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THÔNG TIN KHÁI QUÁT
Tên giao dịch		

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BIÊN HOÀ

Tên Tiếng Anh 		

BIEN HOA BUILDING MATERIALS PRODUCTION AND CONSTRUCTION
JOINT STOCK COMPANY

Mã cổ phiếu

		

VLB

Trụ sở chính

		

K4/79C, Nguyễn Tri Phương, KP 3, P. Bửu Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Tên viết tắt			

Vốn điều lệ			
Giấy chứng nhận ĐKDN

Điện thoại 			
Fax

			

Email 				
Website

		

BBCC

470.000.000.000 đồng

số 3600275107 đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 02/08/2021 do Sở Kế hoạch
và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp (cấp lần đầu ngày 30/06/2005).

(0251) 3859358

(0251) 3859917

congtybbcc@gmail.com

www.bbcc.com.vn
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH &
PHÁT TRIỂN
1992

1983

1988

Ngày 03/12/1983, Xí

Ngày 01/04/1988, Xí nghiệp

Ngày

sáp

lập theo Quyết định

3 xí nghiệp: Xí nghiệp khai thác

xuất vật liệu xây dựng Biên

nghiệp khai thác đất

Biên Hòa được thành
số

18/QĐ.UB

UBND

Thành

Biên Hòa.

của

phố

sản xuất VLXD Biên Hòa được
thành lập trên cơ sở hợp nhất

đất Biên Hòa, Xí nghiệp khai

thác đá Tân Thành và Xí nghiệp
khai thác cát thành phố Biên

Hòa theo Quyết định số 397/
QĐ-UBTP ngày 10/3/1988 của

1991

12/03/1991,

nhập Xí nghiệp quốc doanh

1997

Ngày 19/12/1992, thành

Ngày 12/11/1996, Xí nghiệp sản

Ngày 13/09/1997, thành

Ngày 29/06/1998, thành

Ngày

xây dựng Biên Hòa thuộc

Biên Hòa theo Quyết định số 5425/

thuộc Công ty Xây dựng và

Biên Hòa thuộc Công ty

Tân Bản vào Công ty

lập doanh nghiệp Nhà nước

gạch ngói vào Xí nghiệp sản

Xí nghiệp sản xuất vật liệu

Hòa theo Quyết định số

tỉnh Đồng Nai theo quyết

282/QĐ.UBTP của UBND

định số 2304/QĐ-UBT của

thành phố Biên Hòa.

UBND tỉnh Đồng Nai.

UBND thành phố Biên Hòa.

2004

Ngày 01/10/2004, sáp

• Ngày 05/05/2005, Công ty Xây

ty Xây dựng và Sản xuất

MTV Xây dựng và Sản xuất VLXD

nhập Xí nghiệp Khai thác

đá Thiện Tân vào Công
vật liệu xây dựng Biên

Hòa theo Quyết định số
3386/QĐ.CT.UBT

ngày

27/07/2004 của UBND
tỉnh Đồng Nai.

dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa

chuyển đổi thành Công ty TNHH
Biên Hòa theo Quyết định số 1724/
QĐ.CT.UBT của Chủ tịch UBND tỉnh
Đồng Nai.

• Ngày 07/07/2005, UBND tỉnh Đồng
Nai chuyển giao quyền sở hữu vốn

Nhà nước của Công ty TNHH MTV
Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên

Hòa cho Tổng Công ty Công nghiệp
Thực phẩm Đồng Nai theo Quyết
định số 2484/QĐ-UBND.

xuất VLXD Biên Hòa đổi tên thành

Công ty Xây dựng và Sản xuất VLXD
QĐ.UBT của UBND tỉnh Đồng Nai.
Ngày 26/12/1996, thành lập các

Xí nghiệp trực thuộc Công ty Xây

dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa

theo Quyết định số 412/QĐ.UBTP
của UBND thành phố Biên Hòa.

2006

2005

Ngày

29/06/2006,

2015

sáp

nhập Công ty TNHH MTV
Khai thác đá Đồng Nai

thành đơn vị hạch toán

phụ thuộc Công ty TNHH
MTV Xây dựng và Sản xuất

vật liệu xây dựng Biên Hòa

theo Quyết định số 138/
QĐ-HĐQT của Tổng Công
ty Công nghiệp Thực phẩm
Đồng Nai.

2003

1998

1996

2016

lập Xí nghiệp Công trình
Giao thông và Xây dựng trực
Sản xuất vật liệu xây dựng

Biên Hòa theo Quyết định

số 505/QĐ.UBTP của UBND
thành phố Biên Hoà.

lập Trung tâm Dịch vụ Xây
dựng và Vật liệu xây dựng
Xây dựng và Sản xuất

vật liệu xây dựng Biên

Hòa theo Quyết định số
242/QĐ.UBTP của UBND
thành phố Biên Hòa.

2018

2019

01/10/2003,

sáp nhập Xí nghiệp
Khai thác - Chế biến
Xây dựng và Sản xuất

vật liệu xây dựng Biên

Hòa theo Quyết định số
3480/QĐ.CT.UBT ngày

26/09/2003 của UBND
tỉnh Đồng Nai.

2020

01/11/2015,

• Ngày 19/02/2016, Công ty được

Ngày 06/04/2018, Công

Ngày 29/01/2019, Tổng

Trong năm 2020, công

vật liệu xây dựng Biên

• Ngày 17/06/2016, Công ty được

cấp Giấy chứng nhận đăng

bán thành công 8.647.000

kinh doanh để hoàn

và Sản xuất vật liệu xây

đăng ký chứng khoán số 59/2016/

Ngày

Công ty TNHH MTV
Xây dựng và Sản xuất

Hòa đổi tên thành Công
ty Cổ phần Xây dựng
dựng Biên Hòa.

UBCKNN công nhận đủ điều kiện là
công ty đại chúng.

Trung tâm Lưu ký chứng khoán
Việt Nam cấp giấy chứng nhận
GCNCP-VSD với số lượng đăng ký là
45.000.000 cổ phiếu.

• Ngày 22/09/2016, Cổ phiếu Công ty

được chính thức giao dịch tại Sở giao

dịch chứng khoán Hà Nội (Upcom)
với mã chứng khoán là VLB.

ty được Trung tâm Lưu
ký Chứng khoán Việt Nam

ký chứng khoán thay đổi

lần thứ 01 số 59/2016/
GCNCPVSD-1 với số lượng

chứng khoán bổ sung:

2.000.000 cổ phiếu, tổng số
lượng chứng khoán đăng

ký lên 47.000.000 cổ phiếu.

Công ty Công nghiệp thực

phẩm Đồng Nai đã chào
cổ phiếu VLB (tương ứng
18,397% vốn điều lệ)

thông qua phương thức
giao dịch khớp lệnh trên
Sở giao dịch chứng khoán

Hà Nội, giảm tỷ lệ nắm giữ
xuống còn 49% vốn điều lệ
VLB.

ty đăng ký điều chỉnh

và bổ sung ngành nghề
thiện hồ sơ cấp chứng

chỉ năng lực hoạt động
xây dựng hạng 2 và làm

thủ tục đăng ký cấp

chứng chỉ năng lực hoạt
động xây dựng hạng 1.
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CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU

•

Huân chương Lao động Hạng Ba năm 1988

•

Huân chương Độc lập Hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng theo Quyết định số 165 QĐ/

•

Giải Bạc “Giải thưởng Chất lượng Việt Nam” năm 1997 và năm 1998 do Bộ Khoa

•

Danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” tỉnh Đồng Nai năm 2016, 2019

•
•
•
•
•
•
•

Huân chương Lao động Hạng Nhì năm 1991

Huân chương Lao động Hạng Nhất năm 1996
học - Công nghệ - Môi trường trao tặng

Giải Vàng “Giải thưởng Chất lượng Việt Nam” năm 1999 do Bộ Khoa học - Công
nghệ - Môi trường trao tặng

•
•

Danh hiệu Anh Hùng Lao Động do Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt

•

Cờ thi đua của Chính Phủ trao tặng năm 2002, 2003, 2004

•

Nam phong tặng theo Quyết định số 287/KT/CTN, ngày 14/07/2000
Cờ thi đua của Chính Phủ trao tặng năm 2000

Danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc” tỉnh Đồng Nai năm 2006, 2010

CTN, ngày 13/2/2012

Cờ thi đua của UBND tỉnh Đồng Nai trao tặng năm 2015, 2016, 2017, 2018

UBND tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen điển hình tiên tiến đã có thành tích tiêu biểu xuất

sắc trong phong trào thi đua yêu nước 05 năm giai đoạn 2015 – 2019 theo Quyết định
số 3861/QĐ-UBND ngày 21/10/2020

UBND tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen cho Công ty Cổ phần XD và SXVLXD Biên Hòa đã
có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 theo Quyết
định số 1382/QĐ-UBND ngày 27/4/2021.

UBND tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen cho Công ty Cổ phần XD và SXVLXD Biên Hòa đã
có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Đồng Nai theo Quyết định Số 5174/QĐ-UBND ngày 22/12/2021.
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NGÀNH NGHỀ &
ĐỊA BÀN KINH DOANH
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
•

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (không hoạt động bến thủy nội địa tại trụ sở) (chỉ

•

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật);
Đại lý vật liệu xây dựng;

CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CAO NHẤT LÀ MỤC TIÊU SỐNG CÒN CỦA BBCC

•

Xây dựng công trình khai khoáng;

•

Chuẩn bị mặt bằng;

•
•
•
•
•
•
•

Xây dựng công trình chế biến, chế tạo;
Phá dỡ;

Lắp đặt hệ thống điện (trừ xi mai, gia công cơ khí);

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (trừ xi mai, gia công cơ khí); Lắp đặt
hệ thống xây dựng khác (trừ xi mai, gia công cơ khí);
Hoàn thiện công trình xây dựng;

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy
định pháp luật).

Một số sản phẩm

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (không
chứa vật liệu xây dựng tại trụ sở);

Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền
chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật);
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình
khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh;

Kinh doanh bất động sản và dịch vụ cho thuê văn phòng, trung tâm thương mại (chỉ hoạt động khi có đủ điều

kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện theo Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản Số
66/2014/QH13 ngày 25/11/2014);

Đá 0x4

Đá 1x2

Gạch ngói

Gạch men

Bồn chứa nước

Sắt

Đá 4x6

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác mỏ và đủ điều kiện
kinh doanh theo quy định của pháp luật);

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ
quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật);
Xây dựng nhà để ở;

Xây dựng nhà không để ở;

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật);

Bốc xếp hàng hóa (trừ hoạt động bến thủy nội địa) (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy
định của pháp luật);

Cát xây dựng

Cho thuê xe cơ giới, xe bồn nước (kèm người điều khiển) (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo
quy định pháp luật);

Kinh doanh khu du lịch sinh thái (không hoạt động tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp
thuận về địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật);

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (không chứa vật liệu xây dựng tại trụ sở);
Xây dựng công trình đường bộ;

Xây dựng công trình đường sắt;
Xây dựng công trình điện;

Xi măng

Xây dựng công trình cấp, thoát nước;

ĐỊA BÀN KINH DOANH

Xây dựng công trình thủy;

Thị trường tiêu thụ sản phẩm của BBCC trải dài chủ yếu từ tỉnh Bình Thuận đến tỉnh Cà Mau, trong đó thị
trường trọng điểm là các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Tây Nam bộ,…

Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc;
Xây dựng công trình công ích khác;

15

16

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
Bộ máy quản trị Công ty

CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CAO NHẤT LÀ MỤC TIÊU SỐNG CÒN CỦA BBCC

Công ty hoạt động với mô hình công ty cổ phần, mô hình quản trị của Công ty tổ chức theo Luật Doanh
nghiệp và Điều lệ Công ty:
Đại hội đồng cổ đông: Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất
của Công ty.

Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề
liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ban Giám đốc: Là cơ quan điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng
Quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
Ban kiểm soát: Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động
quản trị và điều hành của Công ty.
Công ty con, Công ty liên kết: Không có.
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Với thương hiệu, năng lực quản lý được BBCC xây dựng từ những ngày đầu thành lập, hiện nay Công ty đang

Xí nghiệp khai thác đá

quản lý và khai thác 05 mỏ đá có trữ lượng lớn và chất lượng tốt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

Tên mỏ

Diện
tích cấp
phép mở
moong
khai thác

Số
năm

Công suất
hoạt động

Trữ lượng
nguyên
khối còn
lại(*)

m3/năm

m3

Đến
tháng/
năm

năm

m2
Mỏ đá
Tân Cang 1

Thời hạn hoạt
động theo Giấy
phép khai
thác (tính từ
1/1/2014)

Thời Diện tích
gian
đất đã
khai
đền bù
thác trong giấy
còn phép khai
lại(*)
thác

năm

m2

Diện tích
đã thuê
đất trong
khu vực
khai thác

Diện tích
đất còn
lại chưa
đền bù

m2

m2

GP số 661/GPUBND ngày
28/2/2018

629.000

25

12/2039

1.500.000

27.193.051

18,0

594.626

532.035

34.374,0

GP số 1048/
GP-UBND ngày
11/4/2016

837.000

28,7

7/2042

1.800.000

39.205.940

20,7

749.248,4

528.438

87.751,6

GP số 1362/
GP-UBND ngày
28/5/2015

650.000

24,5

6/2038

1.500.000

26.136.492

17,5

631.854

630.077

18.146,4

GP số 1523/
GP-UBND ngày
11/5/2017

178.300

12,1

1/2026

400.000

3.041.148

4,0

173.036,5

173.036,5

5.263,5

GP số 177/
GP-UBND ngày
7/7/2020

294.000

11,5

6/2025

500.000

2.563.542

3,5

265.633,2

244.729

28.366,8

5.700.000

98.140.173

2.414.398

2.108.316

173.902

-

-

-

Mỏ đá
Thạnh Phú 1

Mỏ đá
Thiện Tân 2

Mỏ đá Soklu 2

Mỏ đá Soklu 5

Tổng cộng

Quy đổi sang
đá nguyên liệu
Sản phẩm

2.588.300
-

-

-

-

(*): Số liệu tính tại ngày 31/12/2021

-

-

- 144.756.755

- 130.281.080

-

-

-

-

-

Ghi chú: Mỏ đá Tân Cang 1 được cấp phép diện tích hoạt động khoáng sản là 107,2ha trong đó khu vực được phép
thiết kế mở moong khai thác là 62,9ha. Diện tích chưa thiết kế là 44,3ha trong đó Công ty đã đền bù được 40,2ha
còn lại 4,1ha chưa đền bù.

