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Trang 2 THÔNG TIN CHUNG 

  

Thông tin khái quát 

Quá trình hình thành và phát triển 

Các giải thưởng tiêu biểu 

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Địa bàn kinh doanh 

Sơ đồ tổ chức 

Định hướng phát triển 

Các rủi ro 



 

Trang 3  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 

THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

Tên Công ty  Cô ng ty cổ phần Đầu tư Phất triển Cường Thuâ ̣ n IDICO 

Tên giao dịch Cô ng ty cổ phần Đầu tư Phất triển Cường Thuâ ̣ n IDICO 

Tên viết tắt CUONG THUAN IDICO 

Tên Tiếng Anh  CUONG THUAN IDICO DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION 

Mã cổ phiếu CTI 

Vốn điều lệ  629.999.970.000 đồng 

Vốn chủ sở hữu 1.408.995.764.480 đồng 

Trụ sở chính 

 

Số 168, KP 11, Phường An Bình, Thầnh phố Biê n Hồâ, Tỉnh Đồng Nâi, 

Viê ̣ t Nâm 

Điện thoại (0251) 629 1081 

Fax (0251) 629 1082 

Email cuongthuan@cuongthuan.vn 

Website www.cuongthuan.vn 

Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp 

Số 3600459834 được cấp lần đầu ngầy 19/9/2007 vầ thây đổi lần thứ 

13 vầô ngầy 29 thấng 7 nâ m 2017 dô Sở kế hôậch vầ đầu tư tỉnh Đồng 

Nâi cấp. 

 

http://www.cuongthuan.vn/


Trang 4 THÔNG TIN CHUNG 

Tầm nhìn 

Với phương châm  

 

“Tất cả, để khách hàng hài lòng” 

 

 

 

Cường Thuận IDICO phấn đấu nỗ lực trở thành một thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam về sản phẩm vật liệu 

xây dựng và thi công xây dựng. 
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN 

Năm 2000 

Ngầy 03/5/2000: 

Cô ng ty TNHH 

Cường Thuâ ̣ n chính 

thức hôật đô ̣ ng với 

vốn điều lê ̣  bân đầu 

lầ 4.612.860.000 

đồng. 

Năm 2007 

- Ngầy 19/9/2007: Cô ng ty 

chính thức chuyển sâng 

hôật đô ̣ ng thêô hình thức 

Cô ng ty cổ phần. 

- Ngầy 06/12/2007: Cô ng 

ty cổ phần Cường Thuâ ̣ n 

giâ nhâ ̣ p thầnh viê n Tổng 

Cô ng ty Đầu tư Phất triển 

đô  thị vầ khu cô ng nghiê ̣ p 

Phíâ Nâm. 

- Ngầy 06/12/2007: Cô ng 

ty cổ phần Cường Thuâ ̣ n 

giâ nhâ ̣ p thầnh viê n Tổng 

Cô ng ty Đầu tư Phất triển 

đô  thị vầ khu cô ng nghiê ̣ p 

Phíâ Nâm. 

 

Năm 2008 

CTCP Cường Thuâ ̣ n 

đổi tê n thầnh CTCP 

Đầu tư Phất Triển 

Cường Thuâ ̣ n 

IDICO. 
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Năm 2010 

Ngầy 19/03/2010: 

Cô ng ty cổ phần Đầu 

tư Phất triển Cường 

Thuâ ̣ n IDICO chính 

thức được niê m yết 

trê n Sần Chứng 

khôấn Thầnh phố 

Hồ Chí Minh với vốn 

điều lê ̣  lầ 

150.000.000.000 

đồng. 

 

Năm 2015 

Ngầy 30/01/2015: 

CTCP Đầu tư Phất triển 

Cường Thuâ ̣ n IDICO 

chính thức giâô dịch 

17.999.997 cổ phiếu 

phất hầnh thê m tậi 

SGDCK Thầnh phố Hồ 

Chí Minh, tâ ng vốn điều 

lê ̣  từ 150.000.000.000 

đồng lê n 

329.999.970.000 đồng. 

Năm 2016 

Ngầy 

21/10/2016: 

Cô ng ty thực 

hiê ̣ n tâ ng vốn 

điều lê ̣  lê n 

429.999.970.

000 đồng. 

Năm 2017 

- Ngầy 09/5/2017: CTCP Đầu tư 

Phất triển Cường Thuâ ̣ n IDICO 

thầnh lâ ̣ p thê m mô ̣ t cô ng ty lầ 

“Cô ng ty cổ phần Du lịch Cường 

Thuâ ̣ n CTI”. 

- Ngày 29/7/2017: Công ty tăng 

vốn điều lệ từ 429.999.970.000 

đồng lê n 629.999.970.000 

đồng thông qua hình thức phát 

hành cổ phiếu thêô chương 

trình lựa chọn chô người lao 

động (ESOP) và phát hành cho 

cổ đông chiến lược. 
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  CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU 

 

Cường Thuâ ̣ n IDICO đẫ cố những nỗ lực khô ng ngừng trông viê ̣ c nâ ng câô chất lượng 

sẩn phẩm vầ dịch vụ trê n thị trường vầ đật được những giẩi thưởng cũng như bầng khên 

tiê u biểu củâ cấc tổ chức, hiê ̣p hô ̣ i như: 

- Giấy chứng nhâ ̣ n thương hiê ̣u Viê ̣ t chô sẩn phẩm bê  tô ng nhựâ nống Cường Thuâ ̣ n 

dô Liê n Hiê ̣p cấc Hô ̣ i Khôâ hộc vầ Kỹ thuâ ̣ t Viê ̣ t Nâm cấp; 

- Giấy chứng nhâ ̣ n hê ̣  thống quẩn lý chất lượng ISO 9001:2008 dô Tổng Cục Tiê u 

Chuẩn Đô lường Chất lượng cấp; 

- Giấy chứng nhâ ̣ n lầ thầnh viê n thương hiê ̣u Viê ̣ t; 

- Cúp Vầng thương hiê ̣u Viê ̣ t sẩn phẩm Bê  tô ng nhựâ nống; 

- Cúp Vầng thương hiê ̣u Viê ̣ t sẩn phẩm cống thôất nước. 
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ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG 

- Xâ y dựng cô ng trình đường bô ̣  vầ cô ng trình thêô phương thức B.O.T (bâô gồm 

dự ấn B.O.T sửâ chữâ lớn tỉnh lô ̣  16 (ĐT 760) thầnh phố Biê n Hồâ – Đồng Nâi); 

- Xâ y dựng cô ng trình kỹ thuâ ̣ t dâ n dụng khấc; 

- Sẩn xuất cấc lôậi bê  tô ng nhựâ nống (khô ng sẩn xuất tậi trụ sở); 

- Kinh dôânh bất đô ̣ ng sẩn; 

- Vâ ̣ n tẩi hầng hốâ bầng đường bô ̣ ; 

- Xâ y dựng nhầ cấc lôậi; 

- Lấp đâ ̣ t hê ̣  thống điê ̣n; 

- Bấn buô n vâ ̣ t liê ̣u, thiết bị lấp đâ ̣ t khấc trông xâ y dựng; 

- Chô thuê  mấy mốc, thiết bị vầ đồ dùng hữu hình khấc; 

- Giâ cô ng cơ khí; xử lý vầ trấng phủ kim lôậi; 

- Khâi thấc đấ, cất, sổi, đất sết; 

- Xâ y dựng cô ng trình cô ng ích; 

- Hôật đô ̣ ng kiến trúc vầ tư vấn kỹ thuâ ̣ t cố liê n quân; 

- Hôật đô ̣ ng dịch vụ hỗ trợ trưc tiếp chô vâ ̣ n tẩi đường sất vầ đường bô ̣ ; 

- Bấn buô n nhiê n liê ̣u rấn, lổng, khí vầ cấc sẩn phẩm liê n quân; 

- Vầ cấc ngầnh nghề khấc thêô Điều lê ̣  Cô ng ty vầ Phất luâ ̣ t khô ng cấm 

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 

Cường Thuâ ̣ n IDICO cố hôật đô ̣ ng kinh dôânh chủ yếu trê n địâ bần tỉnh Đồng Nâi vầ cấc tỉnh, thầnh 

phố trực thuô ̣ c khu vực Đô ng Nâm Bô ̣  vầ Tâ y Nâm Bô ̣ . Đô ng Nâm Bô ̣  lầ vùng cố kinh tế phất triển 

nhất Viê ̣ t Nâm, dâ n số đô ng vầ dẫn đầu cẩ nước về đầu tư nước ngôầi, GDP, cũng như những yếu tố 

xẫ hô ̣ i khấc. Vốn thu hút nước ngôầi củâ khu vực nầy dẫn đầu cẩ nước nổi bâ ̣ t ở cấc tỉnh: Đồng Nâi, 

Bình Dương vầ Thầnh phố Hồ Chí Minh. 
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ 

CTCP ĐĂNG KIỂM CƠ GIỚI CƯỜNG THUẬN CTI 

CTCP ĐẦU TƯ QUỐC LỘ 91 CẦN THƠ – AN GIANG 

CTCP ĐẦU TƯ BOT AN THUẬN PHÁT 

CTCP ĐẦU TƯ ĐỒNG THUẬN 

CTCP KHAI THÁC VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG IDICO ĐỒNG NAI 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO 

NHÀ MÁY BÊ TÔNG 

ĐÚC SẴN 

CÁC CÔNG TY CON 

CÔNG TY LIÊN KẾT 

CÁC ĐỘI THI CÔNG 

CÔNG TRÌNH 

CÁC TRẠM SẢN XUẤT 

SẢN PHẨM 

CTCP ĐẦU TƯ VIỆT THUẬN PHÁT 

CTCP BOT 319 CƯỜNG THUẬN CTI 

CTCP DU LỊCH CƯỜNG THUẬN CTI 
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“Tất cả, để khách hàng hài lòng” 
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  CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ 
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Công ty con, Công ty liên kết 

 

STT Thông tin Tỷ lệ 

Công ty con sở hữu trực tiếp 

1 

 

 

 

 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỒNG THUẬN 

Địa chỉ: Số 315, Đường Võ Nguyên Giáp, Xã Phước Tân, Thành phố Biên Hòâ, Đồng 
Nai 

Vốn điều lệ: 305.000.000.000 đồng 

Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư xây dựng khai thác kinh doanh hạ tầng kỹ thuật 
đô thị thêô phương thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT); 
Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. 

Tỷ lệ lợi ích của 
Công ty: 83,10% 

Tỷ lệ quyền biểu 
quyết: 83,10% 

2  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM CƠ GIỚI CƯỜNG THUẬN CTI 

Địa chỉ: số 370/2A Võ Nguyên Giáp, Xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam. 

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng 

Ngành nghề kinh doanh: Buôn bán ô tô và xê có động cơ khác. Bảô dưỡng, sửa 
chữâ xê ô tô và xê có động cơ khác. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Chi tiết: Đăng 
kiểm xê cơ giới). 

Tỷ lệ lợi ích của 
Công ty: 93,67% 

Tỷ lệ quyền biểu 
quyết: 93,67% 

3  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC LỘ 91 CẦN THƠ – AN GIANG 

Địa chỉ: Số 315, Đường Võ Nguyên Giáp, Xã Phước Tân, Thành phố Biên Hòâ, Đồng 
Nai 

Vốn điều lệ: 282.000.000.000 đồng 

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình giâô thông; Đầu tư xây dựng công 
trình giâô thông (thêô phương thức hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển 
giao (BOT)); Xây dựng nhà các loại, công trình kỹ thuật dân dụng khác; Dịch vụ thu 
phí giao thông. 

Tỷ lệ lợi ích của 
Công ty: 59.57% 

Tỷ lệ quyền biểu 
quyết: 59.57% 

4  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BOT AN THUẬN PHÁT 

Địa chỉ: Số 315, Đường Võ Nguyên Giáp, Xã Phước Tân, Thành phố Biên Hòâ, Đồng 
Nai 

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng 

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình giâô thông (thêô phương thức hợp 
đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao BOT); Xây dựng công trình công ích; 
nhà các loại, công trình kỹ thuật dân dụng khác; Dịch thu phí giao thông. 

Tỷ lệ lợi ích của 
Công ty: 60% 

Tỷ lệ quyền biểu 
quyết: 60% 

5 CÔNG TY CỔ PHẦN BOT 319 CƯỜNG THUẬN CTI 

Địa chỉ: số 315 Võ Nguyên Giáp, Xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam. 

Vốn điều lệ: 140.000.000.000 đồng 

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình giao thông (thêô phương thức hợp 
đồng Xây dựng - Kinh doanh – Chuyển giao (BOT); Xây dựng công trình công ích; 
nhà các loại, công trình kỹ thuật dân dụng khác; Dịch thu phí giao thông. 

Tỷ lệ lợi ích của 
Công ty: 66,43% 

Tỷ lệ quyền biểu 
quyết: 66,43% 

6 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CƯỜNG THUẬN CTI 

Địa chỉ: số 01B, Đường Tôn Đức Thắng, Tổ 3B KP8, TT Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, 
Tỉnh Đồng Nai. 

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng 

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, kinh doanh nhà hàng 
ăn uống, điều hành tua du lịch, vận tải hành khách đường thủy nội địa . . . 

Tỷ lệ lợi ích của 
Công ty: 96,00% 

Tỷ lệ quyền biểu 
quyết: 96,00% 
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=  
Công ty con sở hữu vừa trực tiếp và gián tiếp  

1 CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ KINH DOANH VLXD IDICO ĐỒNG NAI 

Địa chỉ: Lầu 1, Số 168, Khu phố 11, Phường An Bình, Biên Hòâ, Đồng Nai 

Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng 

Ngành nghề kinh doanh: Khâi thác đá, cát, sỏi, đất sét (khai thác cát ngoài tỉnh); 
Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng từ đất sét, sản xuất xi măng, vôi và thạch 
cao; Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông. 

Tỷ lệ lợi ích của 
Công ty: 87,85% 

Tỷ lệ quyền biểu 
quyết: 93% 

Công ty liên kết  

1 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT THUẬN PHÁT 

Địa chỉ: số 12/N3, KP1, Phưòng Lông Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam. 

