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Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU 

XÂY DỰNG BIÊN HÒA 

Tên giao dịch:  Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng 

Biên Hòa 

Tên tiếng anh:   Bien Hoa Building Materials Production and Construction Joint 

Stock Company 

Giấy chứng nhận 

ĐKDN số:  

3600275107 do Sở Kế hoac̣h Đầu tư tin̉h Đồng Nai cấp lần 

đầu ngày 30/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8 vào ngày 

31/10/2015 

Vốn điều lệ: 450.000.000.000 đồng 

Vốn đầu tư của chủ 

sở hữu: 

450.000.000.000 đồng 
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Số điện thoại: 0251.3859358 – 0251.3859917 

Số fax:  0251.3859917 

Website: www.bbcc.com.vn 
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Mã cổ phiếu:  VLB 
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02. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 

VÀ PHÁT TRIỂN 

3/12/1983, Xí nghiêp̣ 

khai thác Đất Biên 

Hòa được thành lâp̣ 

theo Quyết điṇh số 

18/QĐ.UB của 

UBND Thành phố 

Biên Hòa.  

1/4/1988, Xí nghiêp̣ Sản xuất 

VLXD Biên Hòa được thành 

lâp̣ trên cơ sở hợp nhất 03 xí 

nghiêp̣; Xí nghiêp̣ khai thác 

đất, Xí nghiêp̣ khai thác đá 

Tân Thành và Xí nghiêp̣ khai 

thác cát thành phố Biên Hòa 

theo Quyết điṇh số 397/QĐ-

UBTP ngày 10/3/1988. 

12/3/1991, sáp nhâp̣ 

Xí nghiêp̣ quốc doanh 

gac̣h ngói vào Xí 

nghiêp̣ sản xuất vâṭ 

liêụ xây dựng Biên 

Hòa theo Quyết điṇh 

số 282/QĐ.UBTP của 

UBND thành phố 

Biên Hòa. 

19/12/1992, thành lâp̣ 

doanh nghiêp̣ Nhà 

nước Xí nghiêp̣ sản 

xuất vâṭ liêụ xây dựng 

Biên Hòa thuôc̣ tin̉h 

Đồng Nai theo Quyết 

điṇh số 2304/QĐ-UBT 

của UBND tin̉h Đồng 

Nai. 

 

19/12/1996, Xí nghiêp̣ sản 

xuất vâṭ liêụ xây dựng Biên 

Hòa đổi tên thành Công ty Xây 

dựng và Sản xuất vâṭ liêụ xây 

dựng Biên Hòa theo Quyết 

điṇh số 5425/QĐ.UBT của 

UBND tin̉h Đồng Nai. 

26/12/1996, thành lâp̣ các Xí 

nghiêp̣ trực thuôc̣ Công ty Xây 

dựng và Sản xuất vâṭ liêụ xây 

dựng Biên Hòa theo Quyết 

điṇh số 412/QĐ.UBTP của 

UBND thành phố Biên Hòa. 

13/9/1997, thành lâp̣ Xí 

nghiêp̣ Công trình Giao 

thông và Xây dựng trực 

thuôc̣ Công ty Xây dựng 

và Sản xuất vâṭ liêụ xây 

dựng Biên Hòa theo 

quyết điṇh số 

505/QĐ.UBTP của UBND 

thành phố Biên Hòa. 

 

1988 

1983 1991 1996 

1997 1992 
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29/6/1998, thành 

lâp̣ Trung tâm Dic̣h 

vu ̣Xây dựng và Vâṭ 

liêụ Xây dựng Biên 

Hòa thuôc̣ Công ty 

Xây dựng và Sản 

xuất vâṭ liêụ xây 

dựng Biên Hòa theo 

Quyết điṇh số 

242/QĐ-UBTP của 

UBND thành phố 

Biên Hòa. 

 

1/10/2003, sáp nhâp̣ Xí 

nghiêp̣ Khai thác – Chế 

biến đá Tân Bản vào 

Công ty Xây dựng và Sản 

xuất vâṭ liêụ xây dựng 

Biên Hòa theo Quyết điṇh 

số 3480/QĐ.CT.UBT 

26/09/2003 của UBND 

tin̉h Đồng Nai. 

 

1/10/2004, sáp nhâp̣ 

Xí nghiêp̣ Khai thác đá 

Thiện Tân vào Công ty 

Xây dựng và Sản xuất 

vâṭ liêụ xây dựng Biên 

Hòa theo Quyết điṇh 

số 3386/QĐ.CT.UBT 

ngày 27/7/2004 của 

UBND tin̉h Đồng Nai. 

 

5/5/2005, Công ty Xây dựng 

và Sản xuất vâṭ liêụ xây 

dựng Biên Hòa chuyển đổi 

thành Công ty TNHH Môṭ 

thành viên Xây dựng và Sản 

xuất vâṭ liêụ xây dựng Biên 

Hòa theo Quyết điṇh số 

1724/QĐ.CT.UBT của Chủ 

tic̣h UBND tỉnh Đồng Nai. 

29/6/2006, sáp nhâp̣ Công ty 

TNHH Môṭ thành viên Khai thác 

đá Đồng Nai thành đơn vi ̣hac̣h 

toán phu ̣ thuôc̣ Công ty TNHH 

Môṭ thành viên Xây dựng và Sản 

xuất Vâṭ liêụ xây dựng Biên Hòa 

theo Quyết điṇh số 138/QĐ-

HĐQT của Tổng Công ty Công 

nghiêp̣ Thực phẩm Đồng Nai. 

2003 

1998 2004 2005 

2006 2005 

7/7/2005, UBND tin̉h Đồng Nai 

chuyển giao quyền sở hữu vốn Nhà 

nước của Công ty TNHH Môṭ thành 

viên Xây dựng và sản xuất vâṭ liêụ 

xây dựng Biên Hòa cho Tổng Công 

ty Công nghiêp̣ Thực phẩm Đồng Nai 

theo Quyết điṇh số 2484/QĐ-UBND. 
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  2015 

2016 

19/2/2016, Công ty được UBCKNN 

công nhâṇ đủ điều kiêṇ là công ty đaị 

chúng. 

17/6/2016, Công ty được Trung tâm 

Lưu ký chứng khoán Viêṭ Nam cấp 

giấy chứng nhâṇ đăng ký chứng 

khoán số 59/2016/GCNCP-VSD với 

số lượng đăng ký là 45.000.000 cổ 

phiếu. 

22/9/2016, Cổ phiếu Công ty được 

chính thức giao dic̣h taị Sở giao dic̣h 

chứng khoán Hà Nôị (Upcom) với mã 

chứng khoán VLB.   

 

 

1/11/2015, Công ty TNHH 

Môṭ thành viên Xây dựng 

và Sản xuất Vâṭ liêụ xây 

dựng Biên Hòa đổi tên 

thành Công ty Cổ phần Xây 

dựng và Sản xuất Vâṭ liêụ 

Xây dựng Biên Hòa. 

 



THÔNG TIN CHUNG  8 
 

 
BBCC 

 

 

 

NHỮNG THÀNH TÍCH  ĐẠT ĐƯỢC 

 Huân chương Lao động (1988, 1991, 1996); 

 Danh hiệu Anh Hùng Lao Động (2000); 

 Huân chương Độc lập (2012); 

 Giải Bạc “Giải thưởng Chất lượng Việt Nam” hai năm 1997 và năm 1998; 

 Giải Vàng “Giải thưởng Chất lượng Việt Nam” năm 1999; 

 Cờ thi đua của Chính Phủ trao tặng năm 2000, 2002, 2003, 2004; Cờ thi đua của UBND tỉnh Đồng 

Nai trao tặng năm 2015, 2016; Năm 2017 tiếp tục đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho đơn vị 

dẫn đầu Cụm I – Tổng Công ty. 

 Nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Tài Chính, 

Tổng Cục thuế, Bộ Công thương, Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng, UBND tỉnh Đồng Nai,... trao tặng. 

 
CÁC CẤP NGÀNH KHEN THƯỞNG 
 

STT 
Cấp ngành 

khen thưởng 
Nội dung Số quyết định 

1 UBND tỉnh Đồng 

Nai 

Tặng bằng khen Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản 

xuất VLXD Biên Hòa đã có thành tích thực hiện tốt 

chính sách pháp luật thuế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

năm 2016. 

Số 2170/QĐ-

UBND ngày 

27/6/2017 

2 UBND tỉnh Đồng 

Nai 

Tặng cờ thi đua xuất sắc cho Công ty cổ phần Xây 

dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa, đơn vị đã có thành 

tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 

2016. 

Số 1791/QĐ-

UBND ngày 

30/5/2017 
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Đá 1 x 2 Đá 0 x 4 Đá 4 x 6 

Đất san lấp Đá mi bụi Đá mi sàng 

 

 

 

 

 

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 

 Sản xuất kinh doanh các loaị vâṭ liêụ xây dựng: đá xây dựng, cát xây dựng, đất sét nguyên liêụ 

sản xuất gac̣h ngói, đất sang lấp măṭ bằng, đất cấp phối giao thông; 

 Xây dựng các công trình giao thông, dân duṇg, công nghiêp̣; 

 Đaị lý tiêu thu ̣các loaị vâṭ liêụ xây dựng, trang trí nôị thất cao cấp, phu ̣tùng và thiết bi ̣cơ giới; 

 Sản xuất bê tông nhựa nóng; 

 
ĐỊA BÀN KINH DOANH 

Thị trường tiêu thụ sản phẩm đá của BBCC cung cấp cho toàn bộ khu vực phía Nam: từ tỉnh Bình 

Thuận đến tỉnh Cà Mau và thị trường trọng điểm là các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, TP.Hồ 

Chí Minh và hầu hết các tỉnh Miền Tây Nam bộ,… 

 
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN 

KINH DOANH 
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CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC  
VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG 

PHÒNG TC-HCQT-LĐTL 

PHÒNG KẾ HOAC̣H  
ĐT-CL 

PHÒNG KỸ THUÂṬ 

PHÒNG KẾ TOÁN –  
TÀI VỤ 

PHÒNG CHUYÊN VIÊN 

XN KHAI THÁC ĐÁ 

NHÓM KIỂM TOÁN  
NỘI BỘ 

XN KHAI THÁC ĐÁ  
TÂN CANG 

XN KHAI THÁC ĐÁ 
SOKLU 

XN VÂṆ TẢI VÀ CƠ GIỚI 

XN CÔNG TRÌNH GIAO 
THÔNG VÀ XÂY DỰNG 

CÁC PHÒNG BAN 
CÁC ĐƠN VI ̣ 

TRỰC THUỘC 

XN KỸ THUÂṬ – 
SỬA CHỮA 

TRUNG TÂM DVXD  
VÀ VLXD 

ĐAỊ HỘI ĐỒNG  
CỔ ĐÔNG 

BAN KIỂM SOÁT 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRI ̣

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  

04. CƠ CẤU TỔ CHỨC 
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Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh:   

 BBCC luôn hướng đến việc tối đa các giá trị kinh doanh cốt lõi, 

đẩy mạnh hoạt động sản xuất lẫn chất lượng thành phẩm nhằm 

tạo ra các sản phẩm uy tín, phù hợp với xu hướng thị trường. 

 Tạo ra nền tảng kinh doanh vững chắc, đảm bảo mục tiêu doanh 

thu, lợi nhuận hàng năm; nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng 

tỷ suất sinh lợi phần góp vốn của các cổ đông Công ty. 

 Trở thành Công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực khai thác, 

chế biến đá xây dựng có trình độ công nghệ và quản lý hiện đại; 

nâng cao uy tín, vị thế và năng lực cạnh tranh trên thị trường 

của Công ty cũng như các đơn vị trực thuộc. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

 
CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU 

Đối với nguồn nhân sự 

Công ty luôn xác định lực lượng lao động là nguồn lực quan trọng nhất quyết định mọi thành công hay thất 

bại của doanh nghiệp. Vì vậy: 

 Công ty luôn quan tâm rà soát hiện trạng lao động để có kế hoạch bố trí, sử dụng theo hướng ngày 

càng tinh gọn, hợp lý, hiệu quả; luôn quan tâm cải thiện thu nhập, chất lượng cuộc sống và các chế độ 

khen thưởng, phúc lợi, nghỉ mát hàng năm, nghỉ ngơi tái tạo sức lao động v.v... Qua đó tăng cường gắn 

kết người lao động với Công ty, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ tại doanh nghiệp. 

