sản xuất để giảm giá thành sản phẩm và xây dựng chính sách giá bán 
cạnh tranh, linh hoạt. Đồng thời, Công ty tiếp tục đẩy mạnh các chương trình tiếp 
thị, chăm sóc khách hàng, nâng cao năng lực tiếp thị - đấu thầu nhằm tăng cường 
tìm kiếm các đơn hàng mới. 

• Rủi ro về biến động giá cả thị trường: Chi phí giá vốn năm 2018 được xây 
dựng trên cơ sở giá các nguyên liệu đầu vào tăng từ 4-10% so với năm 2017. Tuy 
nhiên, năm 2018 giá một số mặt hàng cơ bản như điện, xăng dầu sẽ từng bước vận 
hành theo cơ chế thị trường và diễn biến của giá dầu thô thế giới nên ảnh hưởng của 
nó đến giá cả các hàng hóa trong nước là yếu tố khó lường. Vì vậy, để đảm bảo hiệu 
quả chi phí Công ty sẽ chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch nguyên vật 
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liệu và lưu kho hợp lý. Đồng thời, tăng cường công tác tìm kiếm các nguồn cung 
ứng mới để luôn đảm bảo đầu vào ổn định về chủng loại, số lượng và giá cả nhằm 
giảm tối đa rủi ro có thể xảy ra từ áp lực tăng giá của nhà cung ứng.  

• Rủi ro nợ phải thu khó đòi: Mặc dù, tình hình kinh tế đã có nhiều chuyển 
biến tích cực, tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn. 
Tình hình cân đối vốn để thanh toán cho các công trình năm 2018 được chú trọng 
nhưng nguồn vốn bố trí còn hạn chế. Vì vậy, trong các giao dịch mua bán Công ty 
tăng cường các biện pháp xác minh tình hình tài chính, uy tín của khách hàng, cũng 
như ưu tiên các đơn hàng có bão lãnh thanh toán của Ngân hàng để hạn chế phát 
sinh nợ phải thu khó đòi, tăng cường công tác theo dõi, đeo bám thu hồi công nợ. Ở 
lĩnh vực xây lắp, Công ty sẽ tập trung đấu thầu và thi công các công trình được bố 
trí vốn.   

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

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

4. Đánh giá và Kết luận: 
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 được xây dựng phù hợp với triển 

vọng kinh tế và tình hình thực tế của Công ty, phù hợp với các mục tiêu chiến lược 
giai đoạn 2017-2020. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 hoàn toàn có khả 
năng thực hiện được, yêu cầu các đơn vị bám sát nội dung kế hoạch, tiến hành triển 
khai giao chỉ tiêu cho cá nhân, bộ phận và thường xuyên giám sát, đánh giá kết quả 
thực hiện để hoàn thành tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. 

  Trân trọng ! 

 
Nơi nhận: 
- Trình ĐHĐCĐ 2018; 
- Thành viên HĐQT; 
- Ban kiểm soát, Ban TGĐ; 
- Lưu VT, TK.                                                        

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 