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng 

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao 
thông thủy lợi; sản xuất bê tông xi măng, bê tông nhựa nóng... 

Tỷ lệ lợi ích của 
Công ty: 35% 

Tỷ lệ quyền biểu 
quyết: 35% 
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

- Giâ tâ ng giấ trị chô cấc cổ đô ng, nâ ng câô đời sống vâ ̣ t chất, tinh thần chô cấn bô ̣  cô ng 

nhâ n viê n vầ đêm lậi cấc lợi ích chô xẫ hô ̣ i. 

- Bầng chất lượng sẩn phẩm, cô ng trình vầ dịch vụ tôần diê ̣n, chúng tô i mâng lậi sự hầi 

lồng chô khấch hầng trê n mội phâ n khúc thị trường. 

- Xâ y dựng cô ng trình chất lượng tốt, giấ trị thẩm mỹ câô, tậô nền tẩng hậ tầng cơ sở chô 

sự phất triển địâ phương, thây đổi diê ̣n mậô đất nước. 

Sứ mệnh 
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- Phất triển sẩn phẩm. 

- Cẩi tiến kỹ thuâ ̣ t nhầm nâ ng câô chất lượng, tiết kiê ̣m chi phí chô viê ̣ c giẩm 

giấ thầnh sẩn phẩm vầ nâ ng câô sức cậnh chô sẩn phẩm chủ lực. 

- Phất triển sẩn phẩm mới đấp ứng nhu cầu thị trường trông lĩnh vực xẫ hô ̣ i 

hốâ giâô thô ng, xâ y dựng hậ tầng xẫ hô ̣ i. 

- Tâ ̣ p trung ưu tiê n đầu tư vầô lĩnh vực khâi khôấng (mổ đấ, mổ cất), lĩnh 

vực kinh dôânh xâ ng dầu đẫ được cấc cấp cố thẩm quyền phê  duyê ̣ t. 

- Gấn liền phất triển dôânh nghiê ̣p với bẩô vê ̣  mô i trường. 

- Phất triển thị trường 

- Chủ đô ̣ ng tìm kiếm nguồn nguyê n liê ̣ u đầu vầô ổn định 

- Phất triển mở rô ̣ ng thị trường tiê u thụ nô ̣ i địâ 

- Tìm kiếm cơ hô ̣ i xuất khẩu sẩn phẩm sâng thi ̣trường cấc quốc giâ lâ n câ ̣n. 

 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 
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  CÁC RỦI RO 

Rủi ro kinh tế 

GDP: Thêô Tổng cục thống kê , tốc đô ̣  tâ ng trưởng GDP 

củâ Viê ̣ t Nâm nâ m 2017 đật 6,81%, vượt chỉ tiê u kế 

hôậch lầ 6,7%, đồng thời lậm phất được giữ ở mức 

3,53%, thấp hơn mức trần lầ 4%. Điều nầy chô thấy nền 

kinh tế Viê ̣ t Nâm đâng tâ ng trưởng rất tốt, cấc dôânh 

nghiê ̣p đâng hôật đô ̣ ng trông mô ̣ t mô i trường thuâ ̣ n lợi, 

tậô điều kiê ̣n chô sự phất triển chung củâ cấc chủ thể 

trông nền kinh tế. 

Ngầnh xâ y dựng duy trì mức tâ ng trưởng khấ với tốc đô ̣  

8,7%, thấp hơn sô với nâ m 2016 (10%) đống góp 0,54 

điểm phần trăm vàô mức tăng trưởng chung, đứng thứ 

ba trong số các ngành đóng góp điểm phần trăm vàô 

mức tăng GDP cả nước. Thêô cấc chuyê n giâ tầi chính vầ 

bất đô ̣ ng sẩn, với nhiều tín hiê ̣u tốt từ nền kinh tế vĩ mô  

cùng với dồng vốn nước ngôầi đầu tư vầô thị trường 

Viê ̣ t Nâm sễ giúp chô ngầnh xâ y dựng tâ ng trưởng trông 

thời giân sấp tới, trông đố cố CTCP Đầu tư phất triển 

Cường Thuâ ̣ n IDICO. 

Rủi ro cạnh tranh 

Ngành XDCTGTĐB hiện nay hạn chế việc chỉ định thầu mà thông qua hình thức đấu thầu bằng các hợp đồng 

BOT, BT, PPP. Việc này tạo ra sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành rất lớn, đòi hỏi phải có 

mức vốn đầu tư câô, máy móc, thiết bị, công nghệ hiện đại, chi phí cạnh trânh, ... Dô đó, Công ty luôn nghiên 

cứu, học hỏi những kinh nghiệm về chuyên môn, chú trọng đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, kêu gọi bổ 

sung nguồn vốn tài trợ cho các dự án từ các nhà đầu tư chiến lược có nhiều kinh nghiệm chuyên môn trong 

quản lý và kinh dôânh. Đây cũng là một việc làm giúp Công ty giải quyết vấn đề về vốn kinh doanh và hợp 

tác với các đối tác có kinh nghiệm nhằm tư vấn đón đầu thị trường, nâng tầm thương hiệu CTI.  
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Rủi ro lãi suất 

Ngầnh xâ y dựng đồi hổi mô ̣ t nguồn vốn đầu tư bân đầu rất lớn, đồi hổi Cô ng ty phẩi sử dụng nguồn vốn vây 

từ ngâ n hầng để tầi trợ chô cấc hậng mục, cô ng trình. Dô đó, lãi suất cho vay ảnh hưởng trực tiếp đến lợi 

nhuận của Công ty khi có sự biến động của thị trường. Mặt bằng lãi suất trông năm 2017 tương đối ổn định. 

Lãi suất chô vây các lĩnh vực sản xuất kinh dôânh thông thường ở mức 6,8%-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3%-

11%/năm đối với trung và dài hạn. Bân lãnh đạo Công ty luôn nghiên cứu thị trường, cân bằng giữa nguồn 

vốn vay và vốn tự có cũng như lựa chọn thời điểm vây để tối ưu hóâ việc sử dụng chi phí, vừa tài trợ cho hoạt 

động kinh doanh một cách hiệu quả.  

Rủi ro pháp luật 

Để đạt được mức tăng trưởng cao và hoạt động hiệu trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, hoàn thiện 

công cụ quản lý Nhà nước luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt với khối lượng công việc lớn. Bộ 

Xây dựng đảm bảo tiến độ xây dựng 2 dự án Luật (Luật Quản lý phát triển đô thị và Luật Kiến trúc); chủ động 

rà soát, hoàn thành hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Sửâ đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà 

ở, Luật Kinh dôânh BĐS, Luật Quy hoạch đô thị và đã được Chính phủ thông quâ, đưâ vàô Đề nghị điều chỉnh 

Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh 2018. Bên cạnh đó, Bộ trình và được Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ ký ban hành 4 Nghị định, 3 Quyết định, 2 Chỉ thị; Bộ Ban hành theo thẩm quyền 13 Thông tư và tiếp tục 

hoàn thiện 5 văn bản, đề án đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Có thể thấy trông năm 2017 và định 

hướng trông năm 2018 sắp tới, công tác hoàn thiện khung pháp lý cho ngành xây dựng vẫn còn được tiếp tục 

đẩy mạnh. Cường Thuận IDICO hoạt động trong ngành sẽ chịu sự chi phối bởi các thây đổi củâ các văn bản 

này. 

Ngoài ra, CTI là một Công ty đại chúng niêm yết trên sàn HOSE sẽ chịu sự ảnh hưởng của Luật Doanh nghiệp, 

Luật Chứng khôán,… Hiện nay, với xu hướng hòa nhập vào sự phát triển chung của thế giới và khu vực, việc 

quản trị Công ty là một thách thức lớn đòi hỏi CTI phải thây đổi từng ngày, chú trọng hơn trông công tác quản 

trị, minh bạch thông tin. Nghị định 71/2017/NĐ-CP râ đời và có hiệu lực ngày 01/8/2017, tiếp đến Thông tư 

95/2017/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty đại chúng đòi hỏi Công 

ty cần cập nhật liên tục các quy định mới và áp dụng một cách hiệu quả. 

 

Rủi ro giá nguyên vật liệu 

Giá vốn nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm (thành phẩm cống các loại, thành phẩm đá và dịch vụ mỏ đá, bê 

tông nhựa nóng, dịch vụ, xây lắp,…) chiếm tỷ lệ rất cao so với dôânh thu (hơn 75%). Dô đó, lợi nhuận củâ đến 

từ các sản phẩm này của Công ty phụ thuộc rất lớn vào sự biến động giá của các nguyên vật liệu đầu vào. Với 

các mỏ đá mà Công ty hiện đâng được quyền sử dụng khai thác phần nàô bù đắp rủi ro này bởi việc chủ động 

khai thác, sản xuất và cung ứng dựa theo kế hoạch sản xuất theo từng năm. Tuy nhiên, các chi phí về nhân 

công, chi phí vận chuyển, cải thiện môi trường,… cũng là một bài tôán đặt ra mà Công ty cần phải cân nhắc 

đến để có được các phương án tối ưu. 
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  Rủi ro đặc thù ngành 

Hôật đô ̣ ng kinh dôânh củâ cô ng ty Cổ phần Đầu tư Phất triển Cường Thuâ ̣ n IDICO hiê ̣n nây chủ yếu lầ 

xây dựng công trình giâô thông đường bộ (XDCTGTĐB). Các nhân tố rủi rô xảy đến các dự án trông lĩnh 

vực này ở Việt Nâm đã trở thành đối tượng chú ý củâ các phương tiện thông tin đại chúng và dư luận 

xã hội vì các dự án xây dựng hầu như bị chậm tiến độ, tăng chi phí và ảnh hưởng đến chất lượng xây 

dựng, hiệu quả khâi thác. Việc thu phí bất hợp lý trông thời giân quâ đã dấy lên nhiều bất cập trông dư 

luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình chung củâ ngành và CTI nói riêng. Ở nhiều khíâ cạnh khác nhâu, có 

thể thấy những rủi rô như sâu: 

Thứ nhất, các dự án XDCTGTĐB có thời giân xây dựng dài, khối lượng công việc lớn, nguồn vốn đầu tư 

lớn. Thứ hai, các dự án XDCTGTĐB có qui mô xây dựng lớn, chiều dài xây dựng từ vài km đến hàng chục, 

hàng trăm km, khu vực có liên quân đến xây dựng công trình thường đi quâ nhiều vùng miền, nhiều địâ 

phương khác nhâu, dô đó chịu tác động trực tiếp từ nhiều môi trường khác nhâu như chính trị, kinh tế, 

xã hội, côn người, tự nhiên, luật pháp, công nghệ, vật liệu. Thứ ba, có nhiều lôại công trình khác nhâu 

trông các công trình thôát nước lớn nhỏ, đường hầm, các công trình ân tôàn giâô thông, các công trình 

phục vụ. Dô đó, các dự án XDCTGTĐB yêu cầu sự thâm giâ củâ rất nhiều đơn vị. Thứ tư, các dự án 

XDCTGTĐB thực hiện ngôài trời, thời giân và quá trình xây dựng dài, điều kiện khí hậu, địâ chất thuỷ 

văn và môi trường kinh tế - xã hội củâ các khu vực khác nhâu là khác nhâu. Vì vậy, có nhiều nhân tố rủi 

rô trông các dự án XDCTGTĐB, như những rủi rô trông quá trình râ quyết định phê duyệt, khảô sát, 

thiết kế, xây dựng, kỹ thuật công nghệ, chất lượng, đầu tư, thiên tâi bất khả kháng và còn nhiều nữâ, mà 

hầu như các rủi rô bâô trùm tôàn bộ quá trình thực hiện xây dựng. Thứ năm, quá trình xây dựng thường 

là duy nhất, hiếm khi có sự lặp lại. 
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Rủi ro tín dụng 

Rủi rô xẩy râ khi cấc đối tấc củâ cô ng ty khô ng thực hiê ̣n cấc nghĩâ vụ trông hợp đồng (chủ yếu 

lầ cấc khôẩn phẩi thu khấch hầng) dẫn đến thiê ̣ t hậi về mâ ̣ t tầi chính chô cô ng ty. Vì lý dô đâ ̣ c thù 

củâ ngầnh, cô ng ty thường phẩi thực hiê ̣n chính sấch bấn hầng trẩ châ ̣m để thu hút khấch hầng 

nê n lượng tiền phẩi thu rất lớn, điều nầy gâ y râ rất nhiều rủi rô chô hôật đô ̣ ng kinh dôânh củâ 

cô ng ty. Để giẩm thiểu điều nầy, cô ng tấc thêô dỗi châ ̣ t chễ cấc khôẩn phẩi thu thường xuyê n 

được cô ng ty thực hiê ̣n. Ngôầi râ, với cấc khôẩn tiền gửi ngâ n hầng, cô ng ty chủ yếu lựâ chộn 

những ngâ n hầng uy tín hầng đầu củâ Viê ̣ t Nâm, điều nầy giúp hận chế tối đâ rủi rô về tín dụng 

khi gửi tiền tậi ngâ n hầng. 