 Luôn tạo sự gắn kết giữa các đơn vị, bộ phận, khuyến khích các phong trào thi đua lao động sáng tạo, 

các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến phương pháp làm việc, cải tiến chất lượng sản phẩm, tiết kiệm 

chi phí, góp phần hạ giá thành sản phẩm để nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm của Công ty. 

Quan tâm thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đào tạo ngắn hạn, dài hạn để chuẩn hóa cũng như 

nâng cao chất lượng lao động, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu, chiến lược phát triển bền vững của Công 

ty, nhất là trong xu hướng hội nhập mạnh mẽ hiện nay. 

 Tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn lao động, hạn chế tối đa những yếu tố rủi ro, các nguy 

cơ gây mất an toàn lao động, các yếu tố gây bệnh nghề nghiệp; thực hiện tốt công tác cải thiện môi 

trường làm việc, gắn với công tác khám sức khỏe định kỳ đầy đủ, kịp thời nhằm quản lý cũng như thực 

hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe người lao động toàn Công ty. 
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Đối với môi trường và xã hội: 

 Tuân thủ đầy đủ các quy định về giám sát môi trường định 

kỳ; thực hiện việc xử lý chất thải theo quy định, xử lý bụi 

khuếch tán, tiếng ồn, chấn động, đá văng,… bằng cách 

lắp đặt hệ thống phun sương chống bụi, trồng cây xanh 

các khu vực khai thác, sản xuất, áp dụng các kỹ thuật nổ 

mìn hiện đại… 

 Sửa chữa, nâng cấp bê tông hóa các đường nội bộ, bến 

thủy nội địa, các đoạn đấu nối ra đường tỉnh lộ, đường 

liên xã, lắp đặt hệ thống phun xịt rửa xe tại các mỏ đá, 

bến thủy trực thuộc v.v.. để tăng cường công tác bảo vệ 

môi trường theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà Nước. 

 Tiết kiệm nguồn năng lượng trong sản xuất. 

 

 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

 Phát huy thế mạnh mảng khai thác và chế biến đá xây dựng các loại. 

 Tiếp tục tìm kiếm, khảo sát và thăm dò các mỏ đá trên địa bàn, đồng thời, 

tối ưu chất lượng khai thác các mỏ hiện có bằng công nghệ, máy móc hiện 

đại và nguồn nhân lực được đào tạo chuyên môn. 

 Mở rộng phạm vi hoạt động cũng như tìm kiếm các đối tác chiến lược mới 

có năng lực và tiềm lực để hỗ trợ khâu hoạt động cũng như tạo các hợp 

đồng, dự án cho Công ty. 

 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, phát triển thương hiệu Công ty. 
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RỦI RO VỀ KINH TẾ 

Các doanh nghiệp hoạt động trong một nền kinh tế chung sẽ không thể 

tránh khỏi các tác động từ rủi ro kinh tế. Đối với Việt Nam hiện nay, xu 

hướng hội nhập và tăng trưởng các mảng nông nghiệp, công nghiệp cũng 

như dịch vụ đang phát triển rất nhanh, đồng thời nguồn FDI vào Việt Nam 

ngày càng nhiều sẽ đòi hỏi một cơ sở hạ tầng phù hợp để đáp ứng, đây 

chính là những cơ hội tốt cho các doanh nghiệp mảng vật liệu và xây lắp 

hạ tầng nói riêng và cơ hội cho kinh tế Việt Nam nói chung. Tuy nhiên, 

đứng trước các rủi ro về nợ công tăng nhanh, nguồn vốn đầu tư phát triển 

hạ tầng gặp nhiều khó khăn, phát triển nóng của bất động sản, lạm phát,… 

đặc biệt là biến động lãi suất sẽ ảnh hưởng lớn do đặc thù ngành xây 

dựng và vật liệu xây dựng thường phát sinh nhu cầu vốn luân chuyển ban 

đầu cũng như tín dụng ngắn hạn cao nên việc sử dụng tối ưu nguồn vốn 

vay vẫn còn hạn chế.   

 Tốc độ tăng trưởng kinh tế 

Theo số liệu của Tổng cục thống kê thì tổng sản phẩm trong nước (GDP) 

năm 2017 tăng 6,81% so với năm 2016, trong đó quý I tăng 5,15%; quý II 

tăng 6,28%; quý III tăng 7,46%, quý IV tăng 7,65%. Mức tăng trưởng năm 

nay đã vượt mục tiêu đề ra 6,7% và là mức tăng trưởng cao nhất từ 2011 

đến nay. Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp cả 

về kinh tế lẫn chính trị, Chính phủ Việt Nam đã nhanh chóng thích nghi 

với các biến động, kịp thời đưa ra các giải pháp và nỗ lực chỉ đạo thực 

hiện để có thể đạt được mức tăng trưởng trên là một kết quả đáng ghi 

nhận, khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, hiệu quả của các biêṇ pháp, 

giải pháp về kinh tế mà Chính phủ đã ban hành và áp dụng trong năm. 

Riêng khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp chế biến và 

chế tạo tăng trưởng vượt trội đến 14,4% (cao nhất trong 7 năm gần đây), 

ngược lại, ngành khai khoáng giảm sâu 7,1% do sản lượng khai thác dầu 

thô và khai thác than giảm, tuy nhiên với đà tăng trưởng kinh tế hiện tại, 

Chính Phủ kỳ vọng ngành khai thác sẽ tăng trưởng trở lại trong năm 2018. 

Riêng ngành xây dựng tăng trưởng khoảng 8,7% hiện cũng là một mức 

tăng khá ổn định, đặc biệt đến từ việc triển khai các dự án đầu tư BOT và 

xây dựng cơ bản Nhà Nước đã tạo điều kiện tốt cho hoạt động của các 

công ty trong ngành, trong đó có BBCC.  

   

 

  06. CÁC RỦI RO 
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 Lãi suất 

Mức lãi suất áp dụng của các ngân hàng ở Việt 

Nam được quản lý và kiếm soát khá tốt nên sẽ 

không biến động quá nhiều đến kế hoạch trả lãi, trả 

nợ của các công ty. Tuy nhiên, hiện nay các Ngân 

hàng Việt Nam đang phải tuân thủ các quy chế cho 

vay nghiêm ngặt theo luật định và quy định chung 

của Nhà Nước nên việc vay nợ và trả nợ, trả lãi 

đúng hạn đồng thời phải tuân thủ các quy tắc cho 

vay của ngân hàng sẽ thể hiện được khả năng tài 

chính và uy tín của Công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lạm phát  

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2017 tăng 

2,67% so với tháng 12/2016 và tổng CPI bình quân 

cả năm tăng khoảng 3,53%, đã đạt được dưới mức 

4% mà Nhà Nước đặt ra cho năm nay.  

Với chính sách tiền tệ linh hoạt như hiện tại, Nhà 

Nước đang cho thấy hiệu quả trong việc điều hành 

và kiểm soát lạm phát. Đây cũng chính là yếu tố 

tích cực tác động đến các hoạt động kinh doanh và 

sản xuất trong nước giúp cải thiện chất lượng cuộc 

sống và làm tăng nhu cầu về một cơ sở hạ tầng 

hoàn thiện. 
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RỦI RO ĐẶC THÙ NGÀNH 

 Rủi ro nguyên vật liệu đầu vào 

Các sản phẩm khoáng sản bao gồm đá xây dựng do Công ty trực tiếp khai thác chịu tác động từ chính 

sách quản lý khai thác khoáng sản và môi trường của Chính Phủ, đặc biệt các loại thuế tài nguyên, phí 

bảo vệ môi trường 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. 

Các sản phẩm vật liệu xây dựng, trang trí nội thất cao cấp, phụ tùng và thiết bị cơ giới … đều là những 

sản phẩm có nguồn nguyên liệu đầu vào chịu tác động từ biến động giá chung, điều này sẽ ảnh hưởng 

lớn đến việc quản lý hiệu quả hàng tồn kho cũng như Công ty sẽ phải chịu chi phí theo dõi biến động 

giá cả các nguồn nguyên liệu đầu vào để có thể sản xuất và kinh doanh tối ưu trước tình hình biến động 

giá cả chung.  

Thêm vào đó, mảng kinh doanh vận tải hàng hóa chịu tác động từ giá dầu, điện, xăng … chiếm khoảng 

9% tổng chi phí. Giá dầu trong nước thường biến động mạnh bởi giá dầu thế giới nên rủi ro từ nguyên 

liệu này là không thể tránh khỏi.  

Đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất 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 về môi trường 

Ngoài việc thực hiện theo quy định của luật liên quan đến ngành nghề kinh doanh, Công ty còn chịu sự 

chi phối của Luật Bảo vệ Môi trường. Những hoạt động khai thác, sử dụng và quy hoạch dự án của 

Công ty phải đảm bảo những tiêu chuẩn theo Luật này. Vấn đề quan trọng hiện nay là đảm bảo việc 

khai thác hiệu quả và tối ưu các nguồn khoáng sản do đá xây dựng là loại tài nguyên không tái tạo và 

trữ lượng giới hạn, các mỏ đá đều lộ thiên chịu ảnh hưởng từ thời tiết, đồng thời việc khai thác quy mô 

lớn cần sử dụng các phương tiện và máy móc có thể ảnh hưởng môi trường tự nhiên và sức khỏe 

người lao động và cộng đồng xung quanh nên các quy định đề ra với các công ty khai thác khoáng sản 

là vô cùng nghiêm ngặt.  

Ngoài ra, do đặc thù ngành trước khi khai thác khoáng sản cần phải thực hiện khảo sát, thăm dò trữ 

lượng và chất lượng của mỏ tốn thời gian từ 2 – 3 năm, chi phí chìm rất cao nhưng nếu kết quả mỏ 

không đạt yêu cầu sẽ ảnh hưởng đến tiến độ hoạt động của Công ty và cả môi trường khu vực. Tuy 

nhiên, Công ty vẫn luôn cố gắng hoàn thiện quy trình khai thác và tuân thủ tốt các quy tắc để có thể 

mang lại hình ảnh đẹp và uy tín trên thị trường. 
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RỦI RO PHÁP LUẬT 

Các Công ty như BBCC khi được niêm yết và hoạt động hợp pháp trên 

thị trường chứng khoán cần tuân thủ các Luật, quy định, thông tư 

hướng dẫn có liên quan, nhất là khi theo tiến trình hội nhập sau cổ phần 

hóa sẽ phải có kế hoạch tiếp tục niêm yết trên các sàn chính thức. 

Ngoài ra, đối với đặc thù ngành xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng 

và khai thác khoáng sản sẽ có các luật chuyên ngành và các ràng buộc 

liên quan đều sẽ tác động trực tiếp đến các hoạt động quản trị và kinh 

doanh của Công ty. Đặc biệt khi Chính phủ hạn chế quy mô hoạt động 

khai thác khoáng sản thông qua chính sách nộp tiền cấp quyền khai 

thác và thuế tài nguyên đã khiến giá thành sản phẩm đá xây dựng các 

loại tăng thêm và Công ty phải điều chỉnh giảm công suất giấy phép tại 

các mỏ đá. 

Theo tiến trình hội nhập quốc tế, Việt Nam tham gia các Hiệp định tự 

do thương mại FTA cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của 

Công ty, đầu tiên là việc phải tuân theo các Hiệp định, Hiệp ước quốc 

tế mà Việt Nam ký kết; phải đối mặt với cạnh tranh với các nước ngoài, 

nhất là khi mức thuế quan được thỏa thuận giảm về 0%; tuy nhiên, đây 

cũng chính là cơ hội để Công ty có thể tiếp cận một thị trường mới tiềm 

năng. Do đó, BBCC luôn theo dõi và cập nhật thường xuyên những văn 

bản pháp luật mới và sửa đổi để có thể kịp thời và linh hoạt trong việc 

thay đổi cơ chế quản lý cũng như kinh doanh cho phù hợp và tối ưu, 

tránh vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến uy tín và tài chính của Công ty.  