• Là đơn vị phụ thuộc, hạch toán báo sổ, có chức năng, nhiệm vụ tổ chức các hoạt động khai thác, chế biến,
kinh doanh sản phẩm đá, đất tại mỏ đá Thạnh Phú 1, mỏ đá Thiện Tân 2
• Văn phòng giao dịch: xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
• Điện thoại: 0251.360.0002
• Fax: 0251.396.6424
• Các mỏ đá:
➢ Công trường khai thác đá Thạnh Phú - Địa chỉ: xã Thạnh Phú và xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng
Nai - Điện thoại: 0251.360.0002
➢ Bến thủy nội địa Thạnh Phú - Điện thoại: 0251.861.5979
➢ Công trường khai thác đá Thiện Tân - Địa chỉ: xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai - Điện thoại:
0251.656.9259
➢ Bến thủy nội địa Thiện Tân - Điện thoại: 0251.360.1619
• Sản phẩm đá: Đá 1x2, đá 2x4, đá 4x6, đá 5x7, đá 0x4, đá mi …. Ngoài ra, Công ty còn nhận đơn đặt hàng sản
xuất với quy cách tùy theo yêu cầu của khách hàng.
• Sản phẩm đất: Đất san lấp, đất sỏi, đất gạch các loại,….

Xí nghiệp khai thác đá Tân Cang
• Là đơn vị phụ thuộc, hạch toán báo sổ, có
chức năng, nhiệm vụ tổ chức các hoạt động
khai thác, chế biến, kinh doanh sản phẩm đá,
đất tại mỏ đá Tân Cang 1.
• Văn phòng giao dịch: ấp Tân Mỹ, phường Bửu
Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
• Điện thoại: 0251.3850251
• Fax: 0251.3850251
• Các mỏ đá:
➢ Công trường khai thác đá Tân Cang - Địa chỉ:
ấp Tân Cang, xã Phước Tân, TP. Biên Hòa,
tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: 0251.8838056
• Sản phẩm đá: Đá 1x2, đá 2x4, đá 4x6, đá 5x7,
đá 0x4, đá mi …. Ngoài ra, Công ty còn nhận
đơn đặt hàng sản xuất với quy cách tùy theo
yêu cầu của khách hàng.
• Sản phẩm đất: Đất san lấp, đất sỏi, đất gạch
các loại,….

Xí nghiệp khai thác đá Soklu
• Là đơn vị phụ thuộc, hạch toán báo sổ, có chức năng,
nhiệm vụ tổ chức các hoạt động khai thác, chế biến,
kinh doanh sản phẩm đá, đất tại mỏ đá Soklu 2 và mỏ
Soklu 5.
• Văn phòng giao dịch: ấp Nguyễn Huệ, xã Quang Trung,
huyện Thống Nhất, Đồng Nai.
• Điện thoại: 0251.377.5223
• Fax: 0251.377.5224
• Các mỏ đá:
➢ Công trường khai thác đá Soklu 2 - Địa chỉ: xã
Quang Trung và xã Gia Khiêm, huyện Thống Nhất,
tỉnh Đồng Nai.
➢ Công trường khai thác đá Soklu 5 – Địa chỉ: xã
Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
• Sản phẩm đá: Đá 1x2, đá 2x4, đá 4x6, đá 5x7, đá 0x4,
đá mi …. Ngoài ra, Công ty còn nhận đơn đặt hàng sản
xuất với quy cách tùy theo yêu cầu của khách hàng.
• Sản phẩm đất: Đất san lấp, đất sỏi, đất gạch các loại,….
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Chiến lược trung và dài hạn

Các mục tiêu phát triển bền vững

•

•

•

ty chuyên nghiệp, uy tín, chất lượng trong sản xuất vật liệu xây dựng.

Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh mặt hàng chủ lực là sản phẩm đá xây dựng trên cơ

sở phát huy tối đa lợi thế hiện có. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục công tác tìm kiếm, khảo sát và thăm dò các mỏ
đá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và thực hiện việc nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới như: cát nhân tạo từ đá,
gạch nhẹ, sỏi nhẹ keramzit phục vụ nhu cầu thị trường.

Đối với nhân sự
•
•
•

Đổi mới để phát triển, nâng cao năng lực quản trị, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đóng góp vào công
cuộc đổi mới của địa phương, đồng thời đem lại việc làm, tạo thu nhập, phúc lợi cho người lao động.

Hoạch định nguồn nhân lực Công ty: đào tạo theo chiều sâu và có chọn lọc đối với cán bộ công nhân viên Công
ty để đảm bảo tính kế thừa, phát triển ổn định và bền vững.

Chú trọng đào tạo, cập nhật kiến thức mới, các ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để chuẩn hóa cũng như
nâng cao chất lượng lao động. Tạo điều kiện, cơ hội cho người lao động phát huy kinh nghiệm, sở trường, năng

lực chuyên môn; gắn với thực hiện tốt các chính sách về tiền lương, thưởng, đãi ngộ, phúc lợi để khích lệ người
lao động tăng cường đóng góp và gắn bó lâu dài với Công ty.

việc đảm bảo uy tín và chất lượng sản phẩm,

•

•

những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, đáp ứng và

Phát triển đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ

vượt lên sự mong đợi của khách hàng, cải thiện các

với giá cả cạnh tranh, hợp lý, đáp ứng nhu cầu
đông.

Nâng cao năng lực tài chính để đảm bảo nền
tảng tài chính vững mạnh, chủ động về nguồn

chính sách cho người lao động, đảm bảo thu nhập,
•

vốn đầu tư để hoạt động sản xuất kinh doanh
ổn định và phát triển.

•

•

xử lý bụi, tiếng ồn, chấn động, đá văng,… bằng cách lắp đặt hệ thống phun sương chống bụi, trồng cây xanh các
khu vực khai thác, chế biến, áp dụng các kỹ thuật nổ mìn hiện đại, lắp đặt hệ thống phun xịt rửa xe,…

Công ty tập trung xây dựng hệ thống quản trị Công
ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả để phát huy tối đa
các nguồn lực là thế mạnh của Công ty, cũng như có

trì mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ổn định
hàng năm.

Nêu cao tinh thần của toàn thể cán bộ công nhân

viên (CBCNV) Công ty về trách nhiệm đối với cộng
đồng, xã hội thông qua việc chấp hành, tuân thủ các
quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản, bảo

vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên. Công ty thực
hiện vận động CBCNV tích cực tham gia các hoạt

trực thuộc, tuân thủ quy tắc an toàn tuyệt đối trong hoạt động sản xuất, thi công. Kiểm tra định kỳ các máy móc

Tuân thủ đầy đủ các quy định về quan trắc môi trường định kỳ; thực hiện việc xử lý chất thải theo quy định,

lực và chú trọng công tác bảo vệ môi trường.

thị trường trong từng giai đoạn cụ thể, qua đó duy

Luôn đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại các xí nghiệp và đơn vị
thiết bị sản xuất, thi công, phương tiện vận tải, phân loại chất thải theo đúng quy định.

nâng cao trình độ nhân sự, phát triển nguồn nhân

khả năng khai thác và tận dụng tốt các cơ hội của

Đối với môi trường và xã hội
•

luật không những về hoạt động sản xuất kinh doanh
ngừng để mở rộng mạng lưới tiêu thụ, nỗ lực tạo ra

có hiệu quả trong tương lai.

nhuận và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ

doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp

vệ môi trường, vì vậy Công ty luôn cố gắng không

sản lượng, quy mô, đảm bảo các dự án đầu tư

ngày càng cao của khách hàng, tối đa hóa lợi

Nhận thức được việc muốn phát triển bền vững thì
mà phải đảm bảo quyền lợi cho người lao động, bảo

mới thông qua các công nghệ tiên tiến để tăng

Đối với hoạt động sản xuất
Công ty Cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hoà luôn định hướng phát triển trở thành Công

trường sản xuất vật liệu xây dựng thông qua

đặc biệt trong giai đoạn phát triển sản phẩm

Các mục tiêu chủ yếu
•

Duy trì thương hiệu của Công ty trên thị

•

động nhân văn, từ thiện, tình nguyện vì cuộc sống
cộng đồng xung quanh.

Trích Quỹ phúc lợi để tặng quà Tết cho các hộ gia

đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật,
cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi trên các địa bàn Công ty

đóng chân. Hỗ trợ và đóng góp vào một số công trình
cơ bản của địa phương...
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CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
Rủi ro kinh tế

Rủi ro cạnh tranh

Trong năm 2021, dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực

Có thể thấy rằng sự phục hồi của thị trường bất

đến kinh tế Việt Nam. Đặc biệt, đợt dịch kéo dài từ

tháng 7 đến nay khiến nhiều địa phương phải thực
hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài đã làm ảnh

hưởng đến kết quả tăng trưởng kinh tế (GDP) của

cả nước. Theo đó, GDP quý III/2021 giảm 6,17% so
với cùng kỳ năm trước là mức giảm sâu nhất kể từ

khi chỉ số này được tính và công bố tại Việt Nam.

Chịu ảnh hưởng chung với nền kinh tế trong nước,

mức suy giảm ở khu vực công nghiệp và xây dựng,
khu vực dịch vụ lần lượt là 5,02% và 9,28%.

Để thực hiện mục tiêu kép, vừa thực hiện hiệu quả

phòng chống dịch Covid-19 vừa khôi phục nền
kinh tế, Chính phủ đã đẩy mạnh giải ngân vốn đầu
tư công để thúc đẩy tăng trưởng GDP. Đây là một cơ
hội tốt cho các doanh nghiệp trong ngành sản xuất

vật liệu xây dựng nói chung và Công ty Cổ phần

Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa
nói riêng tăng tiêu thụ sản phẩm. Năm 2021, Bộ
Xây dựng được Chính phủ giao kế hoạch giải ngân
vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách Nhà nước là

671,24 tỷ đồng. Giá trị luỹ kế giải ngân vốn đầu
tư công đã được phân bổ từ 1/1- 15/12/2021 là

193,601 tỷ đồng, đạt 28,8% kế hoạch năm 2021. Tỷ
lệ này tính đến nay là tương đối thấp và Chính phủ

dự kiến sẽ tăng mạnh giải ngân vốn đầu tư công
trong thời gian tới.

Những thay đổi của nền kinh tế trong bối cảnh tình
hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp luôn tác

động đến hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh
nghiệp. Vì vậy, BBCC luôn quan tâm đến những
chính sách, biến động của nền kinh tế trong và

ngoài nước nhằm đưa ra những định hướng phát
triển phù hợp.

động sản và những dự án công trình giao thông

hạ tầng liên tiếp được triển khai đầu tư trong

thời gian tới là yếu tố hỗ trợ doanh nghiệp trong
ngành đá xây dựng. Bên cạnh đó, sự tăng trưởng
của ngành đá xây dựng nằm ở trữ lượng và thời

hạn khai thác các mỏ đá. Các doanh nghiệp đều
đang xin giấy phép khai thác các mỏ mới và

hoặc xin gia hạn hoặc mở rộng các mỏ hiện tại.

Từ đó có thể thấy rằng tính cạnh tranh giữa các
doanh nghiệp trong ngành đá xây dựng là rất
cao. Để đối mặt với sự cạnh tranh từ nhiều phía

đó, BBCC luôn chú trọng làm mới các chiến lược

kinh doanh của mình, chú trọng nâng cao chiến
lược sản xuất và cung ứng dịch vụ, từng bước

khẳng định vị thế của mình so với các doanh
nghiệp khác trong ngành.

Rủi ro giá nguyên vật liệu

Rủi ro chính sách

Các sản phẩm khoáng sản Công ty trực tiếp khai thác

Hoạt động kinh doanh chính của BBCC liên quan

thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền thuê đất,

hưởng trực tiếp từ những chính sách, quy định của

chịu tác động từ chính sách quản lý khai thác khoáng

sản và môi trường của Chính Phủ, đặc biệt các loại

tiền cấp quyền khai thác khoáng sản... luôn theo chiều
hướng tăng đã tạo áp lực cho Ban lãnh đạo Công ty

trong việc xây dựng chính sách khai thác phù hợp,
hiệu quả.