Rủi ro khác 

Các rủi rô khác như chiến tranh, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh... là những rủi ro bất khả kháng, 

mặc dù rất hiếm khi xảy râ, nhưng nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản, côn người và tình 

hình hoạt động chung củâ Công ty. Đây là rủi ro không thể loại trừ nhưng có thể giảm thiểu. Vì 

vậy, Công ty thường xuyên nắm bắt kịp thời thông tin phòng ngừa tổn thất lớn xảy ra. 
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Tình hình sản xuất kinh doanh 

Tổ chức nhân sự 

Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

Tình hình tài chính 

Thông tin cổ đông 

Phát triển bền vững 
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Tình hình sản xuất kinh doanh  

ĐVT: Triệu đồng 

STT Doanh thu thuần Năm 2016 Năm 2017 % Tăng, giảm 

1 Bán hàng hóa  16.453   34.732  111,10% 

2 Bán thành phảm cóng các loại  64.990   82.392  26,78% 

3 Bán thành phảm đá và dịch vụ mỏ đá  29.070   96.065  230,46% 

4 
Cung cáp bê  to ng nhựa nóng, dịch vụ & 
xa y láp 

 510.137   392.041  -23,15% 

5 Thu phí tỉnh lo ̣  16  52.963   58.342  10,16% 

6 
Thu phí giao tho ng trạm thu phí 
Km1841+912 Quóc lo ̣  1 

 293.126   257.556  -12,13% 

7 
Thu phí giao tho ng trạm thu phí trê n 
Quóc lo ̣  91 

 66.044   157.148  137,94% 

8 Doanh thu dịch vụ du lịch và nhà hàng  -   3.085  - 

9 Khác  1.376   12.098  779,19% 

Tổng cộng  1.034.160   1.093.460  5,73% 

 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 
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1,59%

6,28%

2,81%

49,33%

5,12%

28,34%

6,39% 0,13%

Năm 2016

 

3,18%

7,53%

8,79%

35,85%

5,34%

23,55%

14,37%

0,28% 1,11%

Năm 2017
Đóng góp lớ́n nhát trong tỏng doanh thu của 

Co ng ty là mảng cung cáp bê  to ng nhựa nóng, 

dịch vụ & xa y láp chiếm tỷ trọng 35,85% na m 

2016 và ta ng lê n 49,33% trong na m 2017. Mảng 

Thu phí giao tho ng trạm thu phí Km1841+912 

Quóc lo ̣  1 chiếm tỉ trọng lớ́n tiếp thêo chiếm 

23,55% trong năm 2017 với giá trị hớn 257 tỷ 

đồng. Quốc lộ 1 là tuyến đường giao thông xuyên 

suốt Việt Nam và là tuyến đường quan trọng 

hàng đầu Việt Nam nên nhu cầu qua lại của 

người dân rất cao nên việc thu phí tại trạm thu 

phí luôn đạt doanh thu cao và chiếm pha n quan 

trọng của Co ng ty. Trong na m 2017, tuy phải tạm 

dừng thu phí mo ̣ t thớ̀i gian và giảm mức thu giá 

dịch vụ sử dụng 20% nhưng doanh thu mảng 

này chỉ giảm 12,13% so vớ́i na m 2016. Doanh 

thu đến từ Bán thành phảm đá và dịch vụ mỏ đá, 

Thu phí giao tho ng trạm thu phí trê n Quóc lo ̣  91 

và doanh thu khác đều có sự tăng trưởng mạnh.  

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
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Doanh thu Giá vốn 

Tỷ trọng 
GV/DT 

Bán hàng hóa 34.732 32.104 92,43% 

Bán thành phảm cóng các loại 82.392 51.106 62,03% 

Bán thành phảm đá và dịch vụ mỏ đá 96.065 53.337 55,52% 

Cung cáp bê  to ng nhựa nóng, dịch vụ & xa y láp 392.041 300.609 76,68% 

Thu phí tỉnh lo ̣  16 58.342 14.580 24,99% 

Thu phí giao tho ng trạm thu phí Km1841+912 Quóc lo ̣  1 257.556 102.183 39,67% 

Thu phí giao tho ng trạm thu phí trê n Quóc lo ̣  91 157.148 36.022 22,92% 

Doanh thu dịch vụ du lịch và nhà hàng 3.085 1.707 55,32% 

Khác 12.098 6.677 55,19% 

 

0 100.000 200.000 300.000 400.000
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Bán thành phẩm cống các loại

Bán thành phẩm đá và dịch vụ mỏ đá

Cung cấp bê tông nhựa nóng, dịch vụ & xây lắp

Thu phí tỉnh lộ 16

Thu phí giao thông trạm thu phí Km1841+912 Quốc lộ 1

Thu phí giao thông trạm thu phí trên Quốc lộ 91

Dịch vụ du lịch và nhà hàng

Khác

Giá vốn Doanh thu
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Giá vốn các hoạt động sản xuất luôn chiếm tỷ 

trọng lớn trong doanh thu. Có thể thấy giá 

vốn hàng bán trong mảng sản xuất như Bán 

thành phảm cóng các loại, Bán thành phảm đá 

và dịch vụ mỏ đá, Cung cáp bê  to ng nhựa 

nóng, dịch vụ & xa y láp, Bán hàng hóa… đều 

chiếm tỷ trọng trên 55% làm biên lợi nhuận 

bị thu hẹp. Ở chiều ngược lại, biên lợi nhuận 

của quyền thu phí các trạm giao thông cao 

hớn, phần nào bù đắp cho hoạt động sản xuất. 

Ban lãnh đạo Công ty luôn cân nhắc, tính toán, 

nắm bắt thị trường để có thể đưa ra chiến 

lược sản xuất, kinh doanh hợp lý đêm lại 

doanh thu và lợi nhuận tối ưu nhất. 
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

Danh sách Ban điều hành 

STT Thành viên Chức vụ 
Số lượng CP 

sở hữu 
Tỷ lệ sở 

hữu 

1 Nguyễn Xua n Quang Thành viê n HĐQT kiê m Tỏng Giám đóc 1.627.430 2,58% 

2 Trướng Ho ng Loan Thành viê n HĐQT kiê m Phó Tỏng Giám đóc 4.114.000 6,53% 

3 Nguyễn Va n Khang Thành viê n HĐQT kiê m Phó Tỏng Giám đóc 420.000 0,67% 

4 Nguyễn Sỹ Phong Thành viê n HĐQT kiê m Phó Tỏng Giám đóc 6.000 0,01% 

5 Đớ́i Hùng Cướ̀ng Phó Tỏng Giám đóc 1.100 0,002% 

6 Phạm Thanh Quảng Phó Tỏng Giám đóc 3.000 0,005% 

7 Phạm Mai Thu Phó Tỏng Giám đóc kiê m Kế toán trướ̉ng 100.000 0,16% 
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Lý lịch Ban Điều hành 

 

Ông Nguyễn Xuân Quang - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

 

Ngày sinh  02/12/1962 

Nơi sinh Thanh Hóa  

Quốc tịch Việt Nam 

Địa chỉ thường trú  
168, Khu phố 11, phường An Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Trình độ văn hóa 12/12 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư cầu đường 

Quá trình công tác  

03/1993 - 06/2000 Phụ trách đội xê cớ giới Công ty An Bình – BQP 

06/2000 - 09/2004 
Giám đốc Xí nghiệp thi công cớ giới Công ty An 

Bình – BQP 

09/2004 - 05/2005 Phó giám đốc Công ty An Bình - BQP 

05/2005 - 03/2008 Cán bộ Quân đoàn 4 – BQP 

03/2008 - 04/2009 
Cố vấn HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển 

Cường Thuận IDICO 

04/2009 - 02/2012 
Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Phát 

triển Cường Thuận IDICO 

27/02/2013 -  nay 
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển 

Cường Thuận IDICO 
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Chức vụ hiện nay tại Công ty Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 

Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO 

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận, Chủ 

tịch HĐQT Công ty cổ phần KT và KD VLXD IDICO Đồng 

Nai, chủ tịch HĐQT tại CTCP Đầu tư QL91 Cần Thớ - An 

Giang và CTCP Đăng kiểm cớ giới Cường Thuận CTI. 

Số CP  nắm giữ tại thời điểm hiện nay 1.627.430 cổ phần, chiếm 2,58% vốn điều lệ 

 

Đại diện sở hữu - 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

Cá nhân sở hữu - 1.627.430 cổ phần, chiếm 2,58% vốn điều lệ 

Tỷ lệ sở hữu CK  ở các Công ty khác - 0 cổ phần 

-  

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện 

nay của những người có liên quan 

- 5.533.958 cổ phần. 
 

 - Bà Trướng Hồng Loan (Vợ): 4.114.000 CP 
- Ông Nguyễn Xuân Cường (Con): 419.958 CP 
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Luyến (Con): 500.000 CP 
- Ông Nguyễn Xuân Quảng (Con): 500.000 CP 
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Bà Trương Hồng Loan - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 

 

Ngày sinh  1969 

Nơi sinh Bến Tre 

Quốc tịch Việt Nam 

Địa chỉ thường trú  168, Khu phố 11, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Trình độ văn hóa 12/12 

Trình độ chuyên môn Quản Trị Kinh Doanh 

Quá trình công tác  

2000 - 09/2007 Giám đốc Công ty TNHH Cường Thuận 

09/2007 -  01/2008 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cường Thuận  

01/2008 - 27/02/2013 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO 

27/02/2013 - nay Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát 

triển Cường Thuận IDICO 
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Chức vụ hiện nay tại 

Công ty 

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 

Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO. 

Chức vụ hiện nay tại tổ 

chức khác 
Không có 

Số cổ phần nắm giữ tại 

thời điểm hiện nay 
4.114.000 cổ phần, chiếm 6,53% vốn điều lệ 

Đại diện sở hữu - 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

Cá nhân sở hữu - 4.114.000 cổ phần, chiếm 6,53% vốn điều lệ 

Tỷ lệ sở hữu CK ở các 

Công ty khác 
0 cổ phần 

Số CP nắm giữ tại thời 

điểm hiện nay của những 

người có liên quan 

3.053.768 CP 

 

 

- Ông Nguyễn Xuân Quang (Chồng): 1.627.430 CP 

- Ông Nguyễn Xuân Cường (Con): 419.958 CP 

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Luyến (Con): 500.000 CP 

- Ông Nguyễn Xuân Quảng (Con): 500.000 CP 
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Ông Nguyễn Văn Khang - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 

 

Ngày sinh  17/09/1971 

Nơi sinh Thái Bình 

Quốc tịch Việt Nam 

Địa chỉ thường trú  0602 Tòa nhà Ruby Tower 2, Sài Gòn Pearl, số 91 đường Nguyễn Hữu 

Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. 

Trình độ văn hóa 12/12 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính 

Quá trình công tác  

1998 - 2000 Kế toán tổng hợp – Công ty An Bình – BQP 

2000 - 05/2005 Phụ trách kế toán Xí nghiệp thi công cớ giới Công ty An Bình – BQP 

06/2005 - 08/2007 Phụ trách Xí nghiệp thi công cớ giới Công ty cổ phần An Bình 

2005 - 09/2007 Phó giám đốc tài chính Công ty TNHH Cường Thuận 

09/2007 -  01/2008 Phó Tổng Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Cường Thuận 

01/2008 -  nay 

Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận 

IDICO, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thớ – 

An Giang 
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Chức vụ hiện nay tại Công ty Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc tài chính Công ty cổ phần 

Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO. 

Chức vụ hiện nay tại tổ chức 

khác 

Tỏng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Quóc lo ̣  91 Ca n Thớ - An 

Giang; Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận. 

Số cổ phần nắm giữ tại thời 

điểm hiện nay 

440.000 cổ phần, chiếm 0,67% vốn điều lệ. 

Đại diện sở hữu - 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

Cá nhân sở hữu - 440.000 cổ phần, chiếm 0,67% vốn điều lệ 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở 

các Công ty khác 

0 cổ phần 

 

Số cổ phần nắm giữ tại thời 

điểm hiện nay của những 

người có liên quan 

0 cổ phần 
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Ông Nguyễn Sỹ Phong - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 

 

Ngày sinh  02/03/1958 

Nơi sinh Hà Nội 

Quốc tịch Việt Nam 

Địa chỉ thường trú  14 Lý Thường Kiệt, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. 

Trình độ văn hóa 12/12 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư điện tử. 

Quá trình công tác  

1979 - 1988 Giáo viên khoa tên lửa trường Trung cấp kỹ thuật phòng không 

08/1988 - 06/2003 
Chuyển ngành về Công ty giấy Tân Mai phụ trách bộ phận đo 
lường và điều khiển tự động. Thường vụ ban chấp hành Công 
đoàn Công ty. Phó phòng hành chính bảo vệ Công ty 

07/2003 - 2005 Phó Giám đốc Công ty TNHH Cường Thuận 

2006 - 2007 Phó Giám đốc Công ty TNHH DV xử lý môi trường Đồng Nai 

11/2007 - 01/2008 Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cường Thuận 

01/2008 - nay 
Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường 

Thuận IDICO 

 

 

 



Trang 36 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức vụ hiện nay tại Công ty Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc tài chính Công ty cổ phần 

Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO. 

Chức vụ hiện nay tại tổ chức 

khác 

Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Đồng Thuận, Giám đốc Công 

ty cổ phần Kỹ thuật và Kinh doanh VLXD IDICO Đồng Nai. 

Số cổ phần nắm giữ tại thời 

điểm hiện nay 

6.000 cổ phần, chiếm 0,01% vốn điều lệ. 

Đại diện sở hữu - 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

Cá nhân sở hữu - 6.000 cổ phần, chiếm 0,01% vốn điều lệ. 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở 

các Công ty khác 

0 cổ phần 

 

Số cổ phần nắm giữ tại thời 

điểm hiện nay của những 

người có liên quan 

Nguyễn Thị Kim Duyên (Em): 44.000 cổ phần. 
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Ông Phạm Thanh Quảng – Phó Tổng Giám đốc 

 

Ngày sinh  1977 

Nơi sinh Quảng Bình  

Quốc tịch Việt Nam 

Địa chỉ thường trú  236 QL51, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Trình độ văn hóa 12/12 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế 

Quá trình công tác  

2000 -  2007 Nhân viên Kinh doanh Công ty TNHH Cường Thuận 

2007 - 08/2010 Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần Cường Thuận 

08/2010 -  nay Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận 

IDICO 

Chức vụ hiện nay tại Công ty Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận 

IDICO. 

Chức vụ hiện nay tại tổ chức 

khác 

Không có 

Số cổ phần nắm giữ tại thời 

điểm hiện nay 

3.000 cổ phần, chiếm 0,005% vốn điều lệ 

Đại diện sở hữu - 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

Cá nhân sở hữu - 3.000 cổ phần, chiếm 0,005% vốn điều lệ. 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở 

các Công ty khác 

0 cổ phần 

Số cổ phần nắm giữ tại thời 

điểm hiện nay của những 

người có liên quan 

0 cổ phần 
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Ông Đới Hùng Cường – Phó Tổng Giám đốc 

 

Ngày sinh  1977 

Nơi sinh Kon Tum 

Quốc tịch Việt Nam 

Địa chỉ thường trú  303C7 Chung cư An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. 