 

RỦI RO KHÁC 

Bên cạnh những rủi ro chính thì quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn chịu tác động 

bởi những rủi ro khác như thiên tai, hỏa hoạn, cháy nổ,… Để phòng ngừa và hạn chế tác động nếu có, 

Công ty luôn đặt tiêu chuẩn an toàn lao động lên hàng đầu trong các nhà xưởng, công trường, bến thủy 

nội địa… và định kì tổ chức các buổi tập huấn phòng chống cháy nổ, nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiệp 

vụ cho công nhân. Đồng thời, Công ty cũng thường xuyên mua bảo hiểm cho người lao động và tài sản. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

02 
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

TRONG NĂM 

    Tình hình hoạt động SXKD 

    Tổ chức nhân sự 

    Tình hình đầu tư, thực hiện dự án 

    Tình hình tài chính 

    Cơ cấu cổ đông 

 Báo cáo phát triển bền vững 
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (ĐVT: triệu đồng) 

CƠ CẤU DOANH THU (ĐVT: triệu đồng) 

CƠ CẤU CHI PHÍ (ĐVT: triệu đồng)  

 

*Số liệu kế toán được tính từ ngày 1/11/2015 đến 31/12/2016 

** Số liệu kế toán được tính từ ngày 1/1/2016 đến 31/12/2016 

 

 

 

Khoản muc̣ 2016* 2016** KH 2017 2017 
TH2017/ 
2016** 

TH/KH 
2017 

Doanh thu thuần 1.215.310 1.029.269 867.000 986.108 95,80% 113,74% 

Lợi nhuận trước thuế 229.936 190.670 112.500 186.071 97,59% 165,40% 

Lợi nhuận sau thuế 183.845 153.227 90.000 149.015 97,25% 165,57% 

Khoản muc̣ 
Năm 2016* Năm 2016** Năm 2017 

Giá trị Tỷ troṇg Giá trị Tỷ troṇg Giá trị Tỷ troṇg 

Đất, đá 941.139 77,43% 799.493 77,67% 726.929 73,72% 

Xây dựng - - - - 4.980 0,51% 

Bán hàng hóa 223.597 18,40% 187.926 18,26% 205.689 20,86% 

Doanh thu khác 50.641 4,17% 41.914 4,07% 48.516 4,92% 

Tổng côṇg 1.215.377 100% 1.029.333 100% 986.114 100% 

Khoản muc̣ 
Năm 2016* Năm 2016** Năm 2017 

Giá trị Tỷ troṇg Giá trị Tỷ troṇg Giá trị Tỷ troṇg 

Giá vốn hàng bán 906.601 90,86% 771.420 90,73% 734.797 89,98% 

Chi phí tài chính 699 0,07% 292 0,03% 136 0,02% 

Chi phí bán hàng 23.525 2,36% 20.613 2,42% 24.057 2,95% 

Chi phí quản lý doanh 
nghiệp 

66.354 6,65% 57.400 6,75% 55.742 6,83% 

Chi phí khác 602 0,06% 519 0,07% 1.826 0,22% 

Tổng côṇg 997.781 100% 850.244 100% 816.558 100% 

01. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 
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Tổng kết năm 2017, dù gặp phải nhiều trở ngại trong hoạt động kinh doanh nhưng VLB đã 

hoàn thành tốt kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu thuần đạt 113,74% kế hoạch năm, lợi nhuận 

trước thuế đạt 165,4% kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế 165,57% kế hoạch năm. Điều này 

thể hiện Công ty đã dự đoán được các giá trị hoạt động năm 2017 và đưa ra chiến lược kinh 

doanh đúng đắn. 

Bên cạnh đó, so với năm 2016**, doanh thu thuần năm 2017 giảm từ 1.029 tỷ đồng xuống còn 

986 tỷ đồng, tương đương giảm 4,20%. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế cũng giảm 

nhẹ, trong đó, lợi nhuận trước thuế từ 190,67 tỷ đồng giảm còn 186 tỷ đồng và lợi nhuận sau 

thuế từ 153 tỷ đồng còn lại 149 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc chi phí vận chuyển 

tăng lên theo quy định về kiểm soát trọng tải xe của Nhà Nước và giá xăng dầu biến động khó 

lường. Ngoài ra, số lượng đơn đặt hàng trong năm của Công ty cũng giảm do cạnh tranh đã 

kéo theo doanh thu bán hàng giảm. 

 

Cơ cấu doanh thu của Công ty bao gồm doanh thu bán đất, đá, doanh thu xây dựng, doanh thu 

bán hàng hóa và doanh thu khác. Trong năm 2017, cơ cấu doanh thu của BBCC không thay 

đổi quá nhiều, mảng bán đất, đá vẫn là mảng mang lại doanh thu lớn nhất, đạt được 727 tỷ 

đồng. Tuy nhiên, so với năm 2016** đã giảm 9,08% do nhiều công trình trọng điểm cấp quốc 

gia tại khu vực miền Đông và Tây Nam bộ như: đường cao tốc Dầu Giây- Liên Khương, Dầu 

Giây- Phan Thiết, Trung Lương- Mỹ Thuận và Mỹ Thuận- Cần Thơ v.v.. chưa được triển khai 

hoặc đẩy mạnh thi công; trong khi các dự án cũ như: cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống … đều sắp 

hoàn thành nên nhu cầu tiêu thụ đá giảm. Ngoài ra, doanh thu bán hàng hóa gồm bán vật liệu 

xây dựng, trang trí nội thất cao cấp, phụ tùng và thiết bị cơ giới… đã tăng trưởng so với năm 

trước, từ 188 tỷ đồng tăng lên 206 tỷ đồng, chiếm khoảng 20,86% tỷ trọng doanh thu. 

 

Do doanh thu giảm nhẹ đã kéo theo cơ cấu chi phí của BBCC năm 2017 cũng giảm tương ứng. 

Tổng chi phí trong năm là 817 tỷ đồng, giảm 3,96% so với năm 2016**. Riêng giá vốn hàng bán 

trong năm giảm 4,75%, từ 771 tỷ đồng xuống còn 735 tỷ đồng. Ngoài ra, khoản chi phí quản lý 

doanh nghiệp là 55,7 tỷ đồng, giảm 2,89% do Công ty tiết kiệm được chi phí nhiên liệu, vật liệu. 

Nhìn chung, cơ cấu chi phí năm 2017 của BBCC có giảm nhẹ tương ứng với mức giảm của 

doanh thu nên các kết quả lợi nhuận kinh doanh trong năm của Công ty không biến động quá 

nhiều so với năm trước. 
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC 

 

Những thay đổi Ban Giám đốc trong năm: 

 Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức Phó Giám đốc từ 24/03/2017. 

 Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Giám đốc từ 22/06/2017. 

 Ông Hồ Ngọc Liệp – Phó Giám đốc nghỉ hưu từ 01/11/2017.  

 

 

  

STT Họ và tên Chức vụ 
Số lượng cổ 

phiếu nắm giữ 
Tỷ lệ 

nắm giữ 

1 Huỳnh Kim Vũ Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc 10.083.800 22,41% 

2 Hứa Hồ Điệp Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc 3.305.800 7,35% 

3 Nguyễn Xuân Việt Phó Giám đốc 5.700 0,01% 

4 Phạm Quốc Thái Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng 3.307.000 7,35% 

02. TỔ CHỨC NHÂN SỰ 
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SƠ YẾU LÝ LIC̣H BAN GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Ông Phạm Quốc Thái – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng 

Năm sinh  30/01/1969 

Nơi sinh Đồng Nai 

Trình đô ̣chuyên môn Cử nhân tài chính doanh nghiệp 

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 7.000 

Số cổ phiếu đaị diêṇ sở hữu 3.300.000 

 

 

 

Ông Huỳnh Kim Vũ – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc 

Năm sinh  15/02/1973 

Nơi sinh Bình Dương 

Trình đô ̣chuyên môn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Kế toán 

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 6.800 

Số cổ phiếu đaị diêṇ sở hữu 10.077.000 

Ông Hứa Hồ Điệp – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc 

Năm sinh  28/01/1960 

Nơi sinh Đồng Nai 

Trình đô ̣chuyên môn Cử nhân khoa học Quản trị kinh doanh 

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 5.800 

Số cổ phiếu đaị diêṇ sở hữu 3.300.000 

Ông Nguyễn Xuân Việt – Phó Giám đốc 

Năm sinh  31/07/1962 

Nơi sinh Đồng Nai 

Trình đô ̣chuyên môn Cử nhân Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Cơ khí ô tô 

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 5.700 

Số cổ phiếu đaị diêṇ sở hữu - 
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SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN 

STT Tính chất phân loại 
Số lượng 
(người) 

Tỷ trọng (%) 

I Giới tính   

1 Nam 646 86,60 

2 Nữ 100 13,4 

II Trình độ   

1 Đại học, Cao đẳng 159 21,31 

2 Trung cấp 36 4,83 

3 Lao động đã qua đào tạo 482 64,61 

4 Lao động phổ thông 69 9,25 

III Độ tuổi   

1 Dưới 36 tuổi 151 20,24 

2 Từ 36 đến 45 tuổi 313 41,96 

3 Từ 46 đến 55 tuổi 249 33,38 

4 Trên 55 tuổi 33 4,42 

Tổng cộng 746 100 

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Chính sách lương - thưởng 

Chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng được Công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

và quy định của pháp luật hiện hành về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ 

phần, vốn góp chi phối của Nhà Nước trên cơ sở gắn tiền lương với năng suất, chất lượng hoàn thành 

nhiệm vụ của mỗi cá nhân và hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo bình đẳng, công khai, đúng 

người, đúng việc và khuyến khích người lao động phát huy trách nhiệm, tăng năng suất lao động, trả 

lương, thưởng thỏa đáng đối với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, đóng góp nhiều 

cho Công ty. 

Ngoài các đợt khen thưởng trong các dịp lễ tết, Công ty còn có những chính sách khen thưởng đột 

xuất đối với các cá nhân và tập thể có đóng góp lớn hoặc đaṭ được những thành tích nổi bật trong công 

viêc̣ hay có ý tưởng và giải pháp sáng tạo mang lại hiệu quả cao trong công tác sản xuất kinh doanh 

của Công ty.  

 

Chỉ tiêu Đơn vi ̣ Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

Thu nhâp̣ bình quân Đồng/người/ tháng 11.500.000 11.800.000 11.860.000 
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Chính sách tuyển dụng và đào tạo 

Cán bộ công nhân viên được tuyển dụng phải phù hợp với điṇh hướng phát 

triển của Công ty, đảm bảo hội tụ đầy đủ các yêu cầu về trình độ, năng lực 

công tác, phẩm chất đạo đức, khả năng làm việc theo nhóm, làm việc theo 

quy trình , v.v… phù hợp với các chức danh cần tuyển; ưu tiên tuyển dụng lao 

động có trình độ cao trong lĩnh vực khai thác, chế biến đá xây dựng.  

Khi vừa được tuyển duṇg, các nhân viên mới sẽ trải qua các khóa đào tạo nôị bô ̣giúp nắm rõ nội quy 

lao động, trách nhiệm và quyền hạn được giao, cách thức vâṇ hành máy móc thiết bi ̣cũng như kỹ 

năng thực hiện công việc. Đối với những cán bô ̣nhân viên có năng lực và trình đô ̣chuyên môn tốt sẽ 

được ưu tiên đào taọ chuyên sâu về năng lực quản lý, các ky ̃năng quản tri ̣hiêṇ đaị, ky ̃năng chuyên 

môn, xử lý tình huống, v.v…  

Hiện nay Công ty thường xuyên tổ chức các chương trình huấn luyêṇ nhằm tập trung đào tạo nguồn 

nhân lực sẵn có, bồi dưỡng kĩ năng và nghiệp vụ chuyên môn phù hợp với chiến lược phát triển qua 

từng thời kì và chiến lượt phát triển dài hạn của Công ty.  