Đối với một doanh nghiệp hoạt động sản xuất VLXD
như BBCC thì việc chú ý đến biến động nguồn nguyên
liệu đầu vào là rất quan trọng để có thể duy trì các

kế hoạch sản xuất và hạn chế ảnh hưởng đến giá vốn
cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Rủi ro môi trường

Hầu hết các mỏ đá của Công ty đều lộ thiên, do đó
những thay đổi của thời tiết sẽ ảnh hưởng rất lớn đến
việc khai thác mỏ, độ an toàn và sản lượng khai thác
của doanh nghiệp. Khoáng sản là tài nguyên không tái
tạo và có trữ lượng hạn chế. Việc khai thác có thể gây
ảnh hưởng lớn đến môi trường sống của người dân
xung quanh khu vực và môi trường tự nhiên. Vì vậy
trong quá trình khai thác và chế biến đá, Công ty luôn
tuân thủ các chính sách, quy định về bảo vệ môi trường,
lựa chọn công nghệ tiên tiến đồng thời không ngừng
cải tiến máy móc, quy trình khai thác để hạn
chế tác động đến môi trường.

đến các giấy phép khai thác mỏ đá và thời hạn khai

thác nên Công ty sẽ phải đối mặt với những ảnh
nhà nước về xây dựng, khai thác khoáng sản, tài
nguyên đất đai.

Vì vậy, Công ty cần theo dõi cập nhật các quy định
mới, xử lý kịp thời, dứt điểm các vấn đề phát sinh
khi các văn bản pháp luật mới được ban hành, đảm
bảo quá trình vận hành liên tục của Công ty, tiêu
biểu là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban

hành vào 26/11/2019 và Luật Doanh nghiệp số

59/2020/ QH14 được ban hành vào 17/06/2020
cùng có hiệu lực từ 1/1/2021. Việc xây dựng một

hành lang pháp lý ngày càng chặt chẽ và khoa học
cũng sẽ giúp Công ty hoạt động một cách hiệu quả,
đảm bảo giảm thiểu rủi ro về mặt quản trị.

Rủi ro khác
Bên cạnh các rủi ro nêu trên, Công ty còn phải

đối mặt với các rủi ro khác từ môi trường, yếu tố

bên ngoài (bão, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh Covid19), sự cố trong quá trình vận hành, rủi ro về
quản lý khai thác tài sản,.. Đây là những rủi ro
không thể loại trừ nhưng có thể phòng ngừa và

hạn chế tác động bằng các biện pháp như: chủ
động phòng chống dịch bệnh, mua bảo hiểm tài

sản, bảo hiểm cho nhân viên, nâng cao nhận thức

của nhân viên về đảm bảo an toàn trong lao động

nhằm giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng đối
với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
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2| Tình hình
Hoạt động trong năm
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Tổ chức và nhân sự
Tình hình đầu tư thực hiện dự án
Tình hình tài chính
Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu
         Báo cáo Phát triển bền vững
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH

Cơ cấu giá vốn hàng bán
Cơ cấu giá vốn hàng bán

Cơ cấu doanh thu

Cơ cấu doanh thu
Tiêu thụ sản phẩm đá, đất
Kinh doanh VLXD

Giao thông và xây dựng

Doanh thu hoạt động khác

Tổng cộng

Năm 2020
Giá trị

ĐVT: triệu đồng

Năm 2021

Tỷ trọng (%)

Giá trị

%Tăng/giảm
2021-2020
Tỷ trọng (%)

705.801

63,58%

653.385

69,36%

53.062

4,78%

15.024

1,60%

307.523

43.771

1.110.157

27,70%

3,94%

100%

230.027

43.516

941.952

-7,43%

24,42%

-25,20%

4,62%

-0,58%

100%

-71,69%

-15,15%

Tiêu thụ sản phẩm đá, đất

Kinh doanh VLXD

Giao thông và xây dựng
Hoạt động khác

Tổng cộng

Năm 2020
Giá trị

Năm 2021

Tỷ trọng (%)

481.115

ĐVT: triệu đồng

58,83%

% Tăng/giảm
2021-2020
Tỷ trọng (%)

Giá trị
451.829

64,84%

246.033

30,09%

189.229

27,15%

-23,09%

42.254

5,17%

41.989

6,02%

-0,63%

48.327

5,91%

817.729

100%

13.834

1,99%

696.881

Năm 2020

Tiêu thụ sản phẩm đá, đất
Kinh doanh VLXD

Giao thông và xây dựng

Hoạt động khác

Tổng cộng

Giá trị

Năm 2021

Tỷ trọng so
với Doanh thu
thuần (%)

Giá trị

-71,37%

100%

Cơ cấu lợi nhuận gộp

Cơ cấu Lợi nhuận gộp

-6,09%

-14,78%

ĐVT: triệu đồng

Tỷ trọng so
với Doanh thu
thuần (%)

% Tăng/giảm
2021-2020

224.686

20,24%

201.556

21,40%

-10,29%

4.735

0,43%

1.190

0,13%

-74,87%

26,02%

-16,19%

61.490
1.517

292.428

5,54%

0,14%

26,35%

40.798
1.527

245.071

4,33%

0,16%

-33,65%
0,66%

Chịu chung ảnh hưởng trong việc giảm doanh thu các HĐKD của Công ty, năm 2021, giá vốn hàng bán và lợi nhuận
gộp của BBCC cũng có mức giảm tương tự, lần lượt đạt 696,881 và 245,071 tỷ đồng tương ứng giảm 14,78% và
Trong năm 2021, tổng doanh thu thuần của Công ty đạt xấp xỉ 942 tỷ đồng, giảm 15,15% so với năm 2020. Trong
đó, doanh thu từ bán đất, đá năm 2021 ghi nhận 653,385 tỷ đồng, giảm 7,43% so với năm trước nhưng tăng

trưởng xấp xỉ 6% trong đóng góp tổng doanh thu (69,36%). Ở mảng doanh thu Giao thông, xây dựng và doanh
thu từ kinh doanh VLXD của BBCC cũng ghi nhận sự sụt giảm khi doanh số năm 2021 ghi nhận mức giảm lần lượt

71,69% và 25,2% so với năm 2020. Các mảng hoạt động chính của Công ty bao gồm khai thác đá, kinh doanh

VLXD, có sự sụt giảm so với năm trước là vì nhu cầu của thị trường giảm sút, các hoạt động xây dựng bị gián đoạn.
Nguyên nhân là do các địa phương phía Nam thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19 bùng

phát mạnh trong quý III/2021, trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An là những tỉnh,
thành phố chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

16,19% so với năm trước. Mức giảm nhiều nhất đến từ lợi nhuận gộp mảng hoạt động giao thông và xây dựng của

Công ty, khi trong năm 2021, chỉ đóng góp xấp xỉ 1,2 tỷ đồng, giảm 74,87% so với cùng kỳ. Năm 2021, hoạt động

kinh doanh chủ yếu của Công ty là tiêu thụ sản phẩm đá, đất đạt lợi nhuận gộp 201,556 tỷ đồng, giảm 10,29%,
nhưng tỷ trọng so với doanh thu thuần đã tăng trưởng lên bằng 21,4%, so với mức 20,24% năm 2020.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH
Chi phí khác
Năm 2020
Cơ cấu chi phí khác

Chi phí Bán hàng

Chi phí Quản lý doanh nghiệp

Chi phí khác

Tổng cộng

Giá trị
23.806

58.003
80

81.889

ĐVT: triệu đồng

Năm 2021

Tỷ trọng so với
Doanh thu (%)
2,14%

5,22%

0,01%

7,37%

Giá trị
18.527

50.379
1.299

70.205

%Tăng/giảm
Tỷ trọng so với 2021-2020
Doanh thu (%)
1,97%

5,35%

0,14%

7,46%

-22,18%

-13,14%
1524%

Chỉ tiêu

Năm 2020

Năm 2021

% 2021/2020

1.110.157

941.952

84,85%

227.447

201.695

88,68%

-14,27%

Trong những năm qua, bên cạnh giá vốn hàng bán thì chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm tỷ

trọng đáng kể trong cơ cấu chi phí của BBCC. Đáng chú ý là cả hai khoản chi phí này đều được Công ty quản trị rất
hiệu quả trong năm qua. Cụ thể, giá vốn hàng bán giảm 14,78% so với năm 2020, xuống còn xấp xỉ 697 tỷ đồng,

trong khi chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp được cắt giảm mạnh mẽ lần lượt 22,18% và 13,14% so với

năm 2020. Tỷ trọng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp so với doanh thu thuần đã được Công ty
giảm thiểu đáng kể, thể hiện sự cải thiện trong hiệu quả công tác quản trị, điều hành của Ban lãnh đạo công ty.

Doanh thu thuần

Lợi nhuận từ HĐKD

Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế

226.410
181.838

190.908
161.229

84,32%
88,67%

Nhờ khả năng quản lý chi phí tốt trong năm 2021, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế và lợi nhuận sau thuế TNDN
của Công ty trong năm 2021 duy trì ở mức cao, lần lượt đạt 201,695 và 161,229 tỷ đồng bằng xấp xỉ 88,67% so
với năm 2020.
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Danh sách thành viên Ban điều hành

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

STT

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị
STT
1

2

3

4
5

Thành viên

Chức vụ

Ông Huỳnh Xuân Đạo

Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT
Giám đốc Công ty

Ông Huỳnh Kim Vũ

Ông Phạm Quốc Thái

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Lý lịch thành viên

Chức vụ

Số lượng
CP sở hữu

Tỷ lệ
sở hữu

5.230.000

11,13%

53.940

0,114%

Tỷ lệ sở hữu

1

Ông Huỳnh Kim Vũ

Thành viên HĐQT
Giám đốc Công ty

20,00%

3

Ông Nguyễn Xuân Việt

Phó Giám đốc Công ty

9.401.000

5.230.000

11,13%

Thành viên HĐQT

5.176.800

11,01%

Thành viên HĐQT
không điều hành

-

-

Thành viên HĐQT
không điều hành

Ông Nguyễn Quốc Phòng

Số lượng
CP sở hữu

Thành viên

-

-

2

4

Ông Huỳnh Xuân Đạo
Chủ tịch HĐQT

: 27/12/1986
: TP. Hồ Chí Minh
: Việt Nam
: Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Ông Huỳnh Kim Vũ
Thành viên HĐQT kiêm
Giám đốc công ty

Năm sinh		
Nơi sinh		
Quốc tịch		
Trình độ chuyên môn

Ông Phạm Quốc Thái
Thành viên HĐQT kiêm
Kế toán trưởng

Năm sinh		
Nơi sinh		
Quốc tịch		
Trình độ chuyên môn

: 15/02/1973
: Bình Dương
: Việt Nam
: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Cử nhân Kế toán

Ông Nguyễn Quốc Phòng
Thành viên HĐQT
không điều hành

Năm sinh		
Nơi sinh		
Quốc tịch		
Trình độ chuyên môn

: 29/06/1977
: Lâm Đồng
: Việt Nam
: Tài chính - Tín Dụng

Ông Nguyễn Thanh Tùng
Thành viên HĐQT
không điều hành

Năm sinh		
Nơi sinh		
Quốc tịch		
Trình độ chuyên môn

: 10/11/1983
: Bình Phước
: Việt Nam
: Cử nhân Kinh tế

: 30/01/1969
: Đồng Nai
: Việt Nam
: Cử nhân Tài chính doanh nghiệp

Ông Phạm Quốc Thái

Phó Giám đốc Công ty

Danh sách thành viên Ban kiểm soát
STT

Thành viên

Kế toán trưởng Công ty

Chức vụ

1

Ông Huỳnh Đường Tài

Trưởng Ban Kiểm Soát

3

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thành viên BKS

2

Năm sinh		
Nơi sinh		
Quốc tịch		
Trình độ chuyên môn

Ông Nguyễn Hùng Thắng

Bà Nguyễn Thị Thu Trà

HĐQT

Ông Nguyễn Hùng Thắng
Phó Giám đốc công ty

Thành viên BKS

Năm sinh		
Nơi sinh		
Quốc tịch		
Trình độ chuyên môn

Ông Nguyễn Xuân Việt
Phó Giám đốc công ty

Năm sinh		
Nơi sinh		
Quốc tịch		
Trình độ chuyên môn

Ông Huỳnh Đường Tài
Trưởng Ban kiểm soát

Năm sinh		
Nơi sinh		
Quốc tịch		
Trình độ chuyên môn

Bà Nguyễn Thị Thu Trà
Thành viên BKS

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc
Thành viên BKS

5.000

5.176.800

0,011%

11,01%

Số lượng
CP sở hữu

Tỷ lệ
sở hữu

5.040

0,011%

3.290.000

7,00%

-

: 10/10/1973
: Đồng Tháp
: Việt Nam
: Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý

: 31/07/1962
: Đồng Nai
: Việt Nam
: Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Kỹ sư Cơ khí Ô tô
: 06/08/1975
: Long An
: Việt Nam
: Thạc sĩ Kinh tế

Năm sinh		
Nơi sinh		
Quốc tịch		
Trình độ chuyên môn

: 18/08/1984
: Hải Phòng
: Việt Nam
: Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

Năm sinh		
Nơi sinh		
Quốc tịch		
Trình độ chuyên môn

: 12/09/1984
: Đồng Nai
: Việt Nam
: Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

-
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Danh sách thay đổi thành viên HĐQT, Ban điều hành, BKS trong năm 2021

STT Thành viên
1

Ông Huỳnh Xuân Đạo

2

Ông Huỳnh Kim Vũ

3

Ông Nguyễn Hùng Thắng

4

Bà Huỳnh Huy Anh Thư

5

Chức vụ

Năm 2020

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

Chủ tịch HĐQT

23/07/2021

Chủ tịch HĐQT

-

Phó Giám đốc Công ty

-

Giám đốc Công ty

23/07/2021

Phó Giám đốc Công ty

23/07/2021

Thành viên BKS

16/06/2021

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc

Số lượng cán bộ công nhân viên

Q. Giám đốc Công ty
Thành viên BKS

Chỉ tiêu
Tổng số lượng người lao động (người)
Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)