Trình độ văn hóa 12/12 

Trình độ chuyên môn Kỹ sư Cầu đường 

Quá trình công tác  

2002 - 2003 Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần Vận Tải Quốc Tế Hoàng Anh 

2003 - 2005 Nhân viên kỹ thuật Công ty An Bình BQP 

2005 - 09/2007 Phó phòng kỹ thuật Công ty TNHH Cường Thuận 

09/2007 - 01/2008 Phó phòng kỹ thuật Công ty cổ phần Cường Thuận 

01/2008 - 03/2009 Phó Giám đốc kỹ thuật thi công Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển 

Cường Thuận IDICO 

03/2009 - nay Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận 

IDICO 

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận 

IDICO 

Chức vụ hiện nay tại tổ chức 

khác 

Không có 

Số cổ phần nắm giữ tại thời 

điểm hiện nay 

1.100 cổ phần, chiếm 0,002% vốn điều l 

Đại diện sở hữu - 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

Cá nhân sở hữu - 1.100 cổ phần, chiếm 0,002% vốn điều lệ 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở 

các Công ty khác 

0 cổ phần 

Số cổ phần nắm giữ tại thời 

điểm hiện nay của những 

người có liên quan 

0 cổ phần 
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Bà Phạm Mai Thu – Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng 

 

Ngày sinh  28/01/1973 

Nơi sinh Nam Định 

Quốc tịch Việt Nam 

Địa chỉ thường trú  Tổ 3, Khu phố 2, Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

Trình độ văn hóa 12/12 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế 

Quá trình công tác  

1996 - 1999 Nhân viên kế toán Công ty TNHH Chăn nuôi Charoên Pokphan Việt 

Nam 

2000 - 2001 Quản lý kế toán Công ty TNHH Chăn nuôi Charoên Pokphan Việt Nam 

2002 - 2003 Kế toán trưởng Công ty TNHH Chăn nuôi Charoên Pokphan Việt Nam 

2004 - 2008 Kế toán trưởng Công ty TNHH Kỹ thuật DD AVIVA 

2009 - 05/2014 Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu Tư Đồng Thuận 

06/2014 - nay Phó Tổng Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phẩn 
Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO 

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần 

Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO. 

Chức vụ hiện nay tại tổ chức 

khác 

Không có 

Số cổ phần nắm giữ tại thời 

điểm hiện nay 

 

Đại diện sở hữu - 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

Cá nhân sở hữu - 100.000 cổ phần, chiếm 0,16% vốn điều lệ. 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở 

các Công ty khác 

0 cổ phần 

Số cổ phần nắm giữ tại thời 

điểm hiện nay của những 

người có liên quan 

0 cổ phần 
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Danh sách thay đổi thành viên HĐQT, BKS, BTGĐ trong năm 2017 

Kho ng có 

Số lượng cán bộ công nhân viên 

STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 

I Theo trình độ lao động 456 100,00% 

1 Trình độ trên đại học 5 1,10% 

2 Trình độ đại học, cao đẳng 97 21,27% 

3 Trình độ trung cấp 66 14,47% 

4 Công nhân kỹ thuật 112 24,56% 

5 Lao động phổ thông 176 38,60% 

II Theo loại hợp đồng lao động 456 100,00% 

1 Hợp đồng không thời hạn 150 32,89% 

2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) 0 0,00% 

3 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 306 67,11% 

III Theo giới tính 456 100,00% 

1 Nam 360 78,95% 

2 Nữ 96 21,05% 

 

Thu nhập bình quân 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

Tổng số lượng người lao 
động (người) 

435 405 461 456 

Thu nhập bình quân  

(đồng/người/tháng) 
6.500.000 6.800.000 8.600.000 9.200.000 
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1,10%

21,27%

14,47%

24,56%

38,60%

Theo trình độ lao động

Trình độ trên đại học

Trình độ đại học, cao đẳng

Trình độ trung cấp

Công nhân kỹ thuật

Lao động phổ thông

32,89%

67,11%

Theo loại HĐLĐ

Hợp đồng không thời hạn

Hợp đồng xác định từ 1-3 năm

78,95%

21,05%

Theo giới tính

Nam Nữ
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Tiền lướng bình quân của người lao động trong Công ty luôn tăng qua từng năm. 

Công ty luôn chú trọng đến đời sống của người lao động, sắp xếp nhân sự hợp lý vừa 

đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được diễn ra một cách 

hiệu quả, tăng sản lượng, tăng doanh thu và từ cớ sở đó tăng tiền lướng cho lao 

động. Lao động của Công ty chủ yếu là Công nhân kỹ thuật và lao động phổ thông. 

Với mức lướnga bình quân như trên có thể đảm bảo được đời sống và cải thiện sinh 

hoạt, khuyến khích người lao động có động lực làm việc và gắn bó lâu dài hớn với 

Công ty.  
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Chính sách nhân sự 

 

Về đào tạo 

Tùy vào mõi đói tượ́ng khác nhau co ng ty sễ 

có những chướng trình đào tạo phù hợ́p và 

rõ ràng. Đo ̣ i ngũ kỹ sư mớ́i, nha n viê n kỹ 

thua ̣ t cũng như co ng nha n co ng nghê ̣  đê u 

đượ́c hướ́ng dãn, giớ́i thiê ̣u các quy trình 

co ng nghê ̣  mớ́i và tiê n tiến trê n thế giớ́i. Các 

kỹ sư đê u hoạt đo ̣ ng đo ̣ c la ̣ p, tự tham khảo 

các sách hướ́ng dãn, tài liê ̣u trê n intêrnêt 

cũng như tích lũy tho ng qua hoạt đo ̣ ng hàng 

ngày. Các tho ng báo mớ́i đê u đượ́c truyê n 

đạt tho ng qua các chuyê n đê  hoa ̣ c trao đỏi 

qua email. 

Bê n cạnh đó, dựa vào nhu ca u đào tạo nha n 

viê n của từng bo ̣  pha ̣ n, Co ng ty sễ tiến hành 

tỏ chức các lớ́p đào tạo, na ng cao kiến thức 

và nghiê ̣p vụ chuyê n mo n bàng cách kết hợ́p 

vớ́i các trung ta m hoa ̣ c cử cán bo ̣  ra nướ́c 

ngoài nhàm học hỏi kinh nghiê ̣m phát triển 

sản phảm của các nướ́c phát triển. Co ng ty 

luo n tạo mọi điê u kiê ̣n cả vê  thớ̀i gian và chi 

phí cho các cán bo ̣  nha n viê n ta ̣ p trung học 

ta ̣ p. 

 

Về tuyển dụng 

Co ng ty luo n xêm trọng na ng lực của mõi 

nha n viê n và luo n đo ̣ ng viê n, khuyến khích 

các ứng viê n muón gán bó la u dài vớ́i Co ng 

ty, có tác phong làm viê ̣ c chuyê n nghiê ̣p. 

Nhàm thu hút nha n tài, các chính sách lướng 

thướ̉ng đê u đượ́c co ng ty phỏ biến rõ ràng, 

công bàng và đa ̣ c biê ̣ t sễ có những mức 

thướ̉ng xứng đứng cho các nha n viê n xuát 

sác, có nhiê u kinh nghiê ̣m trong lĩnh vực 

chuyên môn. 

 

Môi trường công việc 

Co ng ty luo n mong muón tạo ra mo i trướ̀ng làm viê ̣ c hiê ̣n đại, co ng 

bàng và na ng đo ̣ ng. Tát cả cán bo ̣  nha n viê n tại Co ng ty đê u có cớ ho ̣ i 

phát triển tói đa khả na ng sáng tạo cũng như kiến thức chuyê n mo n. 

Những đóng góp và cóng hiến vê  sức lực và trí tuê ̣  đê u đượ́c ghi nha ̣ n 

và đánh giá kịp thớ̀i.  

 

Về lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ 

Công ty có chế độ lướng riêng phù hợp với đặc trưng ngành và 

đảm bảo quyền lợi cho người lao động thêo quy định của pháp 

luật. Đảm bảo nguyên tắc phân phối thêo lao động, khắc phục tình 

trạng phân phối bình quân, đánh giá đúng mức độ đóng góp của 

từng vị trí công tác trong Công ty, gắn liền tiền lướng với năng 

suất, chất lượng và hiệu quả của từng người, khuyến khích người 

lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, khuyến khích mọi 

người nâng cao hiệu suất công tác. Từ đó khuyến khích CBCNV 

làm việc hăng say góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty. Để khuyến khích và cải thiện nâng cao thu 

nhập cho người lao động, Công ty đã xây dựng hệ thống thang 

bảng lướng và ban hành các quy chế trả lướng, thưởng trong 

Doanh nghiệp theo tiêu chuẩn riêng của mình. Hàng năm, Công 

ty kết hợp với Công đoàn tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán 

bộ công nhân viên. Đồng thời Công ty luôn trang bị đầy đủ thiết 

bị và phướng tiện bảo vệ cá nhân và bồi dưỡng độc hại cho người 

lao động thêo đúng tiêu chuẩn chức danh công việc. 

Ngoài ra, Công ty tổ chức tặng quà cho cán bộ công nhân viên 

trong ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và tặng quà cho cán bộ công nhân 

viên diện chính sách nhân ngày thướng binh liệt sĩ 27/07, ngày 

thành lập quân đội 22/12... Tham gia các hoạt động xã hội như: 

tướng thân tướng ái, giúp đỡ cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh 

khó khăn, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, đóng góp vào quỹ xóa đói 

giảm nghèo. Đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức Đảng, Công 

đoàn, Đoàn Thanh niên, thông qua các chướng trình văn thể mỹ, 

tạo không khí vui tưới lành mạnh trong Công ty. Bên cạnh đó, 

Công ty tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi nghỉ dưỡng, nghỉ 

mát hàng năm với kinh phí trích từ quỹ phúc lợi. 
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 

Trong năm 2017, về cớ bản Công ty đã hoàn thành được các mục tiêu về đầu tư các dự án, trong đó cụ thể đã thi công hoàn 

thành dự án Xây dựng Đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu tại xã Phước Tân và xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa theo 

hình thức hợp đồng BOT; Thi công xong một số hạng mục trọng yếu như Cầu Đồng Môn và nền đường toàn tuyến của dự án 

nút giao 319 và Cao tốc TP.HCM-Long Thành; đã hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng dự án Nhà ở xã hội Phường Tam Hòa, 

cùng nhiều dự án đầu tư khác đang trong giai đoạn xin cấp giấy phép đầu tư… Trong đó cụ thể tình hình triển khai các dự 

án như sau: 

 

Dự án đường chuyên dùng vận 

chuyển VLXD 

Toàn tuyến có tổng chiều dài hớn 6,0 

Km với tổng mức đầu tư trên 200 tỷ 

đồng. Dự án đã được thi công hoàn 

chỉnh tuyến và cho lưu thông. Hiện nay, 

đang tiến hành thực hiện các thủ tục để 

nghiệm thu dự án và dự kiến sẽ thu phí 

hoàn vốn dự án trong quý II năm 2018. 

 

 Dự án nút giao 319 và Cao tốc TP.HCM-Long 

Thành: 

Đây là dự án đầu tư BOT, dự án là đoạn tuyến đường mới 

hoàn toàn nối dài từ tỉnh lộ 319 (TL 319) để kết nối vào cao 

tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây. Tổng chiều dài tuyến 

là 2,39 km và tổng chiều dài phần cầu vượt kết nối với tuyến 

Cao tốc là 7,07km. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 970 tỷ 

đồng.  

Dự án hiện đã triển khai thi công xong phần đào đắp nền 

đường toàn tuyến, thi công hoàn chỉnh hạng mục cầu Đồng 

Môn và đang triển khai thi công các hạng mục cầu Hàng Điều, 

cầu vượt cao tốc cùng các hạng mục liên quan khác của dự án. 

Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào Quý I năm 2019.  

 

Các dự án đang triển khai đầu tư, xây dựng: 
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Dự án khu nhà ở xã hội phường Tam Hòa: 

Là dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại Tỉnh 

Đồng Nai tại Phường Tam Hòa – TP. Biên Hòa (gần 

bệnh viện Đa khoa Đồng Nai), dự án có tổng vốn 

đầu tư vào khoảng 325 tỷ đồng. Dự án gồm hai toà 

nhà có chiều cao 23 tầng với 456 căn hộ. Dự án đã 

hoàn tất các thủ tục về đầu tư xây dựng. 

 

Đầu tư xây dựng bảng quảng cáo dọc tuyến 

Võ Nguyên Giáp: 

Trong năm 2017 Công ty đã tiến hành xây dựng 

một số móng cột của các biển quảng cáo tại các 

thửa đất có sẳn của công ty dọc trên tuyến Võ 

Nguyên Giáp và dự kiến sẽ đưa các biển quảng 

cáo này vào hoạt động trong Quý II năm 2018. 

 

Đầu tư xây dựng dây chuyền kích đẩy (Jacking pipe) 

Mặc dù đã dự kiến đầu tư trong năm 2017, tuy nhiên do nhu 

cầu thị trường đang còn chậm vì thế trong năm 2018 công ty 

dự kiến sẽ đầu tư để hiện đại hóa dây chuyền sản xuất cống 

của công ty, nhằm tạo ra các sản phẩm bê tông cốt thép có 

cường độ cao và chất lượng tốt để đáp ứng cho các dự án xây 

dựng tuyến cống thoát nước ngầm sắp triển khai. 

 

Khu du lịch Đảo Ó, Đồng Trường:  

Đây là dự án về đầu tư dịch vụ du lịch, tổng diện tích của 2 khu đảo vào khoảng 28ha. Hiện nay công ty đã đầu 

tư xây dựng được nhiều hạng mục cớ bản như: khu nhà hàng, khu nhà nghỉ dưỡng cao cấp, đường bao quanh 

đảo, đường nội bộ các đảo, khu sân golf, khu vườn hoa… và đang tạo ra một diện mạo mới và ngày càng thu hút 

được nhiều hớn khách du lịch từ các địa phướng lân cận. 
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 Dự án khu nhà ở xã hội 

Xã Phước Tân: 

Đây cũng là dự án xây dựng nhà ở xã 

hội theo chủ trướng của tỉnh Đồng 

Nai. Dự án toạ lạc tại khu tái định cư 

Xã Phước Tân, thành phố Biên Hoà. 