Chính sách bảo hiểm và phúc lợi 

Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp được Công ty thực hiện theo đúng 

quy định pháp luật hiện hành. Ngoài ra, Công ty áp dụng các chế độ khác như: tổ chức ăn giữa ca, bồi 

dưỡng bằng hiện vật cho người làm công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm; khám sức khỏe định kỳ, 

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, … Hằng năm, Công ty định kỳ tổ chức cho CB-CNV lao động đi tham 

quan nghỉ mát theo thỏa ước lao động tập thể. Bên cạnh đó, các hoạt động đoàn thể, văn nghê ̣được 

tổ chức thường xuyên, tạo tính gắn bó đoàn kết giữa các nhân viên trong Công ty. 
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TÌNH TÌNH ĐẦU TƯ 

 

STT Khoản mục 
Tháng hoàn 

thành 
Tổng đầu tư 

 ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG NĂM 2017    15.295.553.495  

1 
Xe ô tô xitéc phun nước hiệu HOWO 60C345.65 (SK: 

XSF4HW226948;SM: 170117007937) 
T5/2017 1.192.195.636 

2 
Xe ô tô xitéc phun nước hiệu HOWO 60C348.51 (SK: 

XSF6HW226949;SM: 170117008047) 
T5/2017 1.192.195.636 

3 Phần mềm quản lý Fast Business online T7/2017 415.800.000 

4 Bờ kè sắt 20 mét và Móng bê ̣máy xay số 9-Tân Cang T7/2017 432.702.302 

5 Bàn cân xe tải 60 tấn, dài 8 mét (traṃ cân NL Soklu 5) T8/2017 254.894.369 

6 Móng bàn cân nguyên liêụ Soklu5 (dài 10M) T8/2017 55.102.401 

7 Container 20' VP traṃ cân NL Soklu 5 T8/2017 55.750.000 

8 Móng bàn cân nguyên liêụ Soklu2 (dài 10M) T8/2017 57.656.274 

9 Container 20' VP traṃ cân NL Soklu 2 T8/2017 55.750.000 

10 Hàng rào gac̣h Block 195 mét-XN Công trình GT và XD T8/2017 260.372.727 

11 Máy xay số 9 Tân Cang T9/2017 9.940.802.068 

12 Máy rửa xe tự đôṇg CT Thaṇh Phú (Đường ra TL768) T9/2017 234.502.000 

13 
TBA 3P-1500kvA 22/0,4kV (số8-sd cho Máy xay số 5 

Tân Cang 
T12/2017 1.147.830.082 

 ĐANG THỰC HIỆN    12.503.822.602  

14 
Sửa chữa nâng cấp máy xay số 5, loaị cố điṇh từ cs 

250 tấn/giờ ->350 tấn/giờ (5 Tân Cang) 

T10/2017-

T3/2018 
  11.962.886.355  

15 Nâng cấp Bờ kè sắt 20 mét Máy xay số 5 Tân Cang 
T10/2017-

T2/2018 
       385.131.685  

16 Nâng cấp Móng bê ̣máy xay số 5 Tân Cang 
T10/2017-

T2/2018 
       155.804.562  

03. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN DỰ ÁN 
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*Số liệu kế toán được tính từ ngày 1/11/2015 đến 31/12/2016. 

** Số liệu kế toán được tính từ ngày 1/1/2016 đến 31/12/2016. 

. 

 

 

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

 

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU 

 

 

 

Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 
2016* 

Năm 
2016** 

Năm 
2017 

% tăng 
giảm 

Tổng giá trị tài sản Tr. đồng 750.679 750.679 693.220 (7,65%) 

Doanh thu thuần Tr. đồng 1.215.311 1.029.269 986.108 (4,19%) 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Tr. đồng 227.729 188.561 184.418 (2,20%) 

Lợi nhuận khác Tr. đồng 2.207 2.110 1.652 (21,71%) 

Lợi nhuận trước thuế Tr. đồng 229.936 190.670 186.071 (2,41%) 

Lợi nhuận sau thuế  Tr. đồng 183.845 153.227 149.015 (2,75%) 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức %     

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016** Năm 2017 

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

 Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 2,09 1.75 

 Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,60 1.58 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

 Hệ số nợ/ Tổng tài sản % 21,70 22,50 

 Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu % 27,70 29,00 

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

 Vòng quay hàng tồn kho Vòng 8,44 13.96 

 Doanh thu thuần/Tổng tài sản Vòng 1,37 1,42 

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần % 14,89 15,11 

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu  % 26,06 27,72 

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản % 20,41 21,50 

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

% 18,32 18,70 

04. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
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Khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán nhanh và thanh toán ngắn hạn của Công ty đều giảm trong năm qua, cụ thể hệ số 

thanh toán ngắn hạn giảm từ 2,09 lần năm 2016** còn 1,75 lần 2017, tương tự hệ số thanh toán nhanh 

giảm từ 1,6 lần còn 1,58 lần. Cả hai hệ số này đều giảm do tình hình hoạt động của BBCC có những 

biến động như: nợ ngắn hạn giảm từ 163 tỷ đồng còn 156 tỷ đồng, hàng tồn kho giảm từ 79 tỷ đồng 

xuống 26 tỷ đồng và tiền gửi ngân hàng ngắn hạn dưới 3 tháng giảm khoảng 95 tỷ đồng. Tuy nhiên, 

hai hệ số vẫn cho thấy Công ty đảm bảo được việc thanh toán cho các khoản nợ vay. 

 

 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Cơ cấu về Tổng nợ của BBCC chủ yếu hình thành từ nguồn nợ ngắn hạn, do không vay dài hạn và 

vay tài chính nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty khá ổn định và an toàn. Trong năm 2017, 

hệ số Nợ/Tổng tài sản của Công ty đã tăng từ 21,70% lên 22,50% và hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu cũng 

tăng tương đương từ 27,70% lên 29,00% so với năm 2016**. Nguyên nhân chủ yếu do biến động trong 

tổng tài sản và VCSH. Cụ thể, tổng tài sản giảm từ 751 tỷ đồng còn 693 tỷ đồng và VCSH giảm từ 588 

tỷ đồng còn 538 tỷ đồng, trong khi tổng nợ của Công ty trong năm chỉ giảm khoảng 7 tỷ đồng do trả nợ 

vay ngắn hạn Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam và một số nhà cung cấp khác.  

 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Các doanh nghiệp hoạt động trong ngành vật liệu xây dựng thường có tài sản khá cao, trong đó, hàng 

tồn kho chủ yếu là nguyên liệu, vật liệu phục vụ sản xuất thành phẩm. Trong năm 2017, Hệ số vòng 

quay hàng tồn kho tăng từ 8,44 vòng lên 13,96 vòng do hàng tồn kho trong năm 2017 giảm mạnh, từ 

79 tỷ đồng năm 2016** xuống còn 26 tỷ đồng. Bên cạnh đó, vòng quay tổng tài tăng từ 1,37 vòng năm 

2016** lên 1,42 vòng năm 2017 do tỷ lệ giảm doanh thu thuần (4,19%) thấp hơn tỷ lệ giảm của tổng tài 

sản (7.66%). 

 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

Nhìn chung trong năm 2017 hầu hết các chỉ số về khả năng sinh lời của BBCC đều biến động rất ít so 

với năm trước do kết quả kinh doanh trong năm được công ty duy trì ổn định và các chi phí bán hàng, 

chi phí quản lý doanh nghiệp ... được kiểm soát tốt. Các hệ số khả năng sinh lời của công ty năm 2017 

vẫn đảm bảo giá trị sinh lời trung bình của ngành, 1 đồng vốn bỏ ra có thể thu về hơn 15 đồng. Cụ thể, 

hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần là 15,11%; Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu là 27,72%; 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản là  21,50% và Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần là 

18,70%.  
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CỔ PHẦN 

 Vốn điều lê:̣ 450.000.000.000 đồng 

 Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 45.000.000 cổ phiếu 

 Mêṇh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 

▪ Cổ phiếu thường: 45.000.000 cổ phiếu 

▪ Cổ phiếu ưu đãi:  0 cổ phiếu 

 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 44.923.000 cổ phiếu 

 Số lượng cổ phiếu quy:̃  77.000 cổ phiếu 

 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG TAỊ NGÀY 21/12/2017 

STT Đối tượng Số lượng cổ đông 
Số lượng cp 

nắm giữ 
Tỷ lệ nắm giữ 

(%) 

1 Cổ đông trong nước 723 45.000.000 100 

 - Tổ Chức 4 42.221.600 93,83 

 - Cá nhân 719 2.778.400 6,17 

2 Cổ đông nước ngoài - - - 

 - Tổ chức  - - - 

 - Cá nhân - - - 

 Tổng cộng 723 45.000.000 100% 

 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN 

Tên tổ chức/cá nhân 
Số CMND/Hộ 
chiếu/ĐKKD 

Địa chỉ 
Số lượng 
cổ phần 

Tỷ lệ/ 
VĐL 

Tổng Công ty Công 
nghiệp thực phẩm 
Đồng Nai 

3600253505 
833A Xa lộ Hà Nội, KP.1, P. 
Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, 
Đồng Nai. 

31.677.000 70,39% 

Công ty cổ phần Đầu 
tư Xây dựng Tuấn Lộc 

0303898093 
362/14 Ung Văn Khiêm, 
Phường 25, Quận Bình 
Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh. 

10.451.000 23,22% 

 

 

05. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 
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Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không 

Giao dịch cổ phiếu quỹ:  

Tổng số lượng cổ phiếu quỹ tại 21/12/2017: 77.000 cổ phiếu 

Các giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm 2017: 

STT Số lượng mua 
Ngày hiệu lực 
chuyển quyền 

Giá giao dịch 
bình quân 

Đối tượng giao dịch 

1 8.500 12/01/2017 17.100 VND 
Mua lại CP ưu đãi của cán 
bộ công nhân viên chấm dứt 
hợp đồng lao động trước 
thời hạn cam kết. 

2 32.300 10/08/2017 17.100 VND 

Tổng 40.800    

Các chứng khoán khác: Không 
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Trong quá trình sản xuất, Công ty sử dụng các vật 

liệu thiên nhiên để khai thác như đất, đá…. Việc 

khai thác quá mức các sản phẩm này có thể tác 

động mạnh đến môi trường. Cụ thể như việc khai 

thác đá gây ô nhiễm không khí, tiếng ồn, chấn 

động, đá văng khi nổ mìn, ảnh hưởng đến đời sống 

sức khỏe của người dân vùng lân cận. Trong quá 

trình sản xuất, việc nghiền đá sẽ gây khói bụi, thải 

khí độc hại ra ngoài môi trường, gây ảnh hưởng 

đến đời sống, hoạt động của địa bàn dân cư. 

Để hạn chế những vấn đề trên, BBCC luôn tuân 

thủ quy trình khai thác theo đúng kỹ thuật, chấp 

hành các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực 

khai thác khoáng sản; công tác đầu tư, bảo vệ môi 

trường được Công ty thực hiện tốt; luôn là đơn vị 

đi đầu trong tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện các 

quy định có liên quan của pháp luật.  

Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm đầu tư máy 

móc thiết bị, công nghệ tiến tiến áp dụng vào khai 

thác nhằm giảm thiểu tối đa các tác động đến môi 

trường và sức khỏe con người. Cụ thể, Trong năm 

qua, Công ty đã đầu tư số tiền là 12,6 tỷ đồng để 

mua xe ô tô xitéc phun nước hiệu HOWO; thực 

hiện sửa chữa, nâng cấp, bê tông hóa các đường 

nội bộ, bến thủy nội địa, các đoạn đấu nối ra đường 

tỉnh lộ, đường liên xã, lắp đặt hệ thống phun xịt rửa 

xe tại các mỏ đá, bến thủy trực thuộc v.v.. để tăng 

cường công tác bảo vệ môi trường theo yêu cầu 

của UBND tỉnh và phục vụ cho chiến lược phát 

triển bền vững của Công ty. Địa bàn khai thác của 

BBCC hiện nay gồm 3 khu vực chính là Xí nghiệp 

khai thác Đá, Xí nghiệp khai thác Đá Soklu và Xí 

nghiệp khai thác đá Tân Cang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06. BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
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❖ Xí nghiệp khai thác Đá: 

- 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 và các mỏ đá khác (nếu có) khoa học, 

chặt chẽ, an toàn, hiệu quả theo đúng Điều 

lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý 

của Công ty và các quy định của pháp luật 

hiện hành. 