Năm 2018
724

11.900.000

-

Năm 2019
710

12.600.000

23/07/2021

23/07/2021
-

-

23/07/2021

-

16/06/2021

Năm 2020
686

12.800.000

STT

Tiêu chí

Số lượng
(người)

Năm 2021

Tỷ trọng
(%)

Số lượng
(người)

Tỷ trọng
(%)

I

Theo trình độ lao động

686

100%

671

100%

1

Đại học và trên Đại học

138

20,12%

137

20,42%

Sơ cấp và Công nhân kỹ thuật

476

69,39%
3,64%

463

69,00%

2

3

47

45

II

Theo đối tượng lao động

686

100%

671

100%

-

1
2

Lao động trực tiếp

56,93%

686

43%

382

Theo giới tính

298

57%

III

Lao động gián tiếp

388

100%

671

43,07%

100%

1

Nam

594

86,59%

86,14%

Theo thời hạn HĐLĐ

686

13,41%

578

100%

671

13,86%

100%

1

0,15%

3

0,45%

639

686

93,15%

100%

637

671

94,93%

84

12,24%

70

10,43%

293

42,71%

671

12.500.000

IV

Nữ

1

Hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm

3

V

Hợp đồng không xác định thời hạn

Theo độ tuổi

2

Dưới 36 tuổi

4

Trên 45 tuổi

2

3

Hợp đồng có thời hạn 1 đến 3 năm

Từ 36 đến 45 tuổi

Tổng cộng

92

46

309

686

6,7%

45,04%

100%

26

6,71%

-

2

25

6,85%

Lao động phổ thông

Năm 2021

4

Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

289

93

31

257

344

671

3,87%

4,62%

100%

38,30%

51,27%

100%
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Về lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ

Chính sách nhân sự

Với đặc thù ngành khai thác đá xây
dựng, CBCNV đối mặt với nhiều rủi
ro trong quá trình làm việc, nên
việc đào tạo và nâng cao nhận thức
về an toàn lao động được Công ty
rất chú trọng. Ngoài ra, người lao
động còn được Công ty hỗ trợ kinh
phí để tham gia các khóa đào tạo
phù hợp với từng vị trí, chức danh
công việc nhằm nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ theo định
hướng phát triển của Công ty.

Môi trường làm việc và Văn hoá doanh nghiệp
Nguồn nhân lực là tài sản quý
báu, là nhân tố quan trọng đối
với BBCC. Vì vậy, Công ty không
ngừng đầu tư, phát triển chất
lượng nguồn nhân lực để đáp ứng
yêu cầu mục tiêu, phát triển bền
vững của công ty.

Theo Thỏa ước lao động tập thể của Công ty Cổ phần

mang lại lợi ích cho Công ty.

CB-CNVLĐ đi nghỉ mát hằng năm. Tuy nhiên trong

Biên Hoà luôn có chế độ đãi ngộ hợp lý đối với những

Chính sách tuyển dụng và đào tạo
Công ty áp dụng hệ
thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9001: 2015, Công
ty đã ban hành thủ tục
tuyển dụng số OA002;
CBCNV được tuyển
dụng phải có trình độ,
kinh nghiệm, năng lực
công tác đáp ứng phù
hợp yêu cầu, vị trí cần
tuyển dụng.

Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng

Ngoài ra, Công ty luôn khuyến
khích người lao động phát huy
hết năng lực, tạo điều kiện cho
nhân viên phát huy tính sáng
tạo, mang lại những sáng kiến,
giải pháp thiết thực trong hoạt
động sản xuất kinh doanh.

Công nhân trực tiếp sản
xuất được đào tạo và tập
huấn định kỳ theo đúng
chuyên môn, đảm bảo đủ
tiêu chuẩn từng công việc
theo yêu cầu của Công ty
và quy định của pháp luật
về lao động. Khi cần thiết,
cán bộ quản lý sẽ được cử
đi học các khóa ngắn hạn
để cập nhật kiến thức, tạo
điều kiện thuận lợi để học
tập nâng cao chuyên môn.
Bên cạnh đó, BBCC luôn tạo
môi trường làm việc hài hòa
và năng động, công bằng và
bình đẳng, xây dựng một tập
thể đoàn kết, đồng thuận,
gắn kết từ cấp lãnh đạo đến
người công nhân trực tiếp
sản xuất.

CBCNV có trình độ, năng lực quản lý, điều hành góp phần
Công ty xây dựng và thực hiện chính sách tiền lương,

thưởng phù hợp với đặc trưng ngành nghề kinh doanh
và đảm bảo cho người lao động được hưởng đầy đủ các
chế độ theo quy định của Nhà nước. Việc trả lương gắn
với năng lực và kết quả công việc của người lao động,
đồng thời tạo động lực khuyến khích cán bộ nhân viên

phát huy năng lực, trách nhiệm để nâng cao năng suất,
chất lượng và hiệu quả công việc.

Trong năm 2021, các chế độ phúc lợi cho người lao
động như quà tết và tiền lương, tiền thưởng tiếp tục

được đảm bảo. Cụ thể thưởng Tết Tân Sửu 2021 bình

quân 28,3 triệu đồng/người, quà Tết Tân Sửu 2021 trị
giá 2.069.000 đồng, thu nhập bình quân công nhân năm

2021 là 12.500.000 đồng/người, đạt 114% so kế hoạch
năm 2021(riêng đối với công nhân ngừng việc do ảnh
hưởng dịch Covid-19 Công ty vẫn hỗ trợ hưởng lương
không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo khoản

3 Điều 99 Bộ luật Lao động năm 2019); các dịp lễ lớn

trong năm Công ty thưởng cho CNLĐ bình quân từ 2 đến
4 triệu đồng/người.

Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa và căn cứ vào

kết quả sản xuất kinh doanh, Công ty tổ chức cho
năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát

mạnh khắp các tỉnh thành cả nước và kéo dài, việc tổ

chức đi nghỉ mát sẽ tập trung đông người, có nguy
cơ lây nhiễm, dễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất

kinh doanh của Công ty. Vì vậy để đảm bảo quyền
lợi cho CB-CNVLĐ, Công ty đã thực hiện chi phúc

lợi cho người lao động (thay thế việc tổ chức đi nghỉ
mát năm 2021) bằng hình thức mua phiếu mua

hàng tiêu dùng thiết yếu trị giá 5.000.000 đồng/

người (công tác đủ 12 tháng trở lên) với tổng số tiền
3.367.500.000 đồng.
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ
THỰC HIỆN DỰ ÁN

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tình hình đầu tư vào các dự án

STT

Tên dự án

Mô tả

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Mục đích

Quy mô

Thời gian
thực hiện

Tổng mức đầu
tư (tỷ đồng)

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2020

Năm 2021

Lần

2,59

2,66

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1

Mỏ đá
Thạnh Phú 1

Nhận chuyển
nhượng đất để giải
phóng mặt bằng

Mở rộng diện
tích khai thác

2.280,1 m2

Tháng
4-11/2021

2,998 tỷ đồng

Hệ số thanh toán ngắn hạn

Hệ số thanh toán nhanh

Lần

2,38

2,51

%

21,72

21,90

Vòng

21,55

20,62

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

%

16,38

17,12

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân

%

26,85

23,25

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân

%

20,80

18,18

%

20,39

20,27

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

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

%

27,75

28,04

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho
Vòng quay tổng tài sản

Vòng

1,27

1,06

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ Doanh thu
thuần
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Chỉ tiêu về Khả năng thanh toán

Việc cắt giảm mạnh mẽ các khoản nợ vay và gia tăng trữ tiền mặt trong năm qua đã giúp chỉ số thanh khoản của
Công ty cải thiện đáng kể so với năm trước. Điều này là phù hợp trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn và hoạt

động kinh doanh bất động sản nói chung còn trì trệ. Cụ thể, trong năm 2020-2021, hệ số thanh toán ngắn hạn tăng
từ 2,59 lên 2,66 lần; trong khi hệ số thanh toán nhanh cũng tăng từ 2,38 lên 2,51 lần. Duy trì khả năng thanh toán ấn

tượng sẽ giúp cho BBCC chủ động nắm bắt các cơ hội và tăng tính chủ động hơn trong các phương án kinh doanh.

Chỉ tiêu về Cơ cấu vốn

Cơ cấu nguồn vốn của công ty trong năm 2021 không có sự thay đổi đáng kể so với các năm trước đó. Hệ số nợ

phải trả/ tổng tài sản tăng nhẹ, đạt 21,9% trong năm 2021. Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu là 28,04%, ở mức tương

đồng so với năm trước. Năm 2021, khoản nợ phải trả của công ty giảm 3,88% so với 2020 và tiếp tục không có sử

dụng nợ dài hạn. Do đó, bằng việc duy trì ổn định các chỉ tiêu về cơ cấu vốn, BBCC đã cho thấy trạng thái tự chủ về
tài chính rất tốt trong những năm gần đây.
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Chỉ tiêu về Khả năng sinh lời

Năm 2021, vòng quay hàng tồn kho của Công ty là 20,62 vòng, thấp hơn so với mức 21,55 lần năm 2020. Sự giảm

sụt giảm nhẹ này chủ yếu giá vốn hàng bán năm 2021 sụt giảm 14,78% so với năm 2020, trong khi hàng tồn kho
bình quân năm 2021 giảm 10,9% so với năm trước. Năm 2021, chịu sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, các biện

pháp giãn cách xã hội khiến các công trình hạ tầng giao thông và xây dựng trong khu vực đều phải tạm ngưng thi
công, tác động trực tiếp đến tiêu thụ sản phẩm đá, đất và mảng kinh doanh VLXD của BBCC, làm cho giá vốn hàng
bán của hai hoạt động này giảm lần lượt 6,09% và 23,09% so với năm 2020.

Tương tự, chỉ số vòng quay tổng tài sản của Công ty năm 2021 ở mức 1,06, giảm nhẹ so với 1,27 của năm 2020.
Doanh thu của BBCC năm 2021 giảm 15,15% so với năm 2020 nhưng tổng tài sản bình quân đã tăng 1,45% so với

2020. Điều này đã làm giảm vòng quay tổng tài sản của BBCC năm 2021. Hạng mục doanh thu thuần của BBCC bị

ảnh hưởng nhiều bởi đặc thù kinh doanh của Công ty chịu tác động trực tiếp của việc giãn cách xã hội trong giai
đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở Việt Nam trong quý 3/2021.

Trong năm 2021, là một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, dù thị trường kinh
doanh có nhiều biến động, nhưng Công ty đã duy trì hiệu suất sinh lời tốt so trung bình ngành. Hệ số lợi nhuận

hoạt động SXKD/Doanh thu thuần đạt 20,27% trong năm 2021, duy trì ở mức tương đương 2020. Đồng thời, hệ

số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần ghi nhận ở mức 17,12%, tăng nhẹ so với mức 16,3% của năm 2020, điều
này là do Công ty trong năm nay đã ghi nhận Lợi nhuận khác lớn bao gồm: khoản giảm 30% tiền thuê đất theo

Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và lãi thanh lý, nhượng bán tài sản cố
định, bán vật tư, phế liệu… đã bù đắp phần nào giảm sút trong lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh chính. Qua

đó, có thể thấy khả năng thu về lợi nhuận của Công ty trên mỗi đơn vị doanh thu vẫn đảm bảo trong bối cảnh năm
2021 có nhiều trở ngại và thách thức.

Hệ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) tiếp tục đạt mức cao 23,25%, trong khi hệ số lợi nhuận trên tài sản

(ROA) ghi nhận ở mức 18,2%. Dù vậy, cả hai chỉ số đều có xu hướng giảm nhẹ so với các năm trước chủ yếu đến
từ ảnh hưởng bởi sự sụt giảm lợi nhuận từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021.
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN
ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Danh sách cổ đông lớn (chốt danh sách sở hữu ngày 6/8/2021)

STT

Thông tin cổ phiếu
Vốn điều lệ: 470.000.000.000 đồng

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 47.000.000
•
•

Loại cổ phần: phổ thông

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phiếu

Cơ cấu cổ đông (chốt danh sách sở hữu ngày 6/8/2021)
STT

Đối tượng

Tỷ lệ sở
hữu(%)

Số lượng
cổ đông

Cơ cấu cổ đông
Tổ chức

Cá nhân

23.030.000

49,00%

1

1

0

4.500.000

9,57%

1

1

-

- Trong nước

4.500.000

0,48%

1

0

0

226.440

0

1

Cổ phiếu quỹ

0,00%

1

3

-

9,57%

1

0

Cổ đông khác

19.243.560

40,95%

1.002

4

998

4

- Trong nước

19.219.860

40,90%
100%

1.005

2

997

47.000.000

3

2

TỔNG CỘNG

0,05%

999

7

998

Trong đó: - Trong nước

46.976.300

99,95%

1.002

5

997

1

Cổ đông Nhà nước

Số lượng
cổ phiếu

Cổ đông lớn (sở hữu từ
5% vốn cổ phần trở lên)
2

- Nước ngoài

- Nước ngoài

- Nước ngoài

23.700

23.700

0,05%

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

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Mua lại 25.400 cổ phiếu, ngày 17/5/2021
Các chứng khoán khác: Không có

3

2

0

1

1

Địa chỉ

Số lượng
cổ phiếu

Tỷ lệ
sở hữu (%)

1

Tổng Công ty Công nghiệp thực Số 833A, Xa Lộ Hà Nội, KP1, P.Long
phẩm Đồng Nai - Một thành viên Bình Tân, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai, Việt
Công ty TNHH
Nam

23.030.000

49,00%

2

Thửa đất số 850, Tờ bản đồ số
122(DC12.2), Đường Nguyễn Thị Minh
Khai, Khu Phố Hoà Lân 1, Phường
Thuận Giao, Thành Phố Thuận An,
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

4.500.000

9,57%

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 46.773.560
Số lượng cổ phiếu quỹ: 226.440 cổ phiếu

Tên Cổ đông lớn

Công ty TNHH Đầu Tư KSB
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TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG &
CỘNG ĐỒNG

Tuân thủ pháp luật về
bảo vệ môi trường
Công ty luôn đặc biệt quan tâm và thực hiện nghiêm túc

các yêu cầu theo báo cáo đánh giá tác động môi trường

đối với từng mỏ đá đã được cấp có thẩm quyền phê
duyệt. Công ty xác định đây là trách nhiệm mà doanh

Tiêu thụ nước

nghiệp phải luôn tuân thủ nghiêm và tổ chức thực hiện
ngày một tốt hơn để phục vụ cho chiến lược phát triển

Năm 2021, BBCC tiêu thụ 16.417 m3 nước sạch do

bền vững của Công ty.