Dự án gồm hai toà nhà cao tầng có 

chiều cao 12 tầng. Hiện dự án đang 

tiến hành các thủ tục đầu tư và hành 

chính liên quan.  

 

 

 

Các dự án đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục đầu tư: 

 

 Dự án đường ven Hồ Trị An:  

Đang thực hiện việc đánh giá tác động môi trường để trình Bộ TNMT, Bộ NNPTNT trước khi thực hiện các 

bước đầu tư tiếp theo. Dự kiến Quý III năm 2018 sẽ hoàn tất các hồ sớ pháp lý, thiết kế liên quan để triển 

khai dự án. 

  Dự án Khu công nghiệp Phước Bình – Long Thành: 

Dự án có tổng diện tích khoảng 640 ha bao gồm các dự án Khu công nghiệp (khoảng 450ha); Khu dân cư 

(khoảng 74 ha) và Khu dịch vụ tổng hợp (khoảng 115ha); Hiện đang thực hiện các thủ tục trình thủ tướng 

chính phủ duyệt quy hoạch. 

 

 Các dự án đầu tư đã đưa vào khai thác: 

  Hoạt động kinh doanh xăng dầu – Trạm 

xăng dầu Cường Thuận IDICO: 

Trạm nằm trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp – Xã 

Phước Tân. Từ năm 2015 đến nay, trạm đã đi vào 

hoạt động hiệu quả với doanh thu ổn định. Đây chính 

là đầu mối vừa cung ứng và bán buôn các loại nhiên 

liệu xăng dầu cho người tiêu dùng và còn là nguồn 

cung ổn định về nhiên liệu cho hệ thống xê cớ giới 

hớn 150 chiếc của công ty đang hoạt động thi công, 

khai thác và vận chuyển hàng hoá. 

 



Trang 48 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trạm đăng kiểm cơ giới theo hình 

thức xã hội hóa: 

“Trạm đang kiểm xê cớ giới 60-05D” đã đi vào 

hoạt động trong tháng 09/2016; Trạm hiện đang 

hoạt động tốt đáp ứng được nhu cầu về kiểm 

định xê cớ giới trong và ngoài tỉnh. 
 

 Hoạt động khai thác đá vật liệu xây dựng tại các mỏ đá: 

Bao gồm mỏ đá Tân Cang 8, Mỏ Đá Thiện Tân 10 và Mỏ đá Xuân Hoà (Xuân Lộc)… Hiện nay các mỏ đều 

hoạt động ổn định và cho sản phẩm với chất lượng tốt và sản lượng tăng ổn định. Dự kiến trong năm 

2018, công ty sẽ đầu tư thêm các thiết bị máy xay, thiết bị khai thác mới và hiện đại để nâng cao năng 

suất khai thác nhằm đáp ứng tốt hớn cho nhu cầu của thị trường. 

 

 Hoạt động thu phí các dự án BOT: 

Bao gồm các dự án BOT tuyến Quốc Lộ 1A, Tuyến Quốc Lộ 91-91B và Tỉnh Lộ 16; Công tác quản lý thu 

phí tại các dự án này trong năm qua gặp khá nhiều khó khăn, đặc biệt là tại hai trạm thu phí tuyến Quốc 

Lộ 1A, Tuyến Quốc Lộ 91-91B do ảnh hưởng của việc các tài xế trả tiền mệnh giá nhỏ, gây rối làm ách 

tắc giao thông tại trạm thu phí … đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động và doanh thu của các trạm. Tuy 

nhiên, với sự nỗ lực của Ban điều hành đã từng bước tháo gỡ khó khăn đảm bảo tốt công tác quản lý, 

điều hành hoạt động của các trạm được ổn định. 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

STT Chỉ tiêu 2016 2017 

1 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt 

động kinh doanh 
126.204.083.541 143.180.487.831 

2 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt 

động đầu tư 
(435.997.663.441) (613.065.570.660) 

3 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt 

động tài chính 
453.216.974.388 487.107.158.215 

  Tổng  143.423.394.488  17.222.075.386  

Tiền và tương đương tiền cuối năm 253.804.662.311 271.026.737.697 

 

ĐVT: VNĐ 

 

Dòng tiền năm 2017 duy trì mức dướng cho thấy hoạt động lưu chuyển tiền tệ của 

Công ty vẫn tốt, đảm bảo thanh khoản trong năm. Dòng tiền đến từ hoạt động kinh 

doanh chính của Công ty tăng 13,45% cho thấy sự ổn định trong công tác sản xuất 

kinh doanh. Để đạt được điều này, Công ty đã kiểm soát tốt từ việc thu hồi công nợ 

(hớn 53 tỉ đồng), kiểm soát lượng hàng tồn kho (hớn 61 tỉ đồng). Bên cạnh đó, dòng 

tiền chi cho đầu tư tăng mạnh mà chủ yếu là việc chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và 

các TSDH khác. Việc dòng tiền chi cho các hoạt động đầu tư lớn cũng là một đặc thù 

đối với ngành xây dựng công trình như CTI nên cũng không xêm là một khoản đột 

biến, việc tăng chi đầu tư này có thể đánh giá trong năm 2017 Công ty mở rộng 

hoạt động, đầu tư vào máy móc thiết bị cho mảng sản xuất kinh doanh chính.  

Dòng tiền lưu chuyển của hoạt động tài chính tăng 7,48% chủ yếu là do việc phát 

hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược và thông qua hình thức ESOP. Do việc sử dụng 

vốn bằng nguồn vốn phát hành nên lượng vốn đi vay của Công ty giảm so với năm 

2016, các khoản đi vay của năm trước cũng được thanh toán hớn 634 tỉ đồng cũng 

là một nhân tố khiến dòng tiền đầu tư không quá biến động. Đóng góp vào luồng 

tiền ra của dòng tiền đầu tư còn kể đến việc chi trả cổ tức còn lại năm 2016 là 6% 

và tạm ứng cổ tức năm 2017 là 7% với số tiền hớn 132 tỉ đồng.  

Nhìn chung, dòng tiền lưu chuyển trong năm 2017 của Công ty đảm bảo các khoản 

thu, chi tốt, đảm bảo thanh khoản, tài trợ một cách hiệu quả cho vốn đầu tư cho dự 

án và chi thường xuyên.  
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2017 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 0,77 0,99 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 0,66 0,80 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 76,97 67,25 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 334,14 205,35 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 7,95 6,20 

Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,29 0,27 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 10,99 14,08 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 15,12 13,41 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quâ % 3,17 3,78 

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

% 13,13 17,15 
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Thông tin cổ phiếu  

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 62.999.997 cỏ phiếu 

 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 62.999.997 cỏ phiếu 

 Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu 

- Loại cổ phần: cỏ pha n phỏ tho ng 

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đo ng 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU 

TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 

Cơ cấu cổ đông 

(tính đến ngày 28/3/2018)  

(Cung cấp thông tin cổ đông gần nhất – theo danh sách chốt tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018) 

STT Loại cổ đông 
Số lượng 
cổ đông 

Số cổ phiếu Giá trị (đồng) 
Tỷ lệ sở 

hữu/VĐL 

I Cổ đông trong nước 328  45.390.874  453.908.740.000  72,05% 

1 Cổ đông nhà nước -  - - - 

2 Cổ đông tổ chức 12  1.305.860  13.058.600.000  2,07% 

3 Cổ đông cá nhân 316  44.085.014  440.850.140.000  69,98% 

II Cổ đông nước ngoài 38  17.609.123  176.091.230.000  27,95% 

1 Cá nhân 20  118.953  1.189.530.000  0,19% 

2 Tổ chức 18  17.490.170  174.901.700.000  27,76% 

III Cổ phiếu quỹ - - - - 

Tổng cộng 366  62.999.997  629.999.970.000  100,00% 

 



Trang 52 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG  

VÀ CỘNG ĐỒNG 

Chính sách liên quan đến môi trường 

Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều ảnh hưởng đến môi trường. Nếu chúng ta đòi hỏi hoạt động sản xuất 

kinh doanh hoàn toàn không ảnh hưởng đến môi trường thì chắc chắn không có bất kỳ hoạt động kinh tế nào 

xảy ra. Đặc biệt, với ngành nghề kinh doanh của CTI chủ yếu là lĩnh vực xây dựng cớ sở hạ tầng và khai thác 

các mỏ đã không tránh khỏi sự tác động trực tiếp vào điều kiện tự nhiên và sinh thái của môi trường. Do đó, 

Ban lãnh đạo Công ty có những biện pháp để bảo vệ môi trường, hướng đến một doanh nghiệp chất lượng,  

là một phướng pháp giữ vững hình ảnh thướng hiệu CTI trong mắt khách hàng, nhà đầu tư. Cụ thể:  

- Chính sách dùng vật liệu tái tạo được khuyến khích trong toàn bộ nhân viên. Sử dụng những vật liệu 

tái chế vừa có lợi cho môi trường, xã hội mà còn có lợi cho Công ty như giảm giá vốn, hạn chế chi phí 

xử lý, đầu tư hệ thống xử lý chất thải.  

- Chủ động tìm nguồn nguyên liệu sạch: CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO hoạt động trong 

ngành nghề sản xuất; do đó, để ra được một thành phẩm tốt, vấn đề nguyên liệu đầu vào phải đạt đủ 

tiêu chuẩn mới có thể đạt hiệu suất là một vấn đề thách thức với doanh nghiệp nhưng cũng là một cớ 

hội để doanh nghiệp xây dựng hình ảnh. Hệ thống dây chuyền sản xuất được đầu tư hiện đại, đủ khả 

năng tạo ra những thành phẩm chất lượng, bảo đảm quy cách. Việc đánh giá về môi trường xung quanh 

cũng được chú trọng; luôn có những chuyên viên với trình độ chuyên môn cao đánh giá các chỉ số, mức 

độ phát thải ra môi trường theo những quy chuẩn hướng đến đảm bảo mức tối thiểu những tác động 

ra môi trường trong quá trinh sản xuất của Công ty.  

- Đầu tư máy móc hiện đại không những đảm bảo năng suất đáp ứng khối lượng hàng hóa, chất lượng 

công trình, dự án công bố ra thị trường mà còn là một biện pháp tiết kiệm những chi phí cố định như 

tiết kiệm điện, nước, chi phí sửa chữa,..., giảm phát thải ra môi trường, tiêu tốn nhiên liệu. 
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Chính sách liên quan đến người lao động 

- Xác định rõ vai trò của việc đào tạo đối với vấn đề nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, Công ty 

luôn có những biện pháp khuyến khích việc chia sẻ kinh nghiệm giữa những người lao động, đồng thời, 

công ty tiến hành tổ chức các đợt đào tạo chuyên sâu cho công nhân. Bên cạnh việc đào tạo tại chỗ 

thường niên trong nhà máy, công ty cử các công nhân tham gia các lớp vận hành máy móc đảm bảo an 

toàn lao động.  

- Chính sách lướng - thưởng là một trong những chính sách cớ bản giúp Công ty thu hút, duy trì và giữ 

chân người lao động đặc biết là lao động giỏi. Ý thức được điều này, Công ty luôn nghiên cứu sao cho 

chính sách lướng – thưởng  phù hợp với qui định của pháp luật đồng thời tạo động lực cho người lao 

động nỗ lực làm việc và tạo nên lợi thế cạnh tranh trong việc hấp dẫn nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Công ty căn cứ vào kết quả công việc của người lao động để áp dụng những hình thức trả lướng như: 

lướng thời gian, lướng sản phẩm, lướng khoán, lướng thời gian kết hợp với doanh số… Bên cạnh đó, 

công ty còn trợ cấp thêm tiền ăn, xăng xê, tổ chức du lịch nghỉ mát định kỳ… tạo tâm lý thoải mái cho 

người lao động. 

 

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 

Các ngày Tết Trung thu, ngày 1/6, công ty cũng tặng quà cho con CBCNV. Ngoài ra, Công ty còn xây 

dựng Quỹ học bổng để hỗ trợ cho con CBCNV có thành tích học tập xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn. 

Bên cạnh đó, Công ty tổ chức các chướng trình thiện nguyện giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, hỗ trợ những học sinh nghèo vượt khó. Tuy giá trị không lớn nhưng là một phần thể hiện sự trách 

nhiệm của CTI quan tâm đến cộng đồng, mong đóng góp về mặt vật chất và tinh thần cho địa phướng.  
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Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 

Tình hình tài chính  

Kế hoạch phát triển 

Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm  

về môi trường và xã hội  
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Báo cáo Công ty mẹ (Đã kiểm toán): 

 Các chỉ tiêu tài chính: 

Tổng tài sản  : 1.670,37 tỷ đồng 

- Tài sản ngán hạn : 527,17 tỷ đồng 

- Tài sản dài hạn : 1.143,19 tỷ đồng 

Tổng nguồn vốn : 1.670,37 tỷ đồng 

- Nợ phải trả : 512,81 tỷ đồng 

- Vốn chủ sở hữu : 1.157,56 tỷ đồng 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

- Tổng doanh thu    : 731,32 tỷ đồng. 

- Tổng lợi nhuận sau thuế   : 149,88 tỷ đồng. 

 

Báo cáo hợp nhất (Đã kiểm toán): Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất: 

Tổng tài sản  : 4.302,30 tỷ đồng 

- Tài sản ngán hạn : 678,77 tỷ đồng 

- Tài sản dài hạn : 3.623,53 tỷ đồng 

Tổng nguồn vốn : 4.302,30 tỷ đồng 

 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN 

XUẤT KINH DOANH 

- Nợ phải trả : 2.893,31 tỷ đồng 

- Vốn chủ sở hữu : 1.408,99 tỷ đồng 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất: 

- Tổng doanh thu    :  1.093,46 tỷ đồng. 

- Tổng lợi nhuận sau thuế   : 153,91 tỷ đồng. 

Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu đạt (P/S)  :  2.598 đồng. 

 

 

Nhìn chung trông năm 2017, tuy 

dôanh thu chưa đạt kế hoạch 

nhưng lợi nhuận của công ty có 

mức tăng trưởng caô hơn năm 

2017 và vượt kế hoạch đề ra. 