- Văn phòng giao dịch: xã Thiện Tân, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 

- Điện thoại: 0251.3966424;  

- Fax: 0251.3966424 

- Các mỏ đá: 

o Công trường khai thác đá Thạnh Phú, 

điện thoại: 0251.3966424 

Địa chỉ: xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai. 

Bến thủy nội địa Thạnh Phú, điện thoại: 

0251.8615979 

o Công trường khai thác đá Thiện Tân, 

điện thoại: 0251.3971877 

Địa chỉ: xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai. 

Bến thủy nội địa Thiện Tân, điện thoại: 

0251.3865802 

- 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, Soklu 5 và các mỏ 

đá khác (nếu có) khoa học, chặt chẽ, an 

toàn, hiệu quả theo đúng Điều lệ tổ chức và 

hoạt động, Quy chế quản lý của Công ty và 

các quy định của pháp luật hiện hành. 

- Văn phòng giao dịch: ấp Nguyễn Huệ, xã 

Quang Trung, huyện Thống Nhất, Đồng Nai. 

Điện thoại: 0251.3867582;  

Fax: 0251.3764225 

- Các mỏ đá: 

o Công trường khai thác đá Soklu 2 

Địa chỉ: Xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai. 

o 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,…. 
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TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG TRONG NĂM 

Hiện nay nguồn năng lượng chính Công ty sử dụng trong quá trình sản xuất và kinh doanh là năng 

lượng điện. Công ty luôn chủ trương không lãng phí, tiết kiệm, luôn kiểm tra việc sử dụng điện khi máy 

móc không hoạt động, hạn chế để máy chạy không tải hoặc dư công suất. Ban lãnh đạo Công ty luôn 

nỗ lực đẩy mạnh phong trào tiết kiệm điện, tận dụng tối đa các nguồn nguyên, nhiên liệu sẵn có. 

STT 
Tổng năng lượng sử dụng phân 

loại theo từng nguồn 
2016 KH 2017 2017 Đơn vị tính 

1 Điện  19.686.707 17.924.256 19.540.454 Kwh 

2 Xăng, dầu, khí đốt (Dầu DO) 3.219.393 2.930.256 3.097.185 Lít 

 

TÌNH HÌNH TIÊU THỤ NƯỚC 

Ngoài lượng nước sử dụng cho sản xuất, Công ty còn sử dụng nước cho sinh hoạt, phục vụ công tác 

quản lý, điều hành tại văn phòng. Như đã nêu  ở trên, Công ty luôn chú tâm đến việc sử dụng hiệu quả 

các nguồn nguyên, nhiên liệu. Trong năm 2017, thuế tài nguyên nước Công ty đã nộp cho lượng nước 

sử dụng trong sản xuất và sinh hoạt của 5 mỏ đá là 27.959.960 đồng. 

   

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 KH Năm 2017  Năm 2017 

Nước cho sản xuất (lít) 143.240 228.470 207.980 167.334 

Nước cho sinh hoạt (lít) 8.198 6.495 5.912 9.612 

Tổng cộng 151.438 234.965 213.892 176.496 

❖ 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 và các mỏ đá khác (nếu có) khoa học, chặt chẽ, 

an toàn, hiệu quả theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế 

quản lý của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. 

- Văn phòng giao dịch: ấp Tân Mỹ, phường Bửu Hòa, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 0251.3850251; Fax: 0251.3850251 

- Công trường khai thác đá Tân Cang, điện thoại: 0251.8838056 

- Địa chỉ: ấp Tân Cang, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa, 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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BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG 

BBCC luôn coi trọng hình ảnh và uy tín của mình trên thị trường, do đó tuân thủ pháp luật về bảo vệ 

môi trường là một vấn đề quan trọng mà Công ty quan tâm thực hiện và đảm bảo thực hiện. Trong 

năm 2017 vừa qua, quá trình khai thác và sản xuất vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, không có trường 

hợp vi phạm pháp luật về môi trường và không có trường hợp khiếu nại về tiếng ồn, khói bụi hay đời 

sống sức khỏe ... trong phạm vi hoạt động. 

Ngoài ra, Công ty hoàn toàn tuân thủ các chính sách an sinh xã hội của địa phương vùng hoạt động 

với mong muốn góp một phần lợi ích vào sự phát triển chung của xã hội. Đồng thời luôn quan tâm và 

tạo điều kiện để đóng góp vào các quỹ phát triển địa phương, các dự án xây dựng của địa phương; 

tham gia tích cực vào các hoạt động đoàn thể, các công tác giáo dục về pháp luật về kiến thức cần 

thiết cho người dân; vận động kế hoạch hóa gia đình, phòng chống bệnh và dịch bệnh; tổ chức và tham 

gia các phong trào xanh, sạch, vệ sinh của địa phương; cứu trợ, từ thiện ... đặc biệt trong các vùng 

hoạt động chính của Công ty bao gồm Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu, huyện Thống Nhất, ...  

 

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Công tác bảo vệ môi trường được Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa 

thực hiện rất nghiêm chỉnh. Trong năm 2017, Công ty không có trường hợp nào vi phạm về pháp luật 

bảo vệ môi trường 

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN 

NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Công ty luôn quan tâm đến việc làm, cải thiện 

điều kiện, môi trường làm việc, chất lượng cuộc 

sống của người lao động, thu nhập bình quân của 

nhân viên trong năm nay là 11.860.000 

đồng/người/tháng. 

Duy trì đào tạo tay nghề, ngoài việc linh hoạt đáp 

ứng những yêu cầu, đòi hỏi trong công việc, còn 

bắt kịp với xu thế hiện đại, nhanh chóng tiếp thu, 

học hỏi được các thành tựu khoa học kĩ thuật để 

áp dụng vào tình hình hoạt động kinh doanh của 

Công ty một cách hiệu quả. Tiến tới xây dựng mỗi 

người lao động là một kiểm soát quá trình, giúp 

Công ty không ngừng hoàn thiện công tác quản 

trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 

doanh, thương hiệu BBCC. 
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Điểm lại tình hình trong năm qua, yếu tố khó 

khăn, thách thức liên tục tác động, làm ảnh 

hưởng đến tình hình sản xuất- kinh doanh của 

Công ty đó là những điều chỉnh về chính sách vĩ 

mô của Nhà Nước như: khung thuế tài nguyên, 

giá điện được điều chỉnh tăng so với năm 2016; 

giá xăng - dầu liên tục biến động tăng, giảm thất 

thường theo hướng tăng nhiều, giảm ít; việc áp 

dụng quy định mới về kiểm soát tải trọng xe tải 

khi lưu thông trên đường là chính sách đúng 

đắn, BBCC luôn là đơn vị đi đầu thực hiện quy 

định trên, kể cả việc thực hiện kết nối, truyền dữ 

liệu tại các trạm cân thành phẩm trực thuộc 

Công ty về Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng 

Nai. Tuy nhiên, điều này chưa được các doanh 

nghiệp hoạt động cùng lĩnh vực thực hiện đồng 

bộ, dẫn đến những bất bình đẳng trong cạnh 

tranh, nhiều khách hàng không mua đá của 

Công ty do chi phí vận chuyển tăng lên (vì phải 

vận chuyển nhiều chuyến hơn mới đủ khối 

lượng) mà tìm đến mua sản phẩm đá ở những 

đơn vị khác, trừ khi các đơn vị này đã tiêu thụ 

hết sản phẩm, hoặc chất lượng sản phẩm không 

đạt theo yêu cầu của chủ đầu tư. 

 

Mặt khác, năm 2017, nhiều công trình trọng 

điểm cấp quốc gia tại khu vực miền Đông và Tây 

Nam bộ như: đường cao tốc Dầu Giây- Liên 

Khương, Dầu Giây- Phan Thiết, Trung Lương- 

Mỹ Thuận và Mỹ Thuận- Cần Thơ v.v.. chưa 

được triển khai hoặc đẩy mạnh thi công; trong 

khi các dự án cũ như: cầu Cao Lãnh, cầu Vàm 

Cống … đều sắp hoàn thành nên nhu cầu tiêu 

thụ đá giảm, tổng sản lượng đá tiêu thụ của 

Công ty năm 2017 giảm 4,04% so với năm 2016. 

 

Bên cạnh đó, tình hình thời tiết trong năm qua 

diễn biến bất thường do ảnh hưởng của biến đổi 

khí hậu, mùa mưa bão kéo dài và xảy ra trên 

diện rộng khắp cả nước nên đã ảnh hưởng lớn 

đến hoạt động sản xuất và tiêu thụ của Công ty.  

 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 
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Khoản muc̣ ĐVT KH 2017 TH 2017 
So với kế 

hoạch 

Doanh thu thuần Tr. Đồng 867.000 986.108 113,74% 

Lợi nhuận trước thuế Tr. Đồng 112.500 186.071 165,40% 

Lợi nhuận sau thuế Tr. Đồng 90.000 149.015 165,57% 

Tỷ lệ lợi nhuận sau 
thuế/VĐL 

Tr. Đồng 20% 33,11%  

Tuy nhiên, điểm thuận lợi là Công ty luôn nhận được sự quan tâm của chủ sở hữu, sự đồng thuận 

của cổ đông và sự hỗ trợ, giúp đỡ của các sở, ngành, cơ quan quản lý trong tỉnh, đã tạo những điều 

kiện tốt nhất giúp cho BBCC tăng cường phát huy những lợi thế khách quan và nội lực của doanh 

nghiệp. Đặc biệt, với vai trò tham mưu hiệu quả của các phòng nghiệp vụ Công ty, kết hợp việc tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất- kinh doanh khoa học, nhịp nhàng của các xí nghiệp, đơn vị trực 

thuộc, cùng tinh thần làm việc chủ động, hăng say, chất lượng và trách nhiệm cao của tuyệt đại bộ 

phận cán bộ, người lao động toàn đơn vị là lợi thế lớn về nguồn nhân lực so với nhiều doanh nghiệp 

hoạt động cùng ngành nghề.  

Nhờ đó, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây 

dựng Biên Hòa năm 2017 được hoàn thành và vượt kế hoạch năm, cụ thể:  
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TÌNH HÌNH TÀI SẢN 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 2016 2017 % tăng/giảm 

Tài sản ngắn haṇ Tr. đồng 339.292 272.453 -19,70% 

Tài sản dài haṇ Tr. đồng 411.388 420.767 2,28% 

Tổng tài sản Tr. đồng 750.680 693.220 -7,65% 

Tổng tài sản trong năm giảm 7,65%, từ 751 tỷ đồng năm 2016 xuống còn 693 tỷ đồng năm 2017. Trong 

đó, tài sản ngắn hạn là 272 tỷ đồng, giảm 19,70% do lượng tiền và các khoản tương đương tiền và 

hàng tồn kho trong năm giảm. Tuy nhiên, tài sản dài hạn năm 2017 tăng nhẹ 2,28%, đạt 421 tỷ đồng, 

do các khoản phải thu dài hạn và tài sản cố định năm 2017 tăng lên. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 2016 2017 % tăng/giảm 

Nợ ngắn haṇ Tr. đồng 162.621 155.635 -4,30% 

Nợ dài haṇ Tr. đồng - - - 

Tổng nợ phải trả Tr. đồng 162.621 155.635 -4,30% 

Cơ cấu nợ của BBCC chỉ gồm nợ ngắn hạn, Công ty không có nhu cầu vay nợ dài hạn. Tổng nợ năm 

2017 giảm từ 163 tỷ đồng xuống còn 156 tỷ đồng, tương đương giảm 4,30% do Công ty đã trả bớt một 

số khoản nợ vay và thuê tài chính. Cụ thể là BBCC đã thanh toán 1,2 tỷ nợ vay ngắn hạn với lãi suất 

0,8%/tháng của bà Nguyễn Thị Tư và ông Huỳnh Quang Hòa được ghi nhận năm trước, đồng thời, 

Công ty cũng đã thanh toán đầy đủ thuế và các khoản phải nộp cho Nhà Nước.  