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, Công ty CP

Năm 2021, Công ty tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật về

Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai, Hợp tác

bảo vệ môi trường, không có trường hợp bị xử phạt do

xã Tuấn Nghĩa Phước Tân và Công ty cổ phần cấp

vi phạm.

nước Gia Tân cung cấp; khai thác 231.797 m3 nước

mặt từ sông Đồng Nai và Sông Buông phục vụ công
tác bảo vệ môi trường, khai thác 23.991 m nước
3

dưới đất phục vụ sinh hoạt và công tác bảo vệ môi

Rác thải sinh hoạt được Công ty hợp đồng với đơn vị có
chức năng (Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi, Công
ty TNHH Môi trường Trí Ngọc Đạt và Hợp tác xã Vệ sinh
Môi trường Nguyễn Huệ) đến thu gom, xử lý.
Chất thải nguy hại phát sinh được giao cho Công ty
TNHH Thương Mại - Môi trường Thiên Phước đến thu
gom và đưa đi xử lý theo hợp đồng được ký kết hàng
năm giữa hai Công ty.

trường, tái sử dụng 56.249 m nước thải từ mỏ đá
3

Tân Cang 1 để phục vụ công tác bảo vệ môi trường
tại mỏ.

Tiết kiệm tài nguyên
khoáng sản và nhiên liệu
Về tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, năm 2021, Công
ty tiêu thụ được 2.711.968,5 m3 đất tầng phủ tương
ứng doanh thu trước thuế VAT là 50 tỷ 775 triệu đồng,
vừa tăng doanh thu, đồng thời tiết kiệm hàng chục tỷ
đồng chi phí bốc đất đầu và di dời, đổ thải; đá phong
hóa năm 2021 tiêu thụ được 14.900 m3 .Qua đó tiết
kiệm tài nguyên khoáng sản tại các mỏ đá trực thuộc
và tăng nguồn thu ngân sách nhà nước qua thuế tài
nguyên, phí bảo vệ môi trường và tiền cấp quyền khai
thác khoáng sản.
Mặt khác, tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tiêu
hao nhiên liệu của các đội xe vận tải, cơ giới thông qua
thực hiện hiệu quả công tác định mức và quyết toán
nhiên liệu hàng tháng; kịp thời kiểm tra, xử lý hoặc
định mức lại đối với những trường hợp có sự thay đổi,
khác biệt so với định mức chung,…

Nhờ đó, trong năm qua Công ty tiết kiệm được 101.390
lít dầu DO, tương ứng số tiền là 1 tỷ 307 triệu đồng.

Xử lý rác thải, chất thải
trong quá trình sản xuất

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

Chính sách liên quan
đến người lao động
Chính sách phúc lợi

Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật về Luật
Lao động, thực hiện nghiêm túc các chế độ BHXH,
BHYT, BHTN và đảm bảo quyền lợi của người lao động
khi nghỉ hưu, ốm đau, thai sản. Bên cạnh đó, Công ty
tổ chức ăn giữa ca, thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng
hiện vật, quan trắc môi trường lao động, khám sức
khỏe định kỳ lần 1, lần 2 (đối với những người làm
công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm), khám bệnh
nghề nghiệp, khám chuyên khoa nữ, cấp thuốc điều
trị tại chỗ, trợ cấp thôi việc, hưu trí, mua bảo hiểm tai
nạn 24/24,…
Chính sách lao động

Đối với BBCC, con người là yếu tố quan trọng trong
chuỗi giá trị bền vững, là nguồn lực quan trọng giúp
Công ty thực hiện trách nhiệm với cổ đông và nhà
đầu tư, môi trường, và xã hội cũng như cộng đồng. Vì
vậy, các chính sách liên quan đến người lao động luôn
được Công ty chú trọng trong những năm qua.

Trong những năm qua, Công ty tiếp tục thành công
trong việc tạo dựng môi trường làm việc năng
động, chuyên nghiệp, và đã xây dựng được một đội
ngũ CBCNV có chuyên môn kỹ thuật, tay nghề cao
và giàu nhiệt huyết, gắn bó lâu dài với Công ty.
Chính sách đào tạo

Tập trung công tác đào tạo nâng cao trình độ
chuyên môn, bổ sung đội ngũ CBCNV đáp ứng yêu
cầu chuyên môn nghiệp vụ, chú trọng bồi dưỡng
đội ngũ cán bộ quản lý tiềm năng đáp ứng nhu cầu
phát triển của Công ty.

Công ty luôn có kế hoạch hằng năm để cử nhân viên
tham gia các lớp đào tạo chuyên môn, kỹ năng, các
chương trình huấn luyện liên quan đến hoạt động
doanh nghiệp nhằm nâng cao tay nghề, chuyên
môn, nghiệp vụ.

Đối với công tác xã hội, trong năm qua, các tổ chức đoàn
thể trong Công ty đã phối hợp với Người quản lý tiếp
tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ

thiện, hướng về cuộc sống cộng đồng như: Công ty đã

duy trì thăm hỏi và hỗ trợ cho 07 gia đình chính sách, hộ

nghèo với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng/gia đình;
đóng góp 01 ngày lương cơ bản theo mức lương tối thiểu

vùng mà Công ty áp dụng là 170.000 đồng/người với
số tiền 114.410.000 đồng vào Quỹ Phòng, chống thiên
tai; ủng hộ 120.000.000 đồng để xây dựng 02 căn nhà
tình thương tại huyện Thống Nhất; đặt biệt, phát huy

truyền thống nhân văn, tương thân, tương ái, với nỗ lực
hết mình vì lợi ích cộng đồng, luôn đặt phương châm
gắn trách nhiệm xã hội trong hoạt động sản xuất kinh

doanh, qua đó BBCC đã đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng
Covid-19, ủng hộ và hỗ trợ mua trang thiết bị y tế phòng,
chống dịch Covid-19 với số tiền 3.848.740.000 đồng.
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3| Báo cáo của
Ban Giám đốc
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
         năm 2021
Tình hình tài chính
Những cải tiến trong năm
Kế hoạch phát triển trong tương lai
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
Tình hình hoạt động
Trong năm 2021, tình hình hoạt động sản xuất
kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn do
ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá xăng dầu
tăng cao, tiến độ thi công các dự án hạ tầng giao
thông trọng điểm khu vực miền Đông và Tây
Nam bộ còn chậm do khó khăn về vốn,... đặc biệt
là trong quý III/2021, do ảnh hưởng đợt dịch lần
thứ 4 bùng phát khắp 23 tỉnh, thành phía Nam
và kéo dài, trong đó nặng nề nhất là thành phố
Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An;
hầu hết các công trình hạ tầng giao thông và xây
dựng trong khu vực đều phải tạm ngưng thi công
để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, dẫn
đến thị trường tiêu thụ sản phẩm đá trong quý
III giảm mạnh, chưa được 1/2 nhu cầu so với quý
II/2021. Mặt khác, việc áp dụng phương án “03
tại chỗ” cũng phát sinh nhiều chi phí, cộng thêm
giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh tăng mạnh
và đạt đỉnh cao nhất tính từ năm 2018 đến nay
(tăng từ 40 - 52% so với giá xăng dầu đầu năm
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2021) đã làm cho giá thành sản phẩm tăng v.v..
Đây chính là những yếu tố trực tiếp ảnh hưởng
đến lợi nhuận của Công ty trong quý III nói riêng
và cả năm 2021 nói chung.
Đến đầu tháng 10/2021, Chính phủ ban hành
Nghị quyết số 128/NQ-CP về thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để
đảm bảo tiếp tục thực hiện mục tiêu kép “vừa
phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế
- xã hội”, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh
nghiệp khôi phục dần các hoạt động sản xuất,
kinh doanh; nhằm đảm bảo tình hình sức khỏe,
tinh thần, nhất là giải quyết việc làm, thu nhập
cho toàn thể người lao động, Công ty lập phương
án chấm dứt 03 tại chỗ và chuyển sang đi, về hàng
ngày và đã được các cơ quan chức năng chấp
thuận, phê duyệt, qua đó giúp Công ty đẩy mạnh
công suất khai thác, tăng tiêu thụ sản phẩm đá
trong quý IV/2021 nhưng đồng thời đảm bảo an
toàn phòng, chống dịch.

Kết quả sản xuất kinh doanh 2021
Chỉ tiêu

Doanh thu thuần, trong đó:
- Tiêu thụ sản phẩm đá

- Tiêu thụ sản phẩm đất
- Kinh doanh VLXD

- Giao thông và xây dựng
- Doanh thu khác

Thực hiện
năm 2020

Kế hoạch
năm 2021

Thực hiện
năm 2021

ĐVT: triệu đồng

%Thực hiện
năm 2021/ Kế
hoạch năm 2021

1.110.157

908.136

941.952

103,72%

56.328

18.450

50.925

276,02%

15.023

100,15%

649.473

654.686

602.460

307.523

220.000

230.028

43.771

-

43.516

53.062

15.000

92,02%

104,56%
-

Lợi nhuận từ HĐKD

226.410

150.000

190.908

127,27%

Lợi nhuận trước thuế

227.447

150.000

201.695

134,46%

Sẽ
trình
ĐHĐCĐ
thường niên năm
>=15%
2022 xem xét thông
qua, dự kiến >15%

-

Lợi nhuận khác

Lợi nhuận sau thuế
Tỷ lệ Cổ tức/VĐL

1.037

181.838
36,45%

-

120.000

10.787

161.229

-

134,36%

Trong năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khiến nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó
khăn. BBCC tiếp tục duy trì doanh thu thuần ở mức cao, xấp xỉ 942 tỷ đồng, vượt 3,72% so với kế hoạch đề ra

trong năm. Dù chỉ đạt khoảng 85% so với năm 2020 (1.110 tỷ đồng) nhưng đây là một điểm đáng khích lệ, chứng
minh nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo cũng như tập thể CBCNV toàn Công ty.

Đáng chú ý, trong năm 2021, Lợi nhuận trước thuế của BBCC đạt 201,695 tỷ đồng, vượt 34,46 % so với kế hoạch.
Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ biến động tương đồng với doanh thu thuần nhưng Công ty vẫn đạt lợi nhuận

ở mức cao là do có sự đóng góp xấp xỉ 10,8 tỷ đồng từ lợi nhuận khác. Khoản lợi nhuận này chủ yếu đến từ chính

sách giảm giảm 30% tiền thuê đất theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính
phủ.

Thông qua những biện pháp, giải pháp về quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát

đồng bộ, toàn diện và hiệu quả của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát; kết hợp sự quan

tâm hỗ trợ, giúp đỡ của các sở, ngành, cơ quan quản lý trong tỉnh, sự đồng thuận của cổ đông và đặc
biệt là sự nỗ lực phấn đấu của hơn 671 cán bộ công nhân viên toàn Công ty chính là những yếu tố quan

trọng giúp Công ty vượt qua trở ngại, tích cực phát huy những lợi thế riêng của doanh nghiệp, cũng như
những giai đoạn thuận lợi của thị trường để thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất
kinh doanh mà Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra.
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Tình hình tài sản
Năm 2020
Giá trị

Năm 2021

Tỷ trọng

Giá trị

Tỷ trọng

%2021/ 2020

Tài sản ngắn hạn

509.892

56,16%

503.846

58,21%

98,81%

Tổng tài sản

907.970

100%

865.633

100%

95,34%

Tài sản dài hạn

398.078

43,84%

361.787

triệu đồng

Chỉ tiêu

ĐVT: triệu đồng

41,79%

90,88%

triệu đồng
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Chiếm phần lớn trong tài sản ngắn hạn của Công ty là tiền và các khoản tương đương tiền tổng cộng 376,3 tỷ đồng
và chiếm 74,7% tài sản ngắn hạn; bao gồm 26,3 tỷ đồng tiền mặt, 350 tỷ đồng tương đương tiền là các khoản gửi
ngân hàng kỳ hạn dưới ba tháng. Các khoản phải thu chỉ tăng nhẹ và khá an toàn ở mức 36,5 tỷ đồng, tức khoảng
7,25% tổng tài sản ngắn hạn. Công ty không có nợ phải thu quá hạn thanh toán hay không có khả năng thu hồi.

Trong năm qua, Công ty duy trì tỷ lệ tiền mặt trong tài sản ngắn hạn ở mức cao hơn so với năm trước, khoảng

17%. Trong bối cảnh khủng hoảng do Covid-19, đây là bước đi cần thiết nhằm gia tăng sức mạnh tài chính của
Công ty và cũng để nhằm tận dụng các cơ hội đầu tư trên thị trường.