Điều này cho thấy hoạt động sản 

xuất kinh doanh của công ty 

đang phát triển tốt. Đây sẽ là cơ 

sở thuận lợi để công ty thực hiện 

được những mục tiêu và chiến 

lược đề ra trông giai đôạn tới. 
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Tình hình tài sản 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 
TH 2017/ TH 

2016 

Tỷ trọng năm 

2016 

Tỷ trọng 

năm 2017 

Tài sản ngắn hạn 468.781 678.775 144,80% 12,18% 15,78% 

Tài sản dài hạn 3.378.529 3.623.530 107,25% 87,82% 84,22% 

Tổng tài sản 3.847.310 4.302.305 111,83% 100% 100% 
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Tổng tài sản năm 2017 tăng 11,83% sô với năm 2016. Trông đó, tài sản 

ngắn hạn tăng 44,80% và tài sản dài hạn tăng 7,25%. Riêng tài sản ngắn 

hạn tăng hơn 209 tỷ đồng, trông đó mức tăng caô nhất đến từ việc đầu tư 

tài chính với mức tăng hơn 62 tỷ đồng tương đương 819,65%, hàng tồn 

khô tăng hơn 61 tỷ đồng do chi phí SXKD dở dang tăng caô, các khôản phải 

thu tăng hơn 40 tỷ đồng tương đương tăng 75,86%. Tài sản dài hạn tăng 

245 tỷ đồng, trông đó mức tăng caô nhất được đóng góp từ tài sản cố định 

mà đặc biệt là chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng hơn 125 tỷ đồng.  

Về cơ cấu tài sản vẫn duy trì ổn định, không biến động đáng kể. Tài sản 

ngắn hạn năm 2017 chiếm 15,78%, tài sản dài hạn chiếm 84,22% trông cơ 

cấu tài sản.  

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
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ĐVT: VNĐ 

Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị còn lại 
Giá trị còn lại/ 

Nguyên giá 

Nhà cửa, vật kiến trúc 70.033.512.886  60.933.362.418  87,01% 

Máy móc thiết bị 192.799.028.230   51.965.215.218  26,95% 

Phương tiện vận tải  88.330.363.589 34.391.094.888  38,93% 

Thiết bị, dụng cụ quản lý 3.255.445.327 139.107.346  4,27% 

TSCĐ khác 44.257.571.248  5.038.425.921  11,38% 

Cộng 398.675.921.280  152.467.205.791  38,24% 

Tài sản cố định vô hình Nguyên giá Giá trị còn lại 
Giá trị còn lại/ 

Nguyên giá 

Quyền thu phí Quốc lộ 1A 1.404.803.496.390 1.141.032.495.770  81,22% 

Quyền thu phí Quốc lộ 91 1.418.990.301.114  1.380.906.645.282  97,32% 

Quyền thu phí tỉnh lộ 16 & phần 

mềm máy tính 
85.088.838.182   640.382.930  0,75% 

Cộng  2.908.882.635.686  2.522.579.523.982  86,72% 

 

Tài sản dở dang đài hạn 

 01/01/2017 31/12/2017 

a. Xây dựng cơ bản dở dang 638.432.821.141 763.854.653.705 

 Mua sắm 12.238.895.784 27.211.772.96 

Mua thiết bị làm máy xay và Mua máy phát điện KVA 12.238.895.784 27.211.772.958 

 Xây dựng cơ bản 626.193.925.357 736.642.880.747 

Chi phí dự án khai thác đá Bình Lợi, Vĩnh Cửu 15.276.080.059 15.276.080.059 

Chi phí dự án khai thác đá Đồi Chùa 1.318.816.973 1.318.816.973 

 Chi phí các quyền sử dụng đất đang trông thời gian 
chuyển đổi mục đích sử dụng và sang tên (a) 

118.653.944.579 211.322.203.000 

 

Chi tiết biến động tài sản cố định như sau: 
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Chi phí Xây dựng mỏ đá Xuân Hòa 14.518.042.363 21.016.048.724 

Chi phí Xây dựng nhà ở xã hội 4.707.929.174 14.114.065.537 

Chi phí dự án Đảô Ó  16.900.000.000 

+ Tuyến Quốc lộ 1A (đôạn tránh Tp. Biên Hòa) (b) 3.875.432.321 3.875.432.321 

+ Khu Tái định cư tại xã Bình Minh (c) 217.018.123.786 89.325.115.114 

+ Khu Tái định cư tại xã Phước Tân (d) 221.801.305.244 153.550.821.768 

+ Khu Dân cư tại xã Phước Tân 853.513.796 1.833.663.622 

Dự án đường vận chuyển VLXD tại xã Phước Tân 

và xã Tam Phước (e) 
28.023.846.153 102.444.874.785 

+ Dự án BOT 319 nối dài và nút giaô với đường 

caô tốc Tp. HCM-Long Thành - Dầu Giây (f) 
 103.894.503.675 

Chi phí Xây dựng cơ bản khác 146.890.909 1.771.255.169 

Cộng 638.432.821.141 763.854.653.705 
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  (a) Chi phí các quyền sử dụng đất đang 

trong thời gian chuyển đổi mục đích sử 

dụng và sang tên 

Bao gồm mười (10) chứng nhận Quyền sử 

đụng đất (QSDĐ) theô Hợp đồng chuyển 

nhượng QSDĐ từ các cá nhân cho Công ty CP 

ĐTPT Cường Thuận. Các QSĐĐ này hầu hết là 

đất nông nghiệp đang tiến hành chuyển đổi 

mục đích sử đụng và quyền sở hữu cho Công ty 

CP ĐTPT Cường Thuận. 

Trông đó Quyền sử dụng đất đặt Trạm đăng 

kiểm với giá trị 16,32 tỷ VNĐ đang được công 

ty thế chấp cho khoản vay của ngân hàng Tiên 

Phong - Chi nhánh Bến Thành. 

 

 (c) Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cho dự 

án Khu Tái định cư tại xã Bình Minh 

Theo Quyết định số 4352/QĐ-UBND ngày 

31/12/2013 của ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng 

Nai về việc dự án phát triển nhà ở Khu tái định 

cư dự án Quốc lộ 1A đôạn tránh thành phố 

Biên Hòa tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom 

thì tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 

239.846.453.828 VND (tổng mức đầu tư này 

chưa baô gồm chi phí lãi vay trong thời gian thi 

công, chi phí tư vấn tạm tính theo hợp đồng; 

Chi phí xây dựng không bao gồm chi phí xây 

dựng công viên). 

 

(b) Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cho tuyến Quốc lộ 1A (đoạn tránh Tp. Biên Hòa): 

Đây là giá trị bổ sung cho dự án đầu tư cải tạo nền, mặt đường Quốc lộ 1 đôạn Km1841+912. Toàn bộ giá trị của dự án 

đã được tạm xác định kết chuyển sang nguyên giá Quyền thu phí tại trạm thu phí Km1841+912 Quốc lộ 1 để trích khấu 

hao kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Giá trị Tuyến tránh tăng thêm nêu trên sẽ được quyết toán vào giá trị đầu tư 

hoàn thành cùng với giá trị công trình đã tạm kết chuyển vào Nguyên giá với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 
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 (e) Dự án đường vận chuyển VLXD tại xã 

Phước Tân và xã Tam Phước: 

Căn cứ Hợp đồng BOT số 377/2016/HĐKT ngày 

25/01/2016 về việc Xây dựng - Kinh doanh - 

Chuyển giao (BOT) Dự án BOT đường chuyên 

dùng vận chuyển vật liệu xây dựng tại xã Phước 

Tân và xã Tam Phước; Tp.Biên Hòa giữa Sở Giao 

thông Vận tải Đồng Nai, Hợp tác xã An Phát và 

Công ty CP Đầu tư BOT An Thuận Phát thì Hợp tác 

xã An Phát và Công ty CP Đầu tư BOT An Thuận 

Phát được trực tiếp quản lý, kinh doanh hoặc ký 

các hợp đồng thuê các tổ chức quản lý công việc 

xây dựng, vận hành, khai thác và bảô dưỡng công 

trình BOT trong thời hạn Hợp đồng BOT, giá trị 

tổng mức đầu tư xây dựng công trình là 

130.578.849.000 VNĐ (không baô gồm chi phí 

giải phóng mặt bằng). 

(f) Dự án BOT 319 nối dài và nút giao với 

đường cao tốc Tp. HCM- Long Thành - Dầu Giây 

Căn cứ Hợp đồng BOT số 68/HĐ.BOT-SGTVT ngày 

17/07/2017 về việc Xây dựng - Kinh doanh - 

Chuyển giao (BOT) Dự án BOT đường 319 nối dài 

và nút giao với đường cao tốc Tp.HCM- Long 

Thành – Dầu Giây tại huyện Nhơn Trạch và Thị 

Trấn Long Thành, giữa Sở Giao thông Vận tải Đồng 

Nai, Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Cường Thuận 

IDICO và Công ty CP BOT 319 Cường Thuận CTI 

được trực tiếp quản lý, kinh doanh hoặc ký các 

hợp đồng thuê các tổ chức quản lý công việc xây 

dựng, vận hành, khai thác và bảô dưỡng công 

trình BOT trong thời hạn Hợp đồng BOT, giá trị 

tổng mức đầu tư xây dựng công trình là 

671.763.916.333 VNĐ (không baô gồm chi phí 

giải phóng mặt bằng). 

 

 (d) Chi phi xây dựng cơ bản dở dang cho dự án Khu 

Tái định cư tại xã Phước Tâm 

Theo Quyết định số 4353/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 

của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai về việc dự án phát 

triển nhà ở Khu tái định cư dự án Quốc lộ 1A đôạn tránh 

thành phố Biên Hòa tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa 

thì tổng mức đầu tự dự kiến của dự án là 402.142.433.721 

VNĐ (tổng mức đầu tư này chưa baô gồm chi phí lãi vay 

trong thời gian thi công, chi phí tư vấn tạm tính theo hợp 

đồng). 

Hai dự án khu tái định cư Bình Minh và Phước Tân sẽ được 

quyết tôán và bàn giaô chô cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền ngay sau khi hai dự án này hoàn thành. 

Tư Phát Triển Cường Thuận IDICO và Công ty CP BOT 319 

Cường Thuận CTI được trực tiếp quản lý, kinh doanh hoặc 

ký các hợp đồng thuê các tổ chức quản lý công việc xây 

dựng, vận hành, khai thác và bảô dưỡng công trình BOT 

trong thời hạn Hợp đồng BOT, giá trị tổng mức đầu tư xây 

dựng công trình là 671.763.916.333 VNĐ (không baô gồm 

chi phí giải phóng mặt bằng). 
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Tình hình nợ phải trả 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 
TH 2017/ 

TH 2016 

Tỷ trọng 

năm 2016 

Tỷ trọng 

năm 

2017 

Nợ ngắn hạn 612.669 688.483 112,37% 20,69% 23,80% 

Nợ dài hạn 2.348.460 2.204.826 93,88% 79,31% 76,20% 

Tổng nợ phải trả 2.961.129 2.893.309 97,71% 100% 100% 
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Với đặc trưng của ngành xây dựng các công trình giaô thông đường bộ đòi hỏi nguồn vốn lớn tài trợ cho 

các dự án đầu tư lớn thì việc nợ dài hạn chiếm tỷ trọng lớn là điều không tránh khỏi. Nợ dài hạn trông cơ 

cấu nợ của Công ty chiếm 79,31% năm 2016 và 76,20% năm 2017.  

Nợ phải trả năm 2017 giảm hơn 67 tỷ đồng so với năm 2016 mà chủ yếu là do việc giảm các khoản vay 

dài hạn hơn 153 tỷ đồng. Các khoản vay dài hạn bao gồm các khoản vay ngân hàng được đảm bảo bằng 

các tài sản thế chấp như quyền thu phí, quyền sử dụng đất,…của Công ty và ứng vốn ngân sách cho các án 

khu tái định cư (Khu tái định cư Bình Minh, Phước Tân). Nợ ngắn hạn năm 2017 tăng hơn 75 tỷ đồng 

tương đương mức tăng 12,37%, chủ yếu là do khoản vay ngắn hạn ngân hàng tăng hơn 85 tỷ đồng tương 

đương 29,72%. Có thể thấy trông năm 2017, Công ty dịch chuyển tỷ trọng vay ngân hàng từ dài hạn sang 

ngắn hạn do việc sử dụng nguồn vốn huy động từ việc phát hành đã bù đắp phần nào nhu cầu vốn đầu tư 

cho các dự án dài hạn.  
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN  

Căn cứ vào mục tiêu kết quả sản xuất kinh dôanh đặt ra trông năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận 

chô năm 2018 như sau: 

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế 

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế 

- Chi cổ tức: 12 % vốn điều lệ (1.200 đồng/ cổ phần) 

Để thực hiện những mục tiêu đề ra, trông năm 2018, ban lãnh đạo công ty sẽ phấn đấu thực hiện tốt các 

nội dung sau: 

Phát triển nguồn nhân lực và điều chỉnh cơ cấu tổ chức: 

Công ty tiếp tục hoàn thiện các chính sách nhân sự, hoàn thiện cơ cấu tổ chức toàn hệ thống; đảm bảo 

chiến lược đàô tạo và phát triển nhân sự của công ty luôn phù hợp với thực trạng sản xuất kinh doanh; 

Luôn đảm bảo nguồn nhân lực có trình độ caô để đáp ứng hoạt động phát triển và đầu tư trông giai đôạn 

mới. 

 

Quản lý chặt chẽ hoạt động tài chính, 

nguồn vốn đầu tư và hoạt động thu 

hồi công nợ: 

Trông đó đẩy mạnh hoạt động thu hồi 

công nợ bán hàng, công nợ của hoạt 

động thi công đúng hạn, đúng tiến độ từ 

đó giảm thiểu việc vay vốn, giúp giảm chi 

phí vay tăng hiệu quả sản xuất kinh 

doanh. Quản lý chặt chẽ các khoản thu 

chi, các khoản vốn đầu tư được sử dụng 

đúng mục đích và có hiệu quả cao. 
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Hoạt động xây dựng và sản xuất: 

- Hoạt động thi công: Sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc sản 

xuất và thi công đảm bảo chất lượng cũng như tiến 

độ đề ra. Trông đó cụ thể:  

+ Đảm bảô trông năm 2018 cơ bản hoàn thành thi 

công Dự án nút giao 319 và Cao tốc TP.HCM-Long 

Thành để bước sang năm 2019 có thể đưa vàô khai 

thác thu phí. 