 

02. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
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03. NHỮNG CẢI TIẾN TRONG NĂM 

Tình hình lao động Công ty ngày càng tinh gọn, năm 2016 

có 764 CB-CNVLĐ, cuối năm 2017 giảm xuống còn 746 

người. Thực hiện tốt công tác đào tạo lại để cấp chứng chỉ 

các nghề như: thợ mìn, vận hành băng tải bến thủy nội địa, 

vận hành máy xúc, máy ủi, máy đào, lái xe nâng, máy cày; 

đào tạo nâng cao nghề hàn… Qua đó, vừa giảm tối đa lao 

động giản đơn thuộc tổ nghiệm thu khai thác, chế biến và 

lao động tại các máy nghiền đá, kịp thời bố trí tăng cường 

cho các trạm cân mới lắp đặt, thợ nổ mìn tại các xí nghiệp 

khai thác đá, tổ hàn của Xí nghiệp Kỹ thuật Sửa chữa v.v., 

vừa đáp ứng tốt yêu cầu công việc của từng vị trí trong mỗi 

thời điểm cụ thể. 

Bên cạnh đó, Công ty luôn quan tâm áp dụng công nghệ 

thông tin nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản 

lý. Năm 2017, việc áp dụng chương trình kế toán mới (Fast 

Business Online) loại bỏ công đoạn trùng lắp và giúp cho 

việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty được nhanh chóng, chính xác. 

Trong năm qua, BBCC cũng đã lắp đặt 02 trạm cân nguyên 

liệu đầu vào tại mỏ đá Soklu 2 và Soklu 5, đảm bảo tất cả 

các mỏ đá trực thuộc Công ty đều được quản lý khối lượng 

nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra chặt chẽ, chính 

xác thông qua các hệ thống cân điện tử.  
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Trên cơ sở nhận định về những khó khăn, thuận lợi trong thời gian tới. Công ty xây dựng và đăng ký 

chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 với Tổng Công ty như sau: 

Stt Sản phẩm/Dịch vụ 
Sản xuất, 

tiêu thụ đá 
(m3) 

Doanh thu 
trước thuế 
(triệu đồng) 

Lợi nhuận 
(triệu đồng) 

Nộp ngân 
sách (triệu 

đồng) 

I Sản phẩm đá các loại: 5.800.000 750.168,00 108.400,00  

1 Xí nghiệp Khai thác Đá 3.650.000 444.280,595 58.400,00  

 - Công trường 4 (Thiện Tân) 1.600.000 196.273,440 28.400,00  

 - Công trường Thạnh Phú 2.050.000 248.007,155 30.000,00  

2 Xí nghiệp Khai thác đá Soklu 650.000 97.448,605 20.000,00  

3 Xí nghiệp KT đá Tân Cang 1.500.000 208.438,800 30.000,00  

II Trung tâm DVXD và VLXD  102.000,00 2.000,00  

III Vận tải và Cơ giới  40.000,00 2.500,00  

IV Giao thông và Xây dựng  5.000,00 100,00  

 Tổng cộng  897.168,00 113.000,00 190.863,834 

 Thu nhập bình quân 10,5 triệu đồng/người/tháng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 

THUẬN LỢI 

Công ty xác định năm 2018 là năm mà đơn vị sẽ có những cơ hội mới, đồng thời cũng sẽ đối 

diện với nhiều khó khăn và thách thức mới. Điểm thuận lợi là thị trường xây dựng và vật liệu xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cũng như các khu kinh tế trọng điểm phía Nam sẽ khởi sắc 

hơn, mạng lưới giao thông đường bộ tiếp tục được nâng cấp mở rộng. Trong đó, tuyến cao tốc 

Bến Lức - Long Thành được đẩy mạnh thi công các hạng mục và gói thầu còn lại; các dự án cầu 

Mỹ Thuận 2, tuyến cao tốc Nha Trang- Dầu Giây, Trung Lương- Mỹ Thuận và Mỹ Thuận- Cần 

Thơ được tập trung triển khai thi công để cơ bản đến năm 2021 hoàn thành (theo Nghị quyết số 

52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội khóa 14); cộng với một số dự án giao thông trọng 

điểm khác trong khu vực dự kiến cũng sẽ được triển khai trong năm 2018… Đây là thuận lợi cho 

BBCC có điều kiện đẩy mạnh phát triển trong năm 2018 và những năm tiếp theo.  
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KHÓ KHĂN 

Tình hình thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp 

và khó lường do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, 

ngay từ những ngày đầu năm dương lịch đã có 

những cơn mưa lớn trên diện rộng; cộng với tình 

hình giá cả vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế, giá 

nguyên liệu đầu vào luôn biến động, tăng nhiều 

hơn giảm; nhiều chính sách vĩ mô của Nhà nước 

chưa ổn định, đang trong quá trình hoàn thiện, 

trong đó có các chính sách thuế, phí trực tiếp tác 

động đối với sản xuất- kinh doanh của Công ty 

như thuế tài nguyên, tiền cấp quyền khai thác, phí 

bảo vệ môi trường .v.v... Mặt khác, tình hình nợ 

công tăng nhanh, việc giải ngân vốn ODA cho các 

dự án lớn trong thời gian qua chậm, nguồn vốn 

cho các dự án mới gặp nhiều khó khăn…., trong 

khi năng lực sản xuất của BBCC là rất lớn, tổng 

công suất của các mỏ đá trực thuộc bình quân 

20.000m3/ngày; khi đầu tư công của Nhà nước 

gặp khó khăn là sẽ tác động và ảnh hưởng rất lớn 

đến tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đá 

của BBCC. 

 

Về yếu tố chủ quan đó là việc mở rộng moong khai 

thác của mỏ đá Tân Cang 1 theo thiết kế trước đây 

gặp rất nhiều khó khăn, do còn lại 2,4ha đất của 

người dân nằm ở trung tâm mỏ nhưng chủ đất 

không có nhu cầu chuyển nhượng, dù Công ty đã 

nhiều lần liên hệ, thuyết phục. Vì vậy, để đáp ứng 

được nguồn đá nguyên liệu phục vụ cho chế biến 

và tiêu thụ đang rất ổn định tại mỏ này, Công ty 

phải thay đổi hướng mở moong khai thác, đó là 

khẩn trương mở rộng về hướng Bắc và Tây Bắc 

của mỏ, từ đó phát sinh nhiều công việc mới như: 

phải nắn lại đường vận chuyển, di dời trạm cân 

thành phẩm, văn phòng khai thác v.v.. Bên cạnh 

đó, tình hình xe, máy, thiết bị phần lớn đã xuống 

cấp do đầu tư trên 10 năm, nhất là đối với các máy 

khoan thủy lực, toàn Công ty hiện có 10 máy, trong 

đó 06 máy có thời gian đưa vào sử dụng trên 10 

năm, riêng máy tamrock1 và tamrock2 là trên 22 

năm. Vì vậy, tình trạng hư hỏng cũng sẽ thường 

xuyên hơn, do đó tất yếu ảnh hưởng đến năng lực 

sản xuất của Công ty. 
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CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 

Một là, tiếp tục phát huy hơn nữa 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 2017. Tăng cường phát huy, 

kết nối giá trị từ các sáng kiến quản lý, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, sức lao động v.v.. làm lợi cho 

Công ty dù là nhỏ nhất. Trong đó, tập thể lãnh đạo Công ty xác định chủ đề cải tiến trọng tâm trong 

năm 2018 là "Nâng cao chất lượng lao động theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, tinh gọn, năng suất 

và hiệu quả hơn; gắn với đẩy mạnh cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tỷ lệ sản phẩm chính 

để tăng giá trị gia tăng, khai thác tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, hướng đến phát triển bền vững". 

Hai là, 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; tiếp tục xin chủ trương thanh lý những máy móc, thiết bị hết khấu hao, 

hoặc không có nhu cầu sử dụng để thu hồi vốn, tái đầu tư nâng cao năng lực sản xuất và sử dụng vốn 

đạt hiệu quả nhất. 

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

 Tập trung hoàn tất các thủ tục xin nâng độ sâu khai thác mỏ đá Tân Cang 1 đến cote -80m và thông 

moong mỏ đá Soklu 5 với Soklu 6 trong quý I/2018. 

 Tiếp tục triển khai thực hiện di dời cụm máy nghiền đá tại khu chế biến 1 sang khu chế biến 2 mỏ 

đá Tân Cang 1 đảm bảo khoa học, tiết kiệm chi phí và không để ảnh hưởng đến hoạt động sản 

xuất; gắn với  khẩn trương mở rộng moong khai thác về hướng Bắc và Tây Bắc, phù hợp với quy 

hoạch mới của mỏ Tân Cang 1, đảm bảo nguồn đá nguyên liệu phục vụ chế biến, cung cấp sản 

phẩm cho khách hàng. 

 Đánh giá, phân tích năng lực máy móc thiết bị toàn Công ty để xin chủ trương Tổng Công ty, Hội 

đồng quản trị phân kỳ đầu tư xe máy, thiết bị… một cách hợp lý để tăng năng lực sản xuất, năng 

lực vận chuyển, phục vụ cho mục tiêu, chiến lược phát triển ổn định của Công ty.  

 Xin chủ trương tiếp tục thực hiện đền bù mở rộng, đền bù hoàn chỉnh tại các mỏ đá trực thuộc. 

 Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu ESOP và các thủ tục đăng ký lưu ký, giao dịch chứng khoán 

bổ sung theo đúng tiến độ; hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ, gắn với tổ chức Đại hội đồng cổ 

thường niên năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật và định hướng, chiến lược phát triển của 

BBCC. 
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Ba là, tăng cường xây dựng niềm tin, cộng đồng trách nhiệm, 

đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, cổ đông và người lao 

động Công ty; sự minh bạch thông tin của Công ty đại chúng quy 

mô lớn theo quy định của pháp luật. Tập thể lãnh đạo Công ty 

luôn lắng nghe, chia sẻ, gắn với tổ chức thực hiện tốt nhất các 

chế độ chính sách đối với người lao động trong điều kiện pháp 

luật cho phép và sự đồng thuận của cổ đông; nhưng đồng thời 

đòi hỏi mỗi cán bộ, công nhân viên lao động phải luôn nhất quán 

với mục tiêu, nhiệm vụ của Công ty, không tự mãn với kết quả đạt 

được mà phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa, làm tốt hơn nữa và phải 

luôn chuẩn bị tâm, thế để đối diện với những khó khăn, thách thức 

mới; BBCC phải luôn giữ vững bản sắc, thương hiệu, phát huy 

tinh thần đoàn kết, vượt khó và sáng tạo trong lao động sản xuất 

kinh doanh. 

 

Bốn là, Lãnh đạo các xí nghiệp, đơn vị trực thuộc cần phối hợp 

với tổ chức Công đoàn đặc biệt quan tâm và triển khai thực hiện 

thật tốt các công tác về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, bảo 

vệ môi trường, phòng bệnh nghề nghiệp, công tác bảo vệ, phòng 

chống cháy nổ và công tác chăm sóc sức khoẻ cho người lao 

động; tổ chức thực hiện nghiêm quy định “không an toàn, không 

sản xuất”, “sản xuất phải an toàn”, trong đó bộ phận chuyên trách 

an toàn lao động và lực lượng an toàn vệ sinh Công ty, Xí nghiệp 

phải nêu cao trách nhiệm cá nhân, tăng cường kiểm tra, giám sát 

thực tế để chấn chỉnh, nhắc nhở các bộ phận có liên quan chấp 

hành nghiêm các quy trình, quy phạm về nổ mìn, khai thác và chế 

biến đá, về vận hành, sửa chữa xe máy, thiết bị v.v.., tất cả cùng 

chung nhận thức “an toàn lao động mỗi ngày” vừa là trách nhiệm, 

vừa là quyền lợi, hạnh phúc của bản thân và gia đình mỗi cán bộ, 

CNVLĐ Công ty. 
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05. BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 

Trong năm qua, Công ty đã thực hiện tốt các quy định về xử lý 

chất thải trong sản xuất ra môi trường tiếp nhận, vận động các 

cán bộ công nhân viên thực hiện dọn vệ sinh nơi làm việc, tạo 

môi trường làm việc trong lành, làm nên một nếp sống văn minh 

trong mỗi cá nhân người lao động. Bên cạnh đó, Công ty còn 

thực hiện trồng cây xanh, cây cảnh quanh nơi làm việc nhằm tạo 

thêm mảng xanh nơi làm việc, góp phần tạo tâm lý thoải mái cho 

người lao động. Các chất thải từ quá trình sản xuất luôn được 

kiểm soát và có biện pháp xử lý phù hợp để không gây ảnh 

hưởng đến con người cũng như môi trường xung quanh. Các hệ 

thống đã lắp đặt để giảm thiểu vấn đề môi trường và sức khỏe 

bao gồm: hệ thống phun sương chống bụi tại tất cả các máy 

nghiền đá, hệ thống xịt cao áp rửa xe, bảo trì hệ thống xử lý nước 

thải, … Tiết kiệm tối đa khi sử dụng các nguồn năng lượng, đặc 

biệt là nguồn nước. 