Hàng tồn kho và tài sản ngắn hạn khác chỉ chiếm tổng cộng 8,13%, tương ứng ở mức 27,8 tỷ đồng và 13,1 tỷ đồng.
Tổng tài sản của BBCC đến cuối năm 2021 ghi nhận ở mức 865,633 tỷ đồng, bằng 95,34% so với năm trước. Trong

đó chủ yếu do giảm tài sản dài hạn 9,12% xuống mức 361,8 tỷ đồng, trong khi tài sản ngắn hạn là 503,8 tỷ đồng,
chỉ giảm nhẹ 1,2% so với năm trước. Con số này đưa tài sản ngắn hạn của Công ty chiếm 58,2% tổng tài sản, và
tài sản dài hạn chiếm 41,8%.

Cơ cấu tài sản ngắn hạn
Tiền và các khoản tương đương tiền

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
Các khoản phải thu ngắn hạn
Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác
Tổng cộng

Năm 2020
Giá trị

ĐVT: triệu đồng

Năm 2021

Tỷ trọng

Giá trị

Tỷ trọng

%2021/2020

321.458

63,05%

376.352

74,70%

117,08%

28.054

5,50%

36.540

7,25%

130,25%

2,60%

2090,33%

120.000

39.753

627

509.892

23,53%

7,80%

0,12%
100%

50.000

27.851

13.103

503.846

9,92%

5,53%
100%

41,67%

70,06%

98,81%

Cơ cấu tài sản dài hạn
Các khoản phải thu dài hạn
Tài sản cố định

Tài sản dài hạn khác

Tổng cộng

Năm 2020
Giá trị
28.927

Năm 2021

Tỷ trọng

Giá trị

7,27%

29.813

69,23%

264.344

93.551

23,50%

398.078

100%

275.600

ĐVT: triệu đồng

Tỷ trọng

%2021/2020

8,24%

103,06%

73,07%

95,92%

67.630

18,69%

361.787

100%

72,29%

90,88%

Các khoản phải thu dài hạn của BBCC tiếp tục duy trì tỷ trọng tương đương với các năm trước đây, với giá trị
29,813 tỷ đồng. Năm 2021, hạng mục tài sản cố định của Công ty có mức suy giảm đáng kể khi chỉ chiếm xấp xỉ
18,7% trong cơ cấu và bằng 72,3% năm 2020.
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Năm 2021, tỷ trọng trong cơ cấu nguồn vốn của BBCC vẫn duy trì như các năm trước đây. Trong năm qua, nợ

phải trả của Công ty còn 189,55 tỷ đồng, tương đương 96,12% so với năm 2020, chiếm 21,9% tổng nguồn vốn.

triệu đồng

Các khoản mục được BBCC giảm bao gồm thuế và các khoản phải nộp và phải trả người lao động. Công ty tiếp
tục không có nợ dài hạn.

Vốn chủ sở hữu: Nguồn vốn chủ sở hữu của BBCC giảm nhẹ trong năm qua với 4,88%, còn 676,08 tỷ đồng. Trong
đó, lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2021 giảm 29,5% còn 120,2 tỷ đồng.

Tình hình Nguồn vốn

Cơ cấu Nguồn vốn
Nợ phải trả

Vốn chủ sở hữu

Tổng cộng

triệu đồng
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Năm 2020
Giá trị
197.204

710.766

907.970

ĐVT: triệu đồng

Năm 2021

Tỷ trọng
21,72%

78,28%
100%

Giá trị
189.553

676.080

865.633

Tỷ trọng
21,90%

78,10%
100%

%2021/2020

96,12%

95,12%

95,34%
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NHỮNG CẢI TIẾN TRONG NĂM
BBCC đã thực hiện chính sách tinh gọn lao động,
từng bước gọn nhẹ bộ máy nhưng không làm
giảm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
và phù hợp với yêu cầu quản trị của Công ty cổ
phần. Phòng Tổ chức thường xuyên rà soát nắm
bắt tình hình, số lượng lao động tại tất cả các bộ
phận chuyên môn, nghiệp vụ, tổ, đội sản xuất để
tham mưu bố trí, điều chuyển lao động một cách
hợp lý, hài hòa. Đặc biệt trong thời gian thực
hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ
tướng Chính phủ, để đảm bảo hoạt động của
Công ty được liên tục, Phòng Tổ chức đã phối
hợp với các xí nghiệp, đơn vị trực thuộc tham
mưu sắp xếp, bố trí nhân lực thực hiện phương
án “03 tại chỗ” trong thời gian giãn cách, cũng
như khi chuyển sang giai đoạn bình thường
mới một cách chặt chẽ, linh hoạt theo đúng quy
định của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Y tế
Đồng Nai, đảm bảo cho hoạt động sản xuất-kinh
doanh trong toàn Công ty được duy trì ổn định,
hiệu quả.

2
Công ty tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng công
tác bảo trì, bảo dưỡng, đảm bảo máy móc, thiết bị
hoạt động ổn định và không ngừng cải tiến, nâng cấp
thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng
sản phẩm và sử dụng máy móc, thiết bị một cách hiệu
quả nhằm tiết kiệm nhiên liệu để bảo vệ môi trường.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG
TƯƠNG LAI
Thuận lợi

1
Với phương châm “Chất lượng, hiệu quả cao
nhất là mục tiêu sống còn của BBCC”, vì vậy
trong thời kỳ khoa học công nghệ ngày càng
phát triển, Công ty tăng cường áp dụng các
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hoặc ứng dụng
những công nghệ tiên tiến vào hoạt động
sản xuất để tăng năng suất, nâng cao chất
lượng, hạ giá thành sản phẩm, phát huy hệ
thống quản lý chất lượng sản phẩm từ Công
ty đến các đơn vị sản xuất, đảm bảo tất cả
các sản phẩm sản xuất ra đều phải được
kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên cải tiến
hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9001:2015. Ngoài ra, các sản phẩm đá
dăm 5-10, 5-20 và 5-40 (cốt liệu lớn dùng
cho cấp bê tông cao hơn B30) được sản xuất
tại các mỏ đá do Công ty quản lý đã được
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng 3 chứng nhận phù hợp QCVN
16:2019/BXD - Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia
về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

3

➢ Theo nhận định tình hình chung, trong năm
2022 thị trường xây dựng và vật liệu xây dựng
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các khu kinh tế
trọng điểm phía Nam sẽ ổn định nếu kiểm soát
được dịch bệnh Covid-19.

➢ Các dự án xây dựng hạ tầng giao thông trọng
điểm sẽ được tỉnh Đồng Nai tập trung đầu tư
như: đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa,
đường ven sông Cái, đường vành đai 3 và các
dự án đường cao tốc TP.HCM - Long Thành Dầu Giây, các tuyến đường kết nối sân bay Long
Thành tiếp tục được triển khai, đầu tư phát
triển.

➢ Đây là thời cơ thuận lợi cho các doanh nghiệp
thuộc ngành xây dựng và vật liệu xây dựng có
điều kiện phát triển.

Khó khăn
➢ Trong năm 2022, hoạt động sản xuất- kinh doanh
của Công ty sẽ tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do
ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhất là biến
thể Omicron có tốc độ lây nhanh hơn nhiều lần so
với biến thể Delta, cộng với những điều chỉnh của
Nhà nước đối với các chính sách có liên quan như:
phí bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên, tiền thuê
đất tăng… Trong đó, khó khăn lớn nhất là trong
quý 2/2022 Công ty phải nộp bổ sung tiền cấp
quyền khai thác khoáng sản giai đoạn từ năm 2014
đến 2021 (số tiền: 270.428.101.331 đồng) do Tỉnh
điều chỉnh cách tính so với trước đây, đó là bổ sung
hệ số quy đổi giá tính thuế tài nguyên từ nguyên
khai sang nguyên khối theo hệ số nở rời 1,475 cho
(giai đoạn 2014-2017), cùng với giá tính thuế tài
nguyên là 125.000 đ/m3 tại thời điểm 1/1/2014
(trước đây chỉ tính 85.000 đồng/m3), kết hợp sử
dụng các thông số trữ lượng và thời gian khai thác
còn lại theo các giấy phép còn hiệu lực để tính ngay
tại thời điểm 1/1/2014 đến khi có giấy phép điều
chỉnh mới.

➢ Bên cạnh đó, tình hình thời tiết, mưa, bão được
dự báo ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường
do tác động của biến đổi khí hậu, giá xăng dầu
không ổn định, chỉ trong 03 tháng đầu năm 2022
liên Bộ Công thương, Bộ Tài chính đã 07 lần điều
chỉnh tăng mạnh (mức tăng này được cho là vượt
ngưỡng cao nhất được xác lập vào năm 2014)
kéo theo giá các loại nguyên vật liệu đầu vào khác
cũng tăng mạnh, những bất ổn của thế giới do ảnh
hưởng từ cuộc chiến giữa Nga và Ukraine v.v… sẽ
tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất và hiệu
quả kinh doanh của Công ty trong năm 2022.
➢ Vì vậy để tiêu thụ được sản phẩm theo kế hoạch
đề ra, trong khi phương thức quản lý, yếu tố giá
cả, tỷ trọng sản phẩm giữa các doanh nghiệp cùng
ngành, nghề trên địa bàn rất khác biệt; chất lượng
sản phẩm đá không đồng đều, giá nguyên liệu, vật
tư, nhiên liệu, thiếu tính bình ổn sẽ là những thách
thức rất lớn đối với Công ty.
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Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Biện pháp triển khai thực hiện

Từ những khó khăn, thuận lợi nêu trên, Ban điều hành Công ty báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông
qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Để tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt nhất trong năm 2022, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là
tập trung điều hành giảm lỗ thấp nhất có thể do ảnh hưởng bởi việc phải nộp bổ sung tiền cấp quyền khai thác
khoáng sản theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai, Ban điều hành Công ty xác định những biện pháp, giải pháp
trọng tâm tiếp tục tập trung triển khai thực hiện trong năm 2022 như sau:

STT

1

Chỉ tiêu

Sản xuất sản phẩm đá các loại

Tiêu thụ sản phẩm đá các loại
Doanh thu thuần, trong đó:

2

3

- Tiêu thụ sản phẩm đá

- Tiêu thụ sản phẩm đất
- Kinh doanh VLXD

- Giao thông và xây dựng
Lợi nhuận trước thuế

Đơn vị tính

m3

m3

đồng
đồng
đồng
đồng

đồng
đồng

Kế hoạch thực hiện

5.270.000
5.300.000

•
•

821.426.000.000
788.917.000.000

Tiếp tục phát huy các giải pháp đã thực hiện về công tác tổ chức, sắp xếp, bố trí lao động; công tác quản trị
sản xuất, quản trị kinh doanh, quản trị chất lượng, thương hiệu; công tác kỹ thuật, sửa chữa mà Công ty triển
khai thực hiện đạt kết quả tốt trong năm 2021.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát quá trình sản xuất- kinh doanh nhằm đạt các mục tiêu, yêu cầu về
tiết kiệm trong khâu bốc đất tầng phủ, khoan- nổ mìn, sử dụng điện năng, nhiên liệu, sửa chữa, thay thế vật
tư, phụ tùng; quản lý việc điều động, bố trí xe máy tại các xí nghiệp khoa học, hiệu quả v.v.., đảm bảo cơ cấu
giá thành sản phẩm hợp lý để tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp hoạt động cùng lĩnh vực. Đồng
thời, thực hiện khai thác tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, hướng đến phát triển bền vững.

Song song đó, tập trung thực hiện các công tác trọng tâm có liên quan như:

17.750.000.000

Rà soát, xin chủ trương Hội đồng quản trị thanh lý những máy móc, thiết bị hết khấu hao, hoặc giá trị còn
lại ít, thường xuyên hư hỏng, hoạt động kém hiệu quả. Mặt khác, đánh giá năng lực vận chuyển, nhu cầu
các xe máy, thiết bị chủ lực v.v.. khi thật sự cần thiết sẽ xin chủ trương Hội đồng quản trị phân kỳ thực
hiện đầu tư một cách hợp lý, nhằm kịp thời bổ sung, đảm bảo năng lực phục vụ sản xuất ổn định, kịp thời
tăng tốc, đón đầu khi các dự án lớn tại khu vực, các đường kết nối cùng nhà ga sân bay Long Thành triển
khai (trọng tâm trong năm 2022 là xin chủ trương phân kỳ đầu tư 28 xe tải ben mới để thay thế 08 xe đã
hết niên hạn sử dụng vào cuối năm 2021 và 20 xe hết niên hạn vào cuối năm 2022).

4.759.000.000

10.000.000.000

(120.000.000.000)

•

•

•

Thường xuyên rà soát, hoàn tất thủ tục thuê đất đối với những diện tích đền bù đầy đủ hồ sơ pháp lý theo
quy định; đồng thời xin chủ trương Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện đền bù mở rộng, đền bù hoàn
chỉnh phần diện tích còn lại tại các mỏ đá trực thuộc.