+ Cố gắng đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành 

hạng mục nền, móng và 1/3 chiều cao tầng sàn của 

khu nhà ở Xã hội Tam Hòa để phục vụ cho hoạt động 

kinh doanh, bán hàng. 

+ Tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng và 

hoàn thiện các hạng mục phục vụ cho hoạt động du 

lịch tại Khu du lịch Đảo Ó - Đồng Trường.  

- Hoạt động sản xuất: Đảm bảo tiến độ cung cấp sản 

phẩm cho các hợp đồng đang có; Tiếp tục tìm kiếm 

thêm các khách hàng tiềm năng mới đặc biệt là mảng 

sản xuất cống bê tông đúc sẵn, quản lý chặt chẽ định 

mức sử dụng vật tư, nhiên liệu nhằm đảm bảo chất 

lượng tốt nhất với chi phí thấp nhất.  

 

Hoạt động thu phí và hoạt động đầu tư: 

- Nâng cao công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt 

động thu phí đảm bảo giảm thiểu thất thu do tiêu cực, 

từ đó ổn định doanh thu, duy trì tốt nguồn vốn cho 

hoạt động đầu tư của công ty tại các dự án Tỉnh Lộ 16, 

Quốc Lộ 1 và Quốc Lộ 91 - Cần Thơ -An Giang. 

- Chú trọng và tập trung vào việc hoàn thiện các thủ tục 

pháp lý, các hồ sơ liên quan đến các dự án đầu tư mới 

như: Khu công nghiệp Phước Bình – Long Thành, Khu 

nhà ở xã hội Xã Phước Tân… để sớm có chấp thuận đầu 

tư từ các cơ quan quản lý nhà nước liên quan. Đây 

chính là cơ sở quan trọng để tạo ra các tiền đề mới giúp 

công ty đột phát và tạô được vị thế ngày càng mạnh 

mẽ. 
 



  

Trang 67 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 

  

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH 

NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 

VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 

Chính sách liên quan đến môi trường 
Mọi hoạt động sản xuất kinh dôanh đều ảnh hưởng đến môi trường. Nếu chúng ta 

đòi hỏi hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn toàn không ảnh hưởng đến môi trường 

thì chắc chắn không có bất kỳ hoạt động kinh tế nào xảy ra. Đặc biệt, với ngành 

nghề kinh doanh của CTI chủ yếu là lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng và khai thác 

các mỏ đã không tránh khỏi sự tác động trực tiếp vàô điều kiện tự nhiên và sinh 

thái của môi trường. Dô đó, Ban lãnh đạo Công ty có những biện pháp để bảo vệ 

môi trường, hướng đến một doanh nghiệp chất lượng, là một phương pháp giữ 

vững hình ảnh thương hiệu CTI trong mắt khách hàng, nhà đầu tư. Cụ thể:  

a. Chính sách dùng vật liệu tái tạô được khuyến khích trong toàn bộ nhân 

viên. Sử dụng những vật liệu tái chế vừa có lợi chô môi trường, xã hội mà 

còn có lợi chô Công ty như giảm giá vốn, hạn chế chi phí xử lý, đầu tư hệ 

thống xử lý chất thải.  

b. Chủ động tìm nguồn nguyên liệu sạch: CTCP Đầu tư Phát triển Cường 

Thuận IDICO hoạt động trong ngành nghề sản xuất; dô đó, để ra được một 

thành phẩm tốt, vấn đề nguyên liệu đầu vào phải đạt đủ tiêu chuẩn mới có 

thể đạt hiệu suất là một vấn đề thách thức với doanh nghiệp nhưng cũng 

là một cơ hội để doanh nghiệp xây dựng hình ảnh. Hệ thống dây chuyền 

sản xuất được đầu tư hiện đại, đủ khả năng tạo ra những thành phẩm chất 

lượng, bảô đảm quy cách. Việc đánh giá về môi trường xung quanh cũng 

được chú trọng; luôn có những chuyên viên với trình độ chuyên môn cao 

đánh giá các chỉ số, mức độ phát thải ra môi trường theo những quy chuẩn 

hướng đến đảm bảo mức tối thiểu những tác động ra môi trường trong 

quá trinh sản xuất của Công ty.  

c. Đầu tư máy móc hiện đại không những đảm bảô năng suất đáp ứng khối 

lượng hàng hóa, chất lượng công trình, dự án công bố ra thị trường mà 

còn là một biện pháp tiết kiệm những chi phí cố định như tiết kiệm điện, 

nước, chi phí sửa chữa,..., giảm phát thải ra môi trường, tiêu tốn nhiên liệu. 
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Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối 

với cộng đồng địa phương 

 
Các ngày Tết Trung thu, ngày 1/6, công ty cũng 

tặng quà cho con CBCNV. Ngoài ra, Công ty còn 

xây dựng Quỹ học bổng để hỗ trợ cho con CBCNV 

có thành tích học tập xuất sắc có hoàn cảnh khó 

khăn. Bên cạnh đó, Công ty tổ chức các chương 

trình thiện nguyện giúp đỡ các hộ gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ những học sinh 

nghèô vượt khó. Tuy giá trị không lớn nhưng là 

một phần thể hiện sự trách nhiệm của CTI quan 

tâm đến cộng đồng, mông đóng góp về mặt vật 

chất và tinh thần chô địa phương. 
 

Chính sách liên quan đến người lao động 

 
Xác định rõ vai trò của việc đàô tạô đối với vấn đề nâng caô năng suất, 

chất lượng sản phẩm, Công ty luôn có những biện pháp khuyến khích việc 

chia sẻ kinh nghiệm giữa những người laô động, đồng thời, công ty tiến 

hành tổ chức các đợt đàô tạo chuyên sâu cho công nhân. Bên cạnh việc 

đàô tạo tại chỗ thường niên trong nhà máy, công ty cử các công nhân tham 

gia các lớp vận hành máy móc đảm bảô an tôàn laô động.  

Chính sách lương - thưởng là một trong những chính sách cơ bản giúp 

Công ty thu hút, duy trì và giữ chân người laô động đặc biết là laô động 

giỏi. Ý thức được điều này, Công ty luôn nghiên cứu sao cho chính sách 

lương – thưởng phù hợp với qui định của pháp luật đồng thời tạô động 

lực chô người laô động nỗ lực làm việc và tạo nên lợi thế cạnh tranh trong 

việc hấp dẫn nguồn nhân lực chất lượng caô. Công ty căn cứ vào kết quả 

công việc của người laô động để áp dụng những hình thức trả lương như: 

lương thời gian, lương sản phẩm, lương khôán, lương thời gian kết hợp 

với doanh số… Bên cạnh đó, công ty còn trợ cấp thêm tiền ăn, xăng xe, tổ 

chức du lịch nghỉ mát định kỳ… tạo tâm lý thoải mái chô người laô động. 
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Trong năm 2017, với sự quyết tâm cao, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị 

và bộ máy điều hành các cấp, tập thể cán bộ công nhân viên công ty đã tập trung 

mọi nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu then chốt và chiến lược, đã hoàn thành 

tốt các chỉ tiêu kinh tế do Đại hội đồng cổ đông giao. 

 

Sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế tốt, phát triển tốt nguồn vốn chủ sở hữu. 

 

 

Hoàn thành các mục tiêu tiến độ thi công tại các công trình trọng điểm do công ty 

đầu tư đảm bảo chất lượng cao. 

 

 

Nghiên cứu đầu tư các dự án có trọng tâm, kịp thời đảm bảo đạt hiệu quả kinh tế. 

DOANH THU THUẦN  

731,32  TỶ ĐỒNG 

153,91 TỶ ĐỒNG 

LỢI NHUẬN SAU THUẾ 

DOANH THU THUẦN  

LỢI NHUẬN SAU THUẾ 

1.093,46  TỶ ĐỒNG 

149,88 TỶ ĐỒNG 

CÔNG TY MẸ HỢP NHẤT 

 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu 

 

ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

1 

2 

3 
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Hoạt động của HĐQT trong năm 2017 

Trong năm qua tập thể Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên đã bám sát những mục 

tiêu nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua để chỉ đạo 

và giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị giám sát và chỉ đạo 

Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ các chỉ tiêu kinh tế 

năm 2017 như sau: 

 

Hoạt động Đầu tư và Sản xuất Kinh doanh 

Thi công xây dựng công trình: Theo định 

hướng của Đại hội đồng cổ đông, Công ty tiếp 

tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, 

chọn thi công và phát triển thị trường ống 

cống thoát nước là dòng sản phẩm chủ lực 

của CTI trong giai đoạn 2017-2018. 

 

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc 

- Hoạt động giám sát: 

 Thông qua các cuộc họp HĐQT định kỳ hoặc đột xuất, HĐQT đã thảo luận và rà soát 

các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chiến lược và kế hoạch 

sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và trong năm 2017 nhằm đạt mục tiêu 

do Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

 Phối hợp với Ban kiểm soát nội bộ thông qua các báo cáo đánh giá phân tích rủi ro 

và phương án phòng ngừa rủi ro trong hoạt động điều hành. 

 Kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế qua 

đó đóng góp ý kiến cho Ban Tổng Giám đốc. 

 

Đầu tư các mỏ vật liệu xây dựng:  

Tiếp tục phát triển và hoàn thiện 

các mỏ đá Tân Cang 8 tại ấp Tân 

Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên 

Hoà; mỏ đá Thiện Tân 10 tại huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai và mỏ đá 

Xuân Hòa tại huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai để có thể có đủ năng lực 

cung cấp đá cho các dự án Công ty 

đang thực hiện, các dự án đường 

cao tốc trong khu vực và chuẩn bị 

sẵn sàng cung cấp cho dự án sân 

bay Long Thành.  

 

Tham gia các dự án BOT:  

Đã hoàn thành tiến độ xây dựng dự án đường 

chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng tại 

ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên 

Hoà, tỉnh Đồng Nai theo hình thức hợp đồng 

BOT; Đang tiến hành các bước nghiệm thu và 

triển khai thu phí.  

Đã tiến hành thi công dự án đường 319 nối 

dài và nút giao với đường cao tốc HLD theo 

hình thức hợp đồng BOT; 

ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
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Dịch vụ vận tải:  

Đẩy mạnh công tác kiểm soát hành trình các xe 

hoạt động trong và ngoài tỉnh; Tăng cường công 

tác giám sát tải trọng xe theo chỉ đạo của UBND 

tỉnh Đồng Nai.  

 

Tham gia các dự án BT:  

Đã hoàn thiện các thủ tục đầu tư với cơ 

quan hữu quan để thực hiện dự án Nhà ở 

xã hội Tam Hòa tại phường Tam Hòa, 

thành phố Biên Hòa, dự kiến khởi công 

trong Quý 2/2018. 

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và phối hợp 

với các cơ quan hữu quan để hoàn thiện 

các thủ tục thực hiện và triển khai dự án 

BT đường ven hồ Trị An (đổi đất lấy hạ 

tầng);  

Sản xuất bê tông nhựa nóng, bê tông tươi: 

tiếp tục phát triển và đẩy mạnh hoạt động 

trạm bê tông nhựa nóng tại Cần Thơ, Tân 

Cang 8 và Nhà máy bê tông với mục tiêu 

chính là cung cấp cho các dự án của hệ 

thống CTI đang thực hiện và các dự án 

khác trong khu vực.  

 

Dịch vụ thu phí đường bộ:  

Tiếp tục duy trì công tác Quản lý chặt chẽ hoạt 

động dịch vụ thu phí, tránh gây tổn thất do các 

công việc liên quan đến hậu kiểm. Đảm bảo toàn 

hệ thống thông suốt 24/24.  

 Tài chính: 

Tăng cường công tác giám sát các khoản đầu tư 

tài chính nhằm đảm bảo các khoản đầu tư mang 

lại hiệu quả cao nhất. Năm 2017, là năm Công ty 

đã có những kết quả về hoạt động đầu tư có hiệu 

quả cao và mang tính ổn định. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý các Công ty 

con đã và đang sở hữu các dự án tốt, hiệu quả để 

thu về lợi nhuận tài chính cao hơn. 
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Kế hoạch đầu tư 

Dự kiến trong năm 2018, tổng mức đầu tư dự kiến là 980 tỷ đồng, trong đó cụ thể như sau:  

STT Hạng mục đầu tư 
Kế hoạch sử 

dụng vốn  

Tổng mức 
đầu tư  

(tỷ đồng) 

1 
Dự án nút giao 319 và Cao tốc TPHCM – Long 
Thành 

60 969 

2 Dự án khu nhà ở xã hội phường Tam Hòa 200 327 

3 
Khu nhà hàng Đảo Ó – Đồng Trường, Khu Đảo Ó 
và Đảo Đồng Trường 

50 300 

4 
Mua sắm thiết bị, máy móc cho Mỏ đá Xuân Hòa, 
Tân Cảng 8 và Thiện Tân 

50 50 

5 Các dự án tiềm năng khác 300  

Tổng cộng 660  

 

 

DOANH THU THUẦN  

705  TỶ ĐỒNG 

148 TỶ ĐỒNG 

LỢI NHUẬN SAU THUẾ 

DOANH THU THUẦN  

LỢI NHUẬN SAU THUẾ 

1.118  TỶ ĐỒNG 

138 TỶ ĐỒNG 

CÔNG TY MẸ HỢP NHẤT 

 

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Một số chỉ tiêu kế hoạch 
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Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 

Tập trung chỉ đạo việc hoàn thành các hợp đồng 
xây lắp đảm bảo tiến độ, chất lượng an toàn. 

Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ đối với 
khách hàng, đảm bảo tiến độ cung cấp sản phẩm ổn 
định. 