BBCC luôn đề cao giá trị con người trong sự phát triển bền vững 

của Công ty. Nhằm tạo cho người lao động một môi trường làm 

việc thân thiện, năng động, nơi mà người lao động có thể phát 

huy hết khả năng của mình và định hướng sẽ cống hiến toàn tâm 

toàn ý cho sự phát triển của Công ty, BBCC luôn đảm bảo các 

chế độ và chính sách đối với người lao động; tạo điều kiện thăm 

khám và chăm sóc sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên; 

thực hiện đánh giá hàng năm để khen thưởng cho các cá nhân 

và đơn vị hoạt động tích cực và hiệu quả cũng như khuyến khích 

toàn bộ lực lượng lao động cống hiến hết mình và đoàn kết nội 

bộ để tạo ra sự vững bền cho Công ty. 

Công ty cũng thường xuyên tổ chức những buổi công tác xã hội, 

đền ơn đáp nghĩa nhằm đóng góp một phần vào sự phát triển 

của xã hội, chăm lo đời sống cho những mảnh đời bất hạnh, 

những người đã có công với đất nước; thể hiện thái độ tốt và 

trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương mà công ty đang hoạt 

động kinh doanh, đặc biệt là khu vực cộng đồng gần nơi khai 

khoáng.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

04 
ĐÁNH GIÁ CỦA  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

   Về các mặt hoạt động của Công ty 

   Về hoạt động của Ban Giám đốc 

   Các kế hoạch, định hướng của HĐQT 
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01. VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

02. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Trong năm 2017, 

Hội đồng quản trị đã thông qua nhiều chủ trương lớn, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Công ty nhằm 

thực hiện các mục tiêu đã đặt ra của Đại hội đồng cổ đông.Tổ chức 10 phiên họp, 06 lần lấy ý kiến của Hội đồng 

quản trị  để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với sự tham gia mở rộng 

của Ban Điều hành, Ban kiểm soát, các trưởng, phó phòng nghiệp vụ có liên quan của Công ty; đã ban hành 

16 nghị quyết và 08 quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; phối hợp tốt với Ban kiểm soát duy trì 

việc kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; 

thực hiện công bố thông tin kịp thời và đúng quy định của pháp luật. 

Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị thời gian qua có 02 người không tham gia điều hành và 03 người kiêm 

nhiệm. Năm 2017, các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; thực hiện các 

quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp, tối đa 

của Công ty; trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh 

doanh của Công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, 

cá nhân khác; luôn xem xét, quyết định các vấn đề, các định hướng phát triển của Công ty một cách cẩn trọng 

và minh bạch; kịp thời chỉ đạo việc hoàn thiện công tác quản trị theo hướng hiệu quả, quản lý chặt chẽ về chi 

phí, tài chính, hạn chế thấp nhất các rủi ro về pháp lý, về tài chính trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh 

của Công ty, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. 

 

Hội đồng quản trị thực hiện công tác giám sát hoạt động của Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong công 

ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Chủ tịch HĐQT 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 các Nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Xây dựng, thông qua các quy chế, quy định nội bộ giao cho Giám 

đốc chủ động thực hiện các phương án sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy quản lý nhằm nâng cao hiệu quả trong 

công tác điều hành. 

Hội đồng quản trị Công ty đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Điều hành, tập thể người lao động Công ty đã xuất 

sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ để giúp Công ty đạt lợi nhuận sau thuế 149,015 tỷ đồng, vượt 65,57% kế 

hoạch theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Đặc biệt, Ban Điều hành Công ty là những người có chuyên 

môn, năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của công ty; có tâm huyết nhằm cải thiện, đẩy mạnh 

phát triển hoạt động kinh doanh của công ty. Ban Điều hành đã tích cực, chủ động thực hiện, giải quyết các 

công việc với tinh thần trách nhiệm cao; thường xuyên báo cáo tình hình quản trị, điều hành Công ty, xin ý kiến 

chỉ đạo, định hướng của Hội đồng quản trị; giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động Công ty một cách 

đầy đủ, minh bạch và đúng quy định của pháp luật; chủ động tổ chức các phương án sản xuất kinh doanh phù 

hợp với thực tế tình hình thị trường trên cơ sở chỉ đạo của Hội đồng quản trị, từ đó hoàn thành vượt mức kế 

hoạch về lợi nhuận năm 2017. 
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Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018 cụ thể như sau: 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch năm 2018 

1 Giá trị sản xuất thực tế m3 5.800.000 

2 Tổng doanh thu   triệu đồng 897.168 

3 Lợi nhuận  triệu đồng 113.000 

4 Nộp ngân sách triệu đồng 190.863,834 

 

Các biện pháp hoàn thành kế hoạch: 

 

 

  

03. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT 

 Tiếp tục tập trung cho ngành nghề khai thác sản 

xuất kinh doanh chính của Công ty là khai thác đá. 

Xây dựng kế hoạch phát triển Công ty theo hướng 

bền vững, gắn liền lợi ích công ty, cổ đông với lợi 

ích của người lao động và cộng đồng. 

 Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để Ban 

điều hành Công ty thực hiện đạt kết quả tốt nhất kế 

hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. 

 Phân tích, đánh giá năng lực máy móc, thiết bị hiện 

có để có kế hoạch phân kỳ đầu tư hợp lý, kịp thời 

bổ sung, thay thế những máy móc, thiết bị đã xuống 

cấp, sử dụng lâu năm, kém hiệu quả. Qua đó, tăng 

cường, đảm bảo năng lực máy móc thiết bị để phục 

vụ cho hoạt động khai thác của công ty ngày một 

hiệu quả, hạn chế tối đa tác động tiêu cực từ hoạt 

động khai thác của công ty đến môi trường. 
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 Tăng cường công tác tìm kiếm công trình cho Xí 

nghiệp Công trình Giao thông và Xây dựng, từng 

bước củng cố và nâng tầm hoạt động của Xí nghiệp. 

 Triển khai nghiên cứu, tính toán các phương án khả 

thi nhất nhằm sử dụng hiệu quả quỹ đất hiện có của 

Công ty theo đúng quy định của pháp luật, hướng 

đến mô hình, chiến lực sản xuất kinh doanh khép 

kín, tạo thêm nhiều việc làm, đa dạng sản phẩm, 

dịch vụ, tăng hiệu quả cho doanh nghiệp. 

 Chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo và huấn 

luyện nguồn nhân lực đảm bảo chuẩn hóa chuyên 

môn theo hướng chuyên sâu; đồng thời từng bước 

tiếp cận với cuộc Cách mạng khoa học công nghệ 

4.0, tăng cường kết tinh hàm lượng tri thức vào sản 

phẩm để tăng giá trị gia tăng, năng suất lao động, 

phát triển Công ty bền vững 

 Tiếp tục hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực, điều 

hành tổ chức sản xuất - kinh doanh khoa học, thế 

mạnh thương hiệu, chất lượng sản phẩm và các yếu 

tố thuận lợi khách quan của thị trường tiêu thụ sản 

phẩm để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ được giao trong năm 2018 và những năm tiếp 

theo. 

 



 

05 

QUẢN TRỊ CÔNG TY 

    Hội Đồng Quản Trị 

    Ban Kiểm Soát 

    Thù lao và các giao dịch 
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT 

 

 

TÓM TẮT LÝ LỊCH CÁC THÀNH VIÊN HĐQT 
 

Ông Huỳnh Kim Vũ – Thành viên HĐQT kiêm GĐ (xem phần lý lịch Ban Giám đốc) 

Ông Hứa Hồ Điệp – Thành viên HĐQT kiêm Phó GĐ 

Ông Phạm Quốc Thái – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng 

Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT 

Năm sinh  24/06/1972 

Nơi sinh Biên Hòa – Đồng Nai 

Trình đô ̣chuyên môn Cử nhân Quản trị kinh doanh 

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu - 

Số cổ phiếu đaị diêṇ sở hữu 11.700.000 

Bà Trần Thị Thùy Lan – Thành viên HĐQT 

Năm sinh  13/10/1976 

Nơi sinh Nghệ An 

Trình đô ̣chuyên môn Cử nhân khoa học ngành Giáo dục 

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu - 

Số cổ phiếu đaị diêṇ sở hữu 4.500.000 

STT Họ và tên Chức vụ 
Số lượng cổ 

phiếu nắm giữ 
Tỷ lệ nắm giữ 

1 Nguyễn Văn Dũng  Chủ tịch HĐQT (từ 22/06/2017) 11.700.000 26,00% 

2 Nguyễn Thanh Tâm Chủ tịch HĐQT (đến 22/06/2017) - - 

3 Huỳnh Kim Vũ Thành viên HĐQT kiêm GĐ  10.083.800 22,41% 

4 Trần Thị Thùy Lan Thành viên HĐQT 4.500.000 10,00% 

5 Hứa Hồ Điệp Thành viên HĐQT kiêm Phó GĐ 3.305.800 7,35% 

6 Phạm Quốc Thái 
Thành viên HĐQT kiêm Kế toán 
trưởng 

3.307.000 7,35% 

01. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT 

 

STT Họ và tên Chức vụ 
Số buổi 

họp tham 
dự 

Tỷ lệ 

(%) 

Lý do không 
tham dự họp 

1 Nguyễn Văn Dũng  Chủ tịch 05 50 Tham gia từ 22/06/2017 

2 Nguyễn Thanh Tâm Chủ tịch 05 50 Tham gia đến 22/06/2017 

3 Huỳnh Kim Vũ Thành viên 10 100  

3 Trần Thị Thùy Lan Thành viên 10 100  

4 Hứa Hồ Điệp Thành viên 10 100  

5 Phạm Quốc Thái Thành viên  05 50 Tham gia từ 22/06/2017 

 
CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH 

 

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày ban 

hành 
Nội dung 

1 14A/NQ-HĐQT 23/3/2017 Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty. 