Tăng cường bám sát thực tế, gắn với thực hiện chỉ đạo điều hành tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh
minh bạch, kịp thời rà soát, điều chỉnh giá bán đất, đá linh hoạt, hợp lý, hiệu quả; kết hợp đẩy mạnh tối đa khối
lượng đá tiêu thụ khi thị trường tăng tốc, nhằm bù đắp, hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng, nhất là giảm lỗ
do việc nộp bổ sung tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong năm 2022. Qua đó, duy trì niềm tin của quý
cổ đông, cùng chia sẻ, đồng hành với những khó khăn phát sinh của Công ty, cùng cộng đồng trách nhiệm,
đảm bảo hài hòa lợi ích của tất cả các cổ đông và người lao động Công ty, cũng như việc tuân thủ các chính
sách, quy định của Nhà nước. Tổ chức ghi nhận và hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính rõ ràng, chính xác,
kịp thời, thực hiện cân đối tài chính phù hợp với nhu cầu thực tế tại Công ty và đúng quy định của pháp luật.
Tiếp tục xác định lực lượng lao động Công ty là nguồn lực quan trọng nhất nhằm triển khai thực hiện có hiệu
quả các biện pháp, giải pháp, chương trình, kế hoạch Công ty đề ra. Vì vậy, Công ty tiếp tục nghiên cứu, thực
hiện đào tạo, bồi dưỡng các chương trình nghiệp vụ nâng cao, hoàn thiện chất lượng nguồn nhân lực Công ty;
gắn với tiếp tục cải thiện môi trường làm việc, chất lượng cuộc sống, các chế độ phúc lợi, thu nhập người lao
động, nhằm tăng cường gắn bó lâu dài với Công ty, duy trì sự ổn định về bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần
Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.
Tiếp tục nâng cao thương hiệu BBCC về mọi mặt, thực hiện chính sách khách hàng cởi mở, hài hòa, linh hoạt,
cùng hợp tác phát triển bền vững; tiếp tục bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, duy trì và hướng đến nâng
cao giá trị cổ phiếu VLB sau giai đoạn phục hồi.

59

60

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CAO NHẤT LÀ MỤC TIÊU SỐNG CÒN CỦA BBCC

BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM
VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng chống
cháy nổ được Ban Giám đốc Công ty đặc biệt quan
tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hiện chặt chẽ, từ việc hợp
đồng với đơn vị có chức năng huấn luyện an toàn
lao động cho CBCNV đến công tác xây dựng kế
hoạch, đánh giá về nguy cơ rủi ro. Ngoài ra, BBCC
thường xuyên kiểm tra định kỳ về an toàn vệ sinh
lao động, về thực hiện nghiệp vụ phòng cháy chữa
cháy, thực hiện phương án bảo vệ, giữ gìn tài sản
Công ty. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Công ty còn chỉ
đạo cán bộ, lực lượng chuyên trách thường xuyên
đeo bám thực tế để kiểm tra, giám sát, nhắc nhở
người lao động nâng cao ý thức tự bảo vệ cá nhân,
bảo vệ đơn vị, nhờ đó công tác an toàn lao động
trong năm 2021 luôn được đảm bảo và duy trì tốt.

Công ty cam kết triển khai và thực hiện công tác
bảo vệ môi trường, tuân thủ pháp luật bảo vệ môi
trường đối với tất cả cán bộ công nhân viên trong
quá trình làm việc tại Công ty. Bên cạnh đó, Công
ty cũng bảo đảm đào tạo chuyên ngành, chăm lo
sức khỏe và khuyến khích nhân viên làm việc,
phản hồi và chia sẻ nguyện vọng hay đóng góp
các ý kiến đổi mới; đảm bảo việc làm và duy trì
ổn định mức thu nhập.

Công ty luôn hướng đến các hoạt động vì cộng
đồng - xã hội, là một trong những yếu tố cốt lõi cho
sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, luôn đặt
phương châm gắn trách nhiệm xã hội trong hoạt
động sản xuất kinh doanh, góp phần lan tỏa, tạo
nên các mối liên kết quan trọng với cộng đồng nơi
doanh nghiệp hoạt động.
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4| Báo cáo của
Hội đồng quản trị
     Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty
     Đánh giá các mặt hoạt động của Ban Giám đốc
     Kế hoạch & định hướng của Hội đồng quản trị
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ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG
CỦA CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và theo
dõi sát sao tình hình thực tế của Công ty để đề ra các Nghị quyết, quyết định phù hợp và kịp thời. Định kỳ, Hội đồng
quản trị tổ chức các buổi họp để đánh giá, chỉ đạo và quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty đảm bảo theo quy
định của Điều lệ. Hội đồng quản trị luôn tôn trọng nguyên tắc làm việc, chủ động trao đổi, phối hợp, lắng nghe ý
kiến và giải quyết công việc thuộc chức trách của Hội đồng quản trị trong thời gian nhanh nhất.

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Thực hiện
năm 2021

Kế hoạch %Thực hiện/Kế hoạch
năm 2021
năm 2021

1

Tổng Vốn CSH bình quân

Triệu đồng

470.000

-

-

2

Doanh thu thuần

Triệu đồng

941.952

908.136

103,72%

4

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

201.695

150.000

134,46%

5

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

161.229

120.000

134,36%

Trong bối cảnh đối diện với nhiều khó khăn từ thị

trường, tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng với
nhiều biện pháp, giải pháp về công tác tổ chức, sắp
xếp, bố trí lao động, công tác quản trị sản xuất-

kinh doanh, quản lý chất lượng, thương hiệu và
công tác kỹ thuật, sửa chữa, tổ chức thực hiện và

kiểm tra giám sát đồng bộ, hiệu quả cùng với sự

lao động miệt mài của cán bộ - công nhân viên,

nhất là CB-CNV lao động tham gia phương án “03
tại chỗ” trong thời gian giãn cách xã hội, đã góp

phần quan trọng giúp Công ty vượt qua khó khăn

chung của thị trường, hoàn thành vượt mức các chỉ
tiêu trong năm 2021, trong đó lợi nhuận sau thuế

đạt 161.229 triệu đồng và vượt 34,4% so với kế
hoạch, kết quả đạt được phản ánh sự quyết tâm,

đồng lòng của tập thể CB-CNV, từ những công nhân
trực tiếp sản xuất đến lao động gián tiếp tại các xí

nghiệp, đơn vị trực thuộc và bộ phận chuyên viên,
tham mưu khối Văn phòng Công ty; sự đồng thuận,

đoàn kết vì mục tiêu, nhiệm vụ chung của tập

thể Ban điều hành, Hội đồng quản trị Công ty,
đồng thới tiếp tục khẳng định vị thế BBCC trong
lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng , góp phần

nâng cao giá trị cổ phiếu VLB và đáp ứng lợi ích
cổ đông, lợi ích khách hàng, đối tác và quyền lợi
của người lao động.

161.229
Triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế
năm 2021
VƯỢT

34,36% kế hoạch

Hội đồng quản trị thực hiện công tác giám sát
hoạt động của Giám đốc và các Thành viên
điều hành khác trong Công ty theo đúng quy
định của pháp luật và Điêu lệ công ty. Chủ tịch
HĐQT tham gia hội ý đầu tuần với Ban điều
hành, tham gia họp giao ban định kỳ tại Công
ty để kịp thời kiểm tra, chỉ đạo, đảm bảo hoạt
động của Công ty tuân thủ luật pháp, thực
hiện đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đông, các nghị quyêt của Hội đông quản trị và
các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.
Trong năm 2021, do tác động của dịch bệnh
Covid-19, nền kinh tế nói chung, ngành vật
liệu xây dựng và BBCC nói riêng phải đối mặt
với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với
những biện pháp, giải pháp quyết liệt, đồng
bộ được Ban điều hành triển khai thực hiện
linh hoạt trong thời gian thực hiện giãn cách
xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính
phủ, cũng như khi chuyển sang giai đoạn bình

thường mới đã giúp Công ty thực hiện tốt
“mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch có hiệu
quả, đồng thời đảm bảo duy trì hoạt động sản
xuất- kinh doanh ổn định.
Ban điều hành thường xuyên báo cáo tình
hình quản trị, điều hành Công ty, xin ý kiến
chỉ đạo, định hướng của Hội đồng quản trị; tổ
chức thực hiện công bố thông tin về tình hình
hoạt động Công ty đúng quy định của pháp
luật; đã điều hành, triển khai và tổ chức thực
hiện các phương án sản xuất kinh doanh phù
hợp với thực tế tình hình thị trường, đặc biệt
đã tập hợp, phát huy được sức mạnh nội lực,
sự đồng thuận, lao động sáng tạo, siêng năng,
cần cù của mọi thành viên trong Công ty. Qua
đó, thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ
tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2021 đã thông qua.
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KẾ HOẠCH & ĐỊNH HƯỚNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kế hoạch nhiệm vụ về công tác quản trị
➢ Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục triển khai rà soát, sắp xếp, bố trí lao động theo hướng ngày càng tinh gọn,
không ngừng nâng cao năng suất lao động toàn Công ty.

➢ Tiếp tục quản lý, tập trung nguồn lực cho ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của Công ty là khai thác đá.

Trong đó, thường xuyên tiến hành phân tích, đánh giá nhu cầu của khách hàng để có kế hoạch điều chỉnh sản
xuất các loại sản phẩm, ưu tiên sản xuất những chủng loại sản phẩm có giá trị cao, thị trường cần, giảm tỷ lệ

phụ phẩm, tiết kiệm tài nguyên và tăng hiệu quả kinh tế, xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt, gia tăng thị
phần khách hàng truyền thống, tăng doanh số khách hàng chiến lược, đảm bảo cung cấp sản phẩm đến khách

hàng đúng tiến độ, số lượng và chất lượng phù hợp với yêu cầu của khách hàng; chủ động nguồn nguyên liệu,
nâng cao quản lý công nghệ, kỹ thuật nhằm sản xuất sản phẩm đạt quy chuẩn, chất lượng tốt, giá cả hợp lý, tạo
thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp cùng ngành nghề.

➢ Tiếp tục theo dõi sát sao tình hình, diễn biến của thị trường vật liệu xây dựng, tình hình triển khai những dự
án trọng điểm về hạ tầng giao thông tại các khu vực là thị trường tiêu thụ chủ lực sản phẩm đá của Công ty;

kết hợp bám sát hoạt động của các xí nghiệp, đơn vị trực thuộc để có kế hoạch phân kỳ đầu tư hợp lý máy móc,
thiết bị, nhằm nâng cao năng lực sản xuất, cung cấp đủ sản phẩm cho khách hàng khi nhu cầu của thị trường

tăng mạnh; đồng thời tăng cường tìm kiếm công trình thi công hạ tầng giao thông phù hợp với năng lực của

Công ty, vừa tạo việc làm cho Xí nghiệp Công trình Giao thông và Xây dựng, vừa tăng cường tiêu thụ sản phẩm
đá cũng như tăng doanh thu hoạt động của Công ty.

➢ Song song đó, tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện
hiệu quả các biện pháp, giải pháp điều hành, tổ chức sản xuất kinh doanh; tổ chức kiểm soát chặt chẽ chi phí
và các quá trình sản xuất kinh doanh từ khâu đầu đến khâu cuối; tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị nguồn
nhân lực, gắn với tăng cường phát huy thế mạnh về thương hiệu, linh hoạt ứng phó, vượt qua những khó khăn,
thách thức trong năm 2022.

➢ Tiếp tục quản lý, giám sát thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường để phục vụ các yêu
cầu, mục tiêu phát triển bền vững trong ngành khai thác khoáng sản.

CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CAO NHẤT LÀ MỤC TIÊU SỐNG CÒN CỦA BBCC
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các hoạt động của Hội đồng Quản trị
Trong năm 2021, Hội đồng quản trị luôn thống nhất, đồng thuận và tập trung cao nhất trong việc thực hiện quyền

và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị (tại ngày 31/12/2021)
STT
1

2

3

4
5

Thành viên
Ông Huỳnh Xuân Đạo

Ông Huỳnh Kim Vũ

Ông Phạm Quốc Thái

Ông Nguyễn Quốc Phòng

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Chức vụ
Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT
Giám đốc công ty

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT
không điều hành
Thành viên HĐQT
không điều hành

Lý lịch thành viên Hội đồng quản trị: xem nội dung ở trang 30

Số lượng
CP sở hữu

vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua; luôn theo dõi sát sao tình hình diễn
biến thị trường, diễn biến kinh tế- xã hội của đất nước, công tác đầu tư và giải ngân vốn ngân sách đối với lĩnh vực

Tỷ lệ sở hữu

9.401.000

5.230.000

5.176.800
-

20,00%

11,13%

11,01%
-

hạ tầng giao thông; về tình hình, diễn biến dịch bệnh Covid- 19 v.v..; Đồng thời, luôn sâu sát với thực tế hoạt động
của Công ty để kịp thời đề ra nghị quyết, quyết định, những định hướng lãnh đạo, chỉ đạo hợp lý, hiệu quả trong
từng giai đoạn cụ thể, cũng như quản lý và giám sát chặt chẽ các hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị đã xem xét cẩn trọng và thống nhất thông qua nhiều vấn đề quan trọng của Công ty nhằm thực

hiện hoàn thành tốt nhất các mục tiêu mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã đề ra. Cụ thể, Hội đồng
quản trị đã tổ chức 04 phiên họp, 01 lần lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để xem xét,

quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Qua đó, ban hành 14 nghị quyết và 07 quyết định
về các vấn đề liên quan như:
•

Xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trình ĐHĐCĐ;

•

Các nội dung chuẩn bị trình ĐHĐCĐ thường niên;

•
•
•
•
•
•
•
•

Thông qua đơn giá sản phẩm dở dang, kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán 2021;
Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020, kế hoạch 2021;
Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025;
Miễn nhiệm, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh trong Ban điều hành;
Sửa đổi, ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty;

Xem xét thông qua phương án mua lại cổ phiếu ưu đãi của người lao động nghỉ việc trước thời hạn;
Thông qua chủ trương đền bù, nhận chuyển nhượng đất để mở rộng diện tích khai thác;
Chi trả cổ tức năm 2020.
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Các cuộc họp của Hội đồng quản trị
STT
1

Thành viên HĐQT
Huỳnh Xuân Đạo

2

Huỳnh Kim Vũ

3

Phạm Quốc Thái

4

Nguyễn Quốc Phòng

5

Nguyễn Thanh Tùng

Chức vụ
Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT
Giám đốc công ty

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thông qua phương án mua lại
cổ phiếu ưu đãi của người lao
động nghỉ việc trước thời hạn.