Quản lý chặt quy trình sản xuất để giảm thiểu hao 
phí, tăng tiết kiệm và từ đó giúp nâng cao năng suất 
và hiệu quả. 

Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong quá trình 
kiểm tra, kiểm soát việc ra nghị quyết và thực hiện 
nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong 
việc chấp hành các quy định của pháp luật, các quy chế, 
quy định làm việc và điều lệ hoạt động của Công ty. 

Chỉ đạo bộ phận kiểm soát nội bộ thực hiện việc 
kiểm soát toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh 
của Công ty và các đơn vị thành viên. 

Chỉ đạo việc triển khai đầu tư các dự án theo kế hoạch 
đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. 

BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 
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Hội đồng quản trị 

Ban kiểm soát 

Các giao dịch, thù lao, và các khoản 

lợi ích của HĐQT, BKS, BĐH 
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  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

STT Họ và tên Chức vụ 
Số lượng 

cổ phiếu sở hữu 
Tỷ lệ 

sở hữu 

1 Trần Như Hoầng Chủ tịch 1.430.000 2,27% 

2 Nguyễn Xuâ n Quâng Thầnh viê n 1.627.430 2,58% 

3 Trương Hòng Loân Thầnh viê n 4.114.000 6,53% 

4 Nguyễn Vâ n Khâng Thầnh viê n 420.000 0,67% 

5 Nguyễn Vâ n Thúy Thầnh viê n 22.000 0,03% 

6 Nguyễn Sỹ Phong Thầnh viê n 6.000 0,01% 

7 Nguyễn Vâ n Thầnh Thầnh viê n 0 0% 

 

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị  
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Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ  
Số buổi họp HĐQT 

tham dự 
Tỷ lệ 

tham dự họp  

1 Trần Như Hoầng Chủ tịch 17/17 100% 

2 Nguyễn Xuâ n Quâng Thầnh viê n 17/17 100% 

3 Trương Hòng Loân Thầnh viê n 17/17 100% 

4 Nguyễn Vâ n Khâng Thầnh viê n 17/17 100% 

5 Nguyễn Vâ n Thúy Thầnh viê n 17/17 100% 

6 Nguyễn Sỹ Phong Thầnh viê n 17/17 100% 

7 Nguyễn Vâ n Thầnh Thầnh viê n 17/17 100% 
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Trong năm, HĐQT đã đưa ra các quyết định, nghị quyết: 

 

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 01/2017/NQ-HĐQT 10/02/2017 
Thông quâ việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 

năm 2017. 

2 02/2017/NQ-HĐQT 14/03/2017 

Thông quâ báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doânh năm 2016 và báo cáo tài chính năm 2016 đã 

được kiểm toán. 

Thông quâ kế hoạch sản xuất kinh doânh và đầu tư 

năm 2017. 

Thông quâ tỷ lệ chiâ cổ tức năm 2016 và kế hoạch chiâ 

cổ tức năm 2017. 

Thông quâ thù lâo HĐQT và BKS năm 2017. Thông qua 

việc lựâ chọn đơn vị kiểm toán năm 2017. 

Thông quâ phương án phát hành cổ phiếu nhằm tăng 

vốn điều lệ. 

Thông quâ ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 

năm 2017 và công tác chuẩn bị tổ chức đại hội. 

Thông quâ các nội dung khác thuộc thẩm quyền 

HĐQT. 

3 03/2017/NQ_HĐQT 28/03/2017 

Triển khâi phương án phát hành cổ phiếu riêng lể cho 

nhà đầu tư chiến lược thêo Nghị quyết số 01/NQ-

ĐHĐCĐ/2017. 

Thông quâ tiêu chí lựâ chọn nhà đầu tư muâ cỏ phiếu 

CTI. 

Thông quâ dânh sách nhà đầu tư dự kiến muâ. 

4 04/2017/NQ-HĐQT 03/04/2017 

Thông quâ việc bán cổ phần cho Victory Holding 

Investment Limited. 

Thông quâ việc bán cổ phần cho PYN Elitêfund (non- 

UCITS) do PYN Fund Management Ltd làm đại diện. 

Thông quâ việc bán cổ phần cho Aquila SPC LTD. 

Thông quâ việc bán cổ phần cho DC Developing 

Markets Strategies Public Limited Company. 

5 04A/2017/NQ-HĐQT 28/04/2017 

Tho ng quâ viê ̣ c muâ phần đất còn lậi mỏ đấ Tâ n Cââng 

8 cho đủ diê ̣n tích đất khâi thấc lầ 22,08 hêctâ tậi xẫ 

Tâm Phước, Huyê ̣n Long Thầnh, Tỉnh Đòng Nâi. 
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STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

6 05A/2017/NQ-HĐQT 28/04/2017 

Tho ng quâ viê ̣ c muâ khu đất cho dự ấn xâ y 

dựng câ y xâ ng 2, phục vụ hoật đo ̣ ng kinh 

doânh muâ, bấn nhiê n liê ̣u trê n tuyến Quóc lo ̣  

1 – Đoậnh trấnh Thầnh phó Biê n Hòâ. 

7 05/2017/NQ-HĐQT 16/05/2017/ 

Thông qua việc góp vốn tham gia thành lập 

Công ty CP Du lịch Cường Thuận CTI. Thông 

qua việc cử người đại điện phần vốn và đề cử 

thâm giâ HĐQT tại Doanh nghiệp thành lập 

mới là Cty CP Du lịch Cường Thuận CTI. 

Thông qua việc góp phần vón do cỏ đo ng sấng 

lập khác không góp đủ khi thành lập Công ty 

thực hiện dự án đường 319 nối dài và nút giao 

319 với đường cao tốc HLD theo hình thức hợp 

đồng BOT và điều chinh tỷ lệ góp vốn. 

Thông quâ việc điều chỉnh phương án sử dụng 

vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ và cổ 

phiếu phát hành theo chương trình lựâ chọn 

cho người lâo động (ESOP). 

8 06/2017/NQ-HĐQT 26/05/2017 
Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho 

cấc nhầ đầu tư. 

9 07/2017/NQ-HĐQT 05/06/2017 

Tho ng quâ viê ̣ c đâ ng ký tâ ng vón điều lê ̣  co ng 

ty do phất hầnh cỏ phiếu riê ng lể. 

Tho ng quâ viê ̣ c sửâ đỏi, bỏ sung điều lê ̣  công 

ty. 

10 08/2017/NQ-HĐQT 15/06/2017 

Tho ng quâ cấc vấn đề liê n quân đến viê ̣ c phất 

hầnh cỏ phiếu thêo chương trình lựâ chọn 

người lâo đo ̣ ng (ESOP). 

11 09/2017/NQ-HĐQT 25/07/2017 

Tho ng quâ viê ̣ c đâ ng ký tâ ng vón điều lê ̣  co ng 

ty do phất hầnh cỏ phiếu thêo chương trình lựâ 

chọn người lâo đo ̣ ng (ESOP); Tho ng quâ viê ̣ c 

sửâ đỏi, bỏ sung điều lê ̣  co ng ty. 

12 10/2017/NQ-HĐQT 03/08/2017 

Tho ng quâ bấo cấo kết quẩ hoật đo ̣ ng sẩn xuất 

kinh doânh Co ng ty 6 thấng đầu nâ m 2017. 

Tho ng quâ chi trẩ cỏ tức còn lậi nâ m 2016 vầ 

tậm ứng cỏ tức nâ m 2017. 
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STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

13 11/2017/NQ-HĐQT 20/07/2017 

Tho ng quâ phương ấn, kế hoậch sẩn xuất kinh 

doânh; nhu cầu vón lưu đo ̣ ng; viê ̣ c thực hiê ̣n giâo 

dịch tín dụng nâ m 2017-2018 củâ Co ng ty. 

14 12/2017/NQ-HĐQT 19/09/2017 

Tho ng quâ viê ̣ c muâ lậi cỏ phần củâ Co ng ty 

Sonâdêzi tậi Co ng ty Cỏ phần Sonâdêzi Giâng Điền. 

Tho ng quâ cấc no ̣ i dung ủy quyền. 

15 13/2017/NQ-HĐQT 23/09/2017 

Tho ng quâ viê ̣ c lấy ý kiến cỏ đo ng bầng vâ n bẩn về 

viê ̣ c bỏ sung mo ̣ t só ngầnh nghề vầo hê ̣  thóng 

ngầnh nghề kinh doânh vầ sửâ đỏi, bỏ sung điều lê ̣  

củâ Co ng ty. 

16 14/2017/NQ-HĐQT 26/09/2017 
Tho ng quâ viê ̣ c muâ 1 xê tẩi cẩu phục vụ viê ̣ c cẩu 

óng cóng sẩn xuất tậi Co ng ty. 

17 15/2017/NQ-HĐQT 19/12/2017 

Tho ng quâ tình hình kinh doânh vầ đầu tư củâ 

Co ng ty đến thời điểm hiê ̣n tậi. 

Bấo cấo kết quẩ sẩn xuất kinh doânh 9 thấng đầu 

năm 2017. 

Tho ng quâ kế hoậch sẩn xuất kinh doânh vầ đầu tư 

năm 2018. 
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Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập 

 

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị 

 

Ho ̣ i đòng Quẩn trị Co ng ty cỏ phần Đầu tư phất triển Cường Thuâ ̣ n IDICO thêo dõi, tỏ chức cấc cuo ̣ c 

họp HĐQT, cung cấp cấc tho ng tin cần thiết cho thầnh viê n HĐQT, Bân Kiểm soất chưâ thầnh lâ ̣ p cấc 

tiểu bân thuo ̣ c Ho ̣ i đòng quẩn trị. 
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BAN KIỂM SOÁT 
 

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát 

 

STT Thành viên Chức vụ 
Số lượng CP 

sở hữu 
Tỷ lệ sở hữu 

1 Bùi Tiến Vương Trưởng bân 0 0% 

2 Nguyễn Thị Thu Hương Thầnh viê n 0 0% 

3 Trần Quâng Tiến Thầnh viê n 0 0% 

 

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông 

 

Trong năm 2017, BKS tiếp tục thực hiện việc giám sát HĐQT, Bân lãnh đạo ở nhiều cấp độ và khíâ cạnh hoạt động, 

bâo gồm: 

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017: BKS đã thêo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện 

và kế hoạch đề râ trong Nghị quyết bâo gồm kết quả kinh doânh, tiến độ đầu tư tài sản, phân phối lợi 

nhận và chi trả thù lao cho HĐQT, BKS. 

- Giám sát tình hình tài chính năm 2017: BKS đã rà soát, phân tích các thông tin và só liệu trên báo cáo tài 

chính hàng quý kết hợp trâo đổi với Kỉểm toán độc lập để kịp thời cập nhật, phân tích các kết quả soát 

xét/kiểm toán cũng như các biến đo ̣ ng củâ khoản mục trên báo cáo tài chính. 

- Giám sát hoạt động sản xuất kỉnh doânh: BKS đã chỉ đạo, thêo dõi chặt chẽ các kết quả kiểm trâ, đánh giá 

củâ kiểm toán nội bộ đối với các quy trình sản xuất kinh doânh củâ Công ty. 
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Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 

điều hành và các cán bộ quản lý khác: 

 
Trong năm 2017, BKS đã thâm dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và thêo yêu cầu, nấm bất 

tình hình kinh doanh thực tế củâ Co ng ty vầ đóng góp ý kiến với HĐQT và Bân lãnh đạo trong việc 

thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Đại hội thấng 3/2017. 
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI 

ÍCH CỦA HĐQT, BKS, BĐH 
 

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích 

Đại hội đã thông quâ với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nhất trí với mức thù 

lâo HĐQT, BKS năm 2017 như sâu: 

- Chi thù lâo HĐQT, Bân KS năm 2017 :2,55 tỷ đồng 

- Chi thù lâo HĐQT 1,5% LNST  :2,25 tỷ đồng 

- Chi thù lao BKS 0,2% LNST  :0,30 tỷ đồng  

 
Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan  

 

STT 
Người thực hiện 

GD 

Quan hệ 

với  NNB 
Số CP SH đầu kỳ Số CP SH cuối kỳ Lý do tăng, 

giảm (mua, 

bán, chuyển 

đổi, thường...)    
Số CP Tỷ lệ Số CP Tỷ lệ 

1 
Nguyễn Thị Kim 

Duyên 

Người có 

liên quan 
110.000 0,25% 44.000 0,1% 

Nhu cầu cấ 

nhân 

2 

Victory Holding 

Investment 

Limited 

Cỏ đo ng 

lớn 
4.200.000 9,77% 6.200.000 

10,16

% 

Mua phất hầnh 

riê ng lể 

3 Pyn Elite Fund 
Cỏ đo ng 

lớn 
2.647.900 6,16% 4.647.900 

10,81

% 

Muâ phất hầnh 

riê ng lể 

4 Trần Như Hùng 
Người có 

liên quan 
12.100 0,019% 1.100 

0,001

% 

Nhu cầu cấ 

nhân 
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Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có 

Nghị định 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/8/2017 hướng dẫn về việc quản trị Công ty đại chúng và 

Thông tư 95/2017/TT-BTC có hiệu lực ngày 06/11/2017 hướng dẫn nghị định 71/2017/NĐ-CP. Công ty 

đã nghiên cứu các văn bản này để áp dụng và tuân thủ các quy định giúp nâng tầm quản trị của Công ty 

tốt hơn, bám sát các thông lệ quốc tế hơn. Công ty đã chủ động rà soát, sửâ đổi, bổ sung điều lệ Công ty 

theo tham chiếu củâ Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC. Bên cạnh đó, quy chế quản trị Công ty 

cũng được Hội đồng quản trị chú trọng xây dựng, thêo đó các quy định về việc phối hợp, triển khai giữa 

Ban quản lý, bân điều hành và cổ đông được rõ ràng, chặt chẽ hơn. Điều lệ và quy chế quản trị Công ty sẽ 

được Hội đồng quản trị trình tại Đại hội đồng cổ đông thông quâ tuân thủ thêo quy định của pháp luật.  

 

Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty  
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Ý kiến kiển kiểm toán 

Báo cáo tài chính được kiểm toán 
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Đồng Nai, ngày 20 tháng 04 năm 2018 

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 

 