100%

Thông qua báo cáo của Ban
điều hành Công ty về kết quả
triển khai thực hiện các Nghị
quyết của HĐQT và kết quả sản
xuất - kinh doanh quý 1/2021
và kế hoạch quý 2/2021.

100%

Thông qua quyết toán Quỹ tiền
lương người lao động; Quỹ
tiền lương, thù lao thực hiện
của người quản lý và Quỹ khen
thưởng, phúc lợi năm 2020.

100%

100%

Thông qua Quỹ tiền lương kế
hoạch; Quỹ khen thưởng, phúc
lợi người lao động; Quỹ tiền
lương, thù lao kế hoạch, Quỹ
thưởng của người quản lý Công
ty năm 2021.

100%

100%

Thông qua chủ trương đền bù,
nhận chuyển nhượng 348 m2
đất (hộ ông Lê Văn Chín) tại mỏ
đá Thạnh Phú 1.

100%

11/5/2021

Thông qua chủ trương đền bù,
nhận chuyển nhượng 638,5 m2
đất (hộ ông Võ Văn Nhị) tại mỏ
đá Thạnh Phú 1.

100%

25/5/2021

100%, riêng tỷ lệ
Thông qua chương trình, nội chia cổ tức năm
dung, tài liệu trình Đại hội đồng 2020 có 3/5 thành
cổ đông thường niên năm 2021. viên HĐQT thông
qua

Số buối
họp HĐQT
tham dự

Tỷ lệ tham
dự họp

Lý do không
tham dự họp

4/4

100%

-

4/4

4/4

4/4

4/4

100%

100%

100%

100%

4

10/NQ-HĐQT

2/4/2021

-

-

-

-

Trong năm 2021, HĐQT đã đưa ra các nghị quyết, quyết định sau:
STT
I

1

Số Nghị quyết/
Quyết định

Ngày

Nội dung

3

5

11/NQ-HĐQT

2/4/2021

Nghị quyết

07/NQ-HĐQT

18/1/2021

Thông qua báo cáo của Ban
điều hành Công ty về kết quả
triển khai thực hiện các Nghị
quyết của HĐQT và kết quả sản
xuất- kinh doanh năm 2020.
Thông qua chủ trương về áp
dụng đơn giá sản phẩm dở dang
năm 2021.

Thông qua kế hoạch khen
thưởng năm 2020 (tết Tân Sửu
2021).

2

Tỷ lệ thông qua

08/NQ-HĐQT

09/NQ-HĐQT

2/4/2021

2/4/2021

100%

Thông qua kế hoạch sản xuất
kinh doanh trình Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2021.

100%

Gia hạn thời gian tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2021.

100%

6

7

12/NQ-HĐQT

13/NQ-HĐQT
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8

14/NQ-HĐQT

23/7/2021

9

15/NQ-HĐQT

23/7/2021

10

16/NQ-HĐQT

23/7/2021

11

12

13

17/NQ-HĐQT

18/NQ-HĐQT

19/NQ-HĐQT

23/7/2021

23/7/2021

10/11/2021

Thông qua kết quả thực hiện các
Nghị quyết HĐQT, kết quả sản
xuất kinh doanh quý II, 6 tháng
đầu năm 2021 và kế hoạch quý
III/2021.

Chi trả cổ tức năm 2020 bằng
tiền.

Miễn nhiệm chức vụ Quyền
Giám đốc và Phó Giám đốc Công
ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất
VLXD Biên Hòa.

Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Hội
đồng quản trị Công ty cổ phần
Xây dựng và Sản xuất VLXD
Biên Hòa.

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Giám
đốc, Phó Giám đốc Công ty cổ
phần Xây dựng và Sản xuất
VLXD Biên Hòa

100%

100%
100%

100%

100%

Thông qua báo cáo của Ban
điều hành Công ty về kết quả
triển khai thực hiện các Nghị
quyết của HĐQT và kết quả sản
xuất - kinh doanh 9 tháng và kế
hoạch quý IV/2021.

100%

Thông qua nội dung phân công
nhiệm vụ đối với các thành viên
HĐQT Công ty.

100%

Thông qua việc bổ nhiệm ông
Nguyễn Hùng Thắng- Phó Giám
đốc Công ty, kiêm giữ chức vụ
Người phụ trách quản trị Công
ty.

100%

Thông qua việc sửa đổi, ban
hành Quy chế công bố thông tin
của Công ty.

100%

10/11/2021

Thông qua chủ trương đền bù,
nhận chuyển nhượng đất để mở
rộng khu vực khai thác mỏ đá
Thạnh Phú 1.

08/QĐ-HĐQT

23/7/2021

Miễn nhiệm Quyền Giám đốc
Công ty cổ phần Xây dựng và
Sản xuất VLXD Biên Hòa.

2

09/QĐ-HĐQT

23/7/2021

Miễn nhiệm Phó Giám đốc Công
ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất
VLXD Biên Hòa.

3

10/QĐ-HĐQT

23/7/2021

Bổ nhiệm Giám đốc Công ty
cổ phần Xây lựng và Sản xuất
VLXD Biên Hòa.

4

11/QĐ-HĐQT

23/7/2021

Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công
ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất
VLXD Biên Hòa.

14

20/NQ-HĐQT

II

Quyết định

1

5

12/QĐ-HĐQT

23/7/2021

Thay đổi, bổ sung Người đại
diện theo pháp luật của Công ty
cổ phần Xây dựng và Sản xuất
VLXD Biên Hòa (lập thủ tục
thay đổi Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp).

6

13/QĐ-HĐQT

10/11/2021

Bổ nhiệm Người phụ trách quản
trị Công ty Cổ phần Xây dựng và
Sản xuất VLXD Biên Hòa.

10/11/2021

Ban hành Quy chế công bố
thông tin của Công ty Cổ phần
Xây dựng và Sản xuất VLXD
Biên Hòa.

7

14/QĐ-HĐQT

100%
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BAN KIỂM SOÁT

Hoạt động giám sát của BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và Ban
quản lý Công ty trong năm 2021

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát (tại ngày 31/12/2021)
STT
1
2

3

Thành viên

Chức vụ

Ông Huỳnh Đường Tài

Trưởng Ban Kiểm Soát

Bà Nguyễn Thị Thu Trà

Thành viên BKS

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc

Số lượng
CP sở hữu

Tỷ lệ
sở hữu

5.040

0,011%

-

Thành viên BKS

3.290.000

Lý lịch thành viên Ban Kiểm soát: xem nội dung ở trang 31

-

7,00%

Các cuộc họp của Ban Kiểm soát
STT

Thành viên

Chức vụ

Số buổi họp

1

Ông Huỳnh Đường Tài

Trưởng Ban kiểm soát

2/2

2

Bà Huỳnh Huy Anh Thư

Kiểm soát viên

1/2

3

Bà Nguyễn Thị Thu Trà

Kiểm soát viên

2/2

4

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc

Kiểm soát viên

1/2

Lý do không
tham dự họp

Miễn nhiệm từ
ngày 16/6/2021

Bổ nhiệm từ
ngày 16/6/2021

-

-

•

•
•

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp, ban hành các Nghị quyết, các Quyết định kịp thời cho hoạt động
sản xuất kinh doanh của Công ty, tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của

Công ty, thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát chặt chẽ và hỗ trợ kịp thời cho Ban giám đốc điều hành tốt hoạt
động sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2021, Ban giám đốc luôn theo dõi sát sao tình hình, diễn biến dịch bệnh Covid- 19, thực hiện việc
quản lý, điều hành một cách hợp lý, đúng pháp luật, phù hợp với tình hình kinh doanh của đơn vị và sự biến
động của thị trường.

Qua công tác giám sát trong năm 2021, Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã thực
hiện công tác quản lý, điều hành Công ty một cách có hiệu quả, giúp Công ty hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất
kinh doanh, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều
hành và các cán bộ quản lý khác
•

Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thảo luận và tham gia ý kiến về các vấn đề

•

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác thường xuyên hỗ trợ, đã tạo mọi điều kiện để Ban

•
•

được đưa ra và thông qua tại cuộc họp. Thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo được gửi đến Ban kiểm
soát đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.

kiểm soát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.

Hội đồng quản trị luôn đề cao công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát và cân nhắc các ý kiến đóng góp
của Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc luôn phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong công tác
kiểm tra, giám sát, từ đó góp phần hoàn thành tốt công tác quản trị của Công ty.

Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông về hoạt động
của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

Đánh giá của BKS về kết quả hoạt động SXKD
Các chỉ tiêu chủ yếu mà Công ty thực hiện năm 2021 đều vượt so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021
giao. Mặc dù doanh thu thuần chỉ vượt 04% nhưng lợi nhuận sau thuế vượt gần 34,36% so với kế hoạch, điều này
cho thấy sự hiệu quả trong công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

77
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Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của
Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm
soát
ĐVT: đồng

STT Họ và tên

Chức vụ

Lương

Thù lao

Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Quan hệ
Người thực hiện
STT
với người
giao dịch
nội bộ

Thưởng

Số cổ phiếu

Hội đồng quản trị
1

2

3

4

Ông Huỳnh Xuân Đạo

Ông Huỳnh Kim Vũ

Ông Nguyễn Quốc Phòng

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Ông Phạm Quốc Thái

Ban kiểm soát

Thành viên HĐQT

1

Ông Huỳnh Đường Tài

Trưởng BKS

3

Bà Huỳnh Huy Anh Thư

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc

Thành viên BKS

Ban điều hành

Thành viên BKS

1

Ông Huỳnh Xuân Đạo

Phó Giám đốc

3

4

5

Ông Huỳnh Kim Vũ

Ông Nguyễn Hùng Thắng

Ông Nguyễn Xuân Việt

Ông Phạm Quốc Thái

Giám đốc Công ty

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc

Kế toán trưởng

94.182.000

73.818.000

168.000.000

168.000.000

168.000.000
600.000.000

Thành viên BKS

4

2

Bà Nguyễn Thị Thu Trà

639.090.909

Thành viên HĐQT

5

2

500.909.091

57.750.000

68.250.000

126.000.000
470.909.091

421.818.182

907.272.727

840.000.000

840.000.000

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

159.000.000

222.000.000

259.000.000

82.000.000

152.000.000
155.000.000

36.000.000

1

Ông Huỳnh Xuân
Đạo

121.000.000

260.430.110

244.000.000

267.000.000

Số cổ phiếu
sở hữu cuối kỳ

Tỷ lệ

Số cổ phiếu

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

Tỷ lệ

Chủ tịch
HĐQT

5.179.400
(cá nhân sở
hữu: 9.400;
đại diện phần 11,02%
vốn Nhà
nước sở hữu:
5.170.000)

9.401.000
(cá nhân sở
hữu: 1.000;
đại diện phần 20,00%
vốn Nhà
nước sở hữu:
9.400.000)

Cá nhân sở hữu
bán 8.400 cổ
phiếu; đại diện
phần vốn Nhà
nước sở hữu
tăng 4.230.000
cổ phiếu

9.455.040
(cá nhân sở
hữu: 55.040;
đại diện phần 20,12%
vốn Nhà
nước sở hữu:
9.400.000)

5.230.000
(cá nhân sở
hữu: 60.000;
đại diện phần 11,13%
vốn Nhà
nước sở hữu:
5.170.000)

Cá nhân sở hữu
mua 4.960 cổ
phiếu; đại diện
phần vốn Nhà
nước sở hữu
giảm 4.230.000
cổ phiếu

259.000.000

168.000.000

Số cổ phiếu
sở hữu đầu kỳ

2

Ông Huỳnh Kim Vũ

Giám đốc
Công ty

3

Bà Trần Thị Thanh
Bình

Người có
liên quan

29.840

0,063%

30.000

0,064%

Mua 160 cổ
phiếu

4

Ông Nguyễn Hùng
Thắng

Phó Giám
36.640
đốc Công ty

0,078%

5.000

0,011%

Bán 31.640 cổ
phiếu

0,003%

0

0%

5

Bà Lê Thụy Thùy
Linh

Người có
liên quan

6

Ông Phạm Quốc
Thái

Thành
viên HĐQT,
Kế toán
trường
Công ty

7

Ông Huỳnh Đường
Tài

Trường
Ban kiểm
soát

8

Ông Huỳnh Tiến
Phong

Người có
liên quan

1.500

5.225.240
(cá nhân sở
hữu: 55.240;
đại diện phần 11,12%
vốn Nhà
nước sở hữu:
5.170.000)

5.176.800
(cá nhân sở
hữu: 6.800;
đại diện phần 11,01%
vốn Nhà
nước sờ hữu:
5.170.000)

36.540

0,077%

5.040

0,011%

2.800

0,006%

0

0%

Bán 1.500 cổ
phiếu

Bán 48.440 ,cổ
phiếu

Bán 31.500 cổ
phiếu
Bán 2.800 cổ
phiếu
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6| Báo cáo
Tài chính Kiểm toán
Ý kiến của kiểm toán
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
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