 14B/NQ-HĐQT 23/3/2017 
Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2017 

 14C/NQ-HĐQT 23/3/2017 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 

2 15/NQ-HĐQT 12/4/2017 
Kết quả sản xuất kinh doanh quý I và thông qua kế hoạch 
quý II/2017 

 15/NQ-HĐQT 12/4/2017 
Phê duyệt thang lương, bảng lương của Người quản lý và 
người lao động Công ty 

 15/NQ-HĐQT 12/4/2017 Giảm giá tài sản thanh lý 

 15/NQ-HĐQT 12/4/2017 
Đầu tư 01 máy xay đá công suất 350 tấn/giờ (máy 9) tại mỏ 
đá Tân Cang 

 15/NQ-HĐQT 12/4/2017 Giới thiệu đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 

 15/NQ-HĐQT 12/4/2017 Dự kiến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với cổ phiếu VLB 

 15/NQ-HĐQT 12/4/2017 
Hạn mức vay vốn năm 2017 tại Ngân hành TMCP Công 
thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đồng Nai 

 15/NQ-HĐQT 12/4/2017 
Xem xét, thông qua chủ trương hỗ trợ mặt bằng sản xuất 
giữa BBCC và Công ty TNHH XD và Giao thông BMT tại khu 
vực mỏ Tân Cang 1 

3 16/NQ-HĐQT 25/4/2017 
Sửa chữa mặt bằng và đường vào Bến thủy nội địa Thiện 
Tân 

 16/NQ-HĐQT 25/4/2017 Sửa chữa mặt bằng Bến thủy nội địa Thạnh Phú 

4 17A/NQ-HĐQT 01/6/2017 
Thông qua phương án mua lại cổ phiếu của người lao động 
đã nghỉ việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ 

 17B/NQ-HĐQT 01/6/2017 

Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, tiền thưởng Công ty năm 
2016 (của người lao động và Người quản lý Công ty); quỹ 
tiền lương kế hoạch người lao động và tiền lương, thù lao 
kế hoạch của người quản lý Công ty năm 2017 

 17B/NQ-HĐQT 01/6/2017 Thẩm định lại giá trị của tài sản, vật tư thanh lý 
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STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày ban 

hành 
Nội dung 

 17B/NQ-HĐQT 01/6/2017 Kế hoạch nghỉ mát của CB-CNVLĐ Công ty năm 2017 

 17B/NQ-HĐQT 01/6/2017 
Chương trình, nội dung chính báo cáo, trình tại Đại hội đồng 
cổ đông thường niên 2017 và thời gian, địa điểm tổ chức Đại 
hội 

5 18/NQ-HĐQT 19/6/2017 
Kết quả sản xuất - kinh doanh 5 tháng đầu năm 2017, kết 
quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản 
trị Công ty 

 18/NQ-HĐQT 19/6/2017 
Đầu tư trạm cân đá nguyên liệu tại mỏ đá Soklu 2 - Xí nghiệp 
Khai thác Đá Soklu 

 18/NQ-HĐQT 19/6/2017 
Đầu tư trạm cân đá nguyên liệu tại mỏ đá Soklu 5 - Xí nghiệp 
Khai thác Đá Soklu 

 18/NQ-HĐQT 19/6/2017 
Đầu tư hệ thống rửa xe tự động tại mỏ đá Thạnh Phú 1 - Xí 
nghiệp Khai thác Đá 

 18/NQ-HĐQT 19/6/2017 
Đầu tư xây dựng mới hàng rào của Xí nghiệp Công trình 
Giao thông và Xây dựng 

 18/NQ-HĐQT 19/6/2017 
Sửa chữa đường vào khu chế biến 2 mỏ đá Thạnh Phú - Xí 
nghiệp Khai thác Đá (từ ngã 3 chốt bảo vệ đến trạm cân 3, 
dài 330m) 

 18/NQ-HĐQT 19/6/2017 
Sửa chữa đường vào Bến thủy nội địa Phù Sa (tại cổng 1 và 
cổng 2) 

 18/NQ-HĐQT 19/6/2017 Sửa chữa mặt bằng Bến thủy nội địa Phù Sa  

 18/NQ-HĐQT 19/6/2017 
Rà soát, phân công công việc Ban tổ chức Đại hội đồng cổ 
đông thường niên 2017 

6 19/NQ-HĐQT 22/6/2017 
Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty BBCC đối với 
ông Nguyễn Văn Dũng 

7 20/NQ-HĐQT 12/7/2017 Quy chế quản lý tài chính của Công ty BBCC 

 20/NQ-HĐQT 12/7/2017 Quy chế quản lý nợ của Công ty BBCC 

 20/NQ-HĐQT 12/7/2017 
Quy chế khuyến mại và hoa hồng môi giới của Công ty 
BBCC 

 20/NQ-HĐQT 12/7/2017 

Đền bù, nhận chuyển nhượng đất hộ ông Nguyễn Quốc 
Triều để mở đường đấu nối từ khu vực chế biến 2, mỏ đá 
Tân Cang 1 ra đường chuyên dùng vận chuyển VLXD tại xã 
Phước Tân và xã Tam Phước  

 20/NQ-HĐQT 12/7/2017 
Thông qua kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 cho 
cổ đông 

 20/NQ-HĐQT 12/7/2017 
Bán thanh lý tài sản cố định được định giá dưới giá trị còn 
lại 

8 21/NQ-HĐQT 31/8/2017 
Kết quả sản xuất - kinh doanh 8 tháng đầu năm 2017, kết 
quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản 
trị Công ty 

 21/NQ-HĐQT 31/8/2017 Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty BBCC 

 
 

21/NQ-HĐQT 
31/8/2017 Quy chế công bố thông tin của Công ty BBCC 

 
 

21/NQ-HĐQT 
31/8/2017 

Sửa chữa đường vận chuyển vật liệu BBCC - Vĩnh Hải (đoạn 
từ ĐT768 vào BTNĐ Thiện Tân) 

 
 

21/NQ-HĐQT 
31/8/2017 

Giải quyết cho ông Hồ Ngọc Liệp - Phó Giám đốc Công ty 
nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/11/2017 

 
 

21/NQ-HĐQT 
31/8/2017 

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Xí nghiệp Khai thác Đá, Phó Giám 
đốc Xí nghiệp Khai thác Đá Tân Cang và Phó Giám đốc Xí 
nghiệp Kỹ thuật - Sửa chữa  

9 22/NQ-HĐQT 03/10/2017 
Thông qua chủ trương thẩm định lại giá trị 17 tài sản và lô 
vật tư, phụ tùng thanh lý 
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STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày ban 

hành 
Nội dung 

10 23/NQ-HĐQT 05/10/2017 
Kết quả sản xuất - kinh doanh 9 tháng năm 2017, kế hoạch 
quý IV/2017 và kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết 
của Hội đồng quản trị Công ty 

 23/NQ-HĐQT 05/10/2017 
Di dời máy xay đá (máy nghiền sàng đá) số 05 từ khu chế 
biến 1 sang khu chế biến 2 mỏ đá Tân Cang 1 và nâng cấp 
công suất từ 250 tấn/giờ lên 350 tấn/giờ 

 23/NQ-HĐQT 05/10/2017 
Góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tại bãi 3 xã Tân Hạnh 
- thành phố Biên Hòa theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh 
doanh với Công ty TNHH TM-DV Hoàng Gia Bảo 

11 24/NQ-HĐQT 31/10/2017 
Thống nhất ý kiến về việc giao nhiệm vụ Quyền Giám đốc Xí 
nghiệp Khai thác Đá Tân Cang 

12 25/NQ-HĐQT 14/11/2017 
Làm đường đấu nối với đường chuyên dùng tại mỏ đá Tân 
Cang 1 (từ khu văn phòng mỏ đá Tân Cang 1 đến đường 
chuyên dùng) 

 25/NQ-HĐQT 14/11/2017 
Đóng góp kinh phí làm mương thoát nước dọc tuyến đường 
Tân Hiền, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu 

 25/NQ-HĐQT 14/11/2017 
Áp dụng giảm giá bán và hạn mức nợ cho khách hàng truyền 
thống của Xí nghiệp Khai thác Đá Soklu 

13 26/NQ-HĐQT 22/11/2017 Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền 

14 27A/NQ-HĐQT 30/11/2017 

Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về 
phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn 
cho người lao động (ESOP) và ngày đăng ký cuối cùng để 
lập danh sách cổ đông thực hiện 

 27B/NQ-HĐQT 30/11/2017 Lắp đặt hệ thống rửa xe tự động tại mỏ đá Tân Cang 1 

 27B/NQ-HĐQT 30/11/2017 Thanh lý tài sản cố định hư hỏng, không cần dùng 

 27B/NQ-HĐQT 30/11/2017 Thanh lý vật tư, phụ tùng không cần dùng 

 27B/NQ-HĐQT 30/11/2017 
Bồi thường, nhận chuyển nhượng 8.192m2 đất hộ bà Bành 
Kim Hồng để mở rộng khu vực khai thác và phụ trợ mỏ đá 
Thạnh Phú 1 

15 28/NQ-HĐQT 22/12/2017 
Thông qua các nội dung gửi, lấy ý kiến cổ đông bằng văn 
bản 

16 29/NQ-HĐQT 29/12/2017 
Thống nhất ý kiến về việc giao ông Đặng Bửu Thành giữ 
nhiệm vụ Giám đốc Xí nghiệp Khai thác đá Soklu đến ngày 
30/6/2018 

 
Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 

Công ty không có tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị. 
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN BKS 

 

STT Họ và tên Chức vụ 
Số lượng cổ phiếu 

nắm giữ 
Tỷ lệ nắm giữ 

1 Huỳnh Đường Tài Trưởng Ban 6.700 0,01% 

2 Huỳnh Huy Anh Thư Thành viên 3.300.000 7,33% 

3 Nguyễn Thị Thuận Hiếu Thành viên 6.400 0,01% 

 
CÁC CUỘC HỌP CỦA BKS 
 

STT Họ và tên Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ tham 

dự (%) 
Lý do không 

tham dự 

1 Huỳnh Đường Tài Trưởng Ban 02 100  

2 Huỳnh Huy Anh Thư Thành viên 01 50 Nghỉ thai sản 

3 Nguyễn Thị Thuận Hiếu Thành viên 02 100  

 
HOẠT ĐỘNG CỦA BKS 

Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát theo Điều lệ của Công ty, kiểm soát thường xuyên các 

hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua hồ sơ, tài liệu, chứng từ, tham dự các cuộc họp của Hội đồng 

quản trị, Ban điều hành Công ty và đưa ý kiến của Ban Kiểm soát về các chủ trương, kế hoạch, thực 

hiện sản xuất kinh doanh, tài chính, công bố các thông tin theo quy định, cụ thể:  

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành. 

- Xem xét, thẩm định các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Ban Giám đốc và các bộ 

phận liên quan thực hiện. 

- Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây 

dựng cơ bản. 

- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty. 

- Kiểm soát việc xây dựng phương án và phân phối lợi nhuận năm 2016. 

- Kiểm soát việc công bố thông tin theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và các quy 

định của pháp luật. 

 
 
 

02. BAN KIỂM SOÁT 
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LÝ LỊCH CÁC THÀNH VIÊN BKS 

 
 

Bà Huỳnh Huy Anh Thư – Thành viên BKS 

Năm sinh  10/01/1981 

Nơi sinh Đồng Nai 

Trình đô ̣chuyên môn Cử nhân Kinh tế 

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu - 

Số cổ phiếu đaị diêṇ sở hữu 3.300.000 

 
 

Bà Nguyễn Thị Thuận Hiếu – Thành viên BKS 

Năm sinh  14/09/1976 

Nơi sinh Đồng Nai 

Trình đô ̣chuyên môn Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kế toán 

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 6.400 

Số cổ phiếu đaị diêṇ sở hữu - 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ông Huỳnh Đường Tài – Trưởng BKS 

Năm sinh  06/08/1975 

Nơi sinh Long An 

Trình đô ̣chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân tài chính - kế toán 

Số cổ phiếu cá nhân sở hữu 6.700 

Số cổ phiếu đaị diêṇ sở hữu - 
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CÁC KHOẢN THÙ LAO, LƯƠNG, THƯỞNG 

 

STT Họ và tên Chức vụ 
Thù lao 
(đồng) 

Lương 
(đồng) 

Thưởng 
(đồng) 

1 Nguyễn Văn Dũng 
Chủ tịch HĐQT**, 
Phó GĐ*** 

 620.675.100 68.000.000 

2 Nguyễn Thanh Tâm Chủ tịch HĐQT* 27.662.400 276.624.000 44.000.000 

3 Huỳnh Kim Vũ 
Thành viên HĐQT, 
GĐ 

137.966.220 819.498.600 85.568.271 

4 Hứa Hồ Điệp 
Thành viên HĐQT, 
Phó GĐ 

137.966.220 689.831.100 75.000.000 

5 Phạm Quốc Thái 
Thành viên 
HĐQT**, Kế toán 
trưởng 

67.427.100 689.831.100 75.000.000 

6 Trần Thị Thùy Lan Thành viên HĐQT 137.966.220  75.000.000 

7 Hồ Ngọc Liệp Thành viên HĐQT* 70.539.120 577.452.600 60.000.000 

8 Huỳnh Đường Tài Trưởng BKS  497.923.200 45.000.000 

9 Huỳnh Huy Anh Thư Thành viên BKS 103.474.668  35.000.000 

10 Nguyễn Thị Thuận Hiếu Thành viên BKS 68.983.110  25.000.000 

11 Nguyễn Xuân Việt Phó GĐ  689.831.100 75.000.000 

 

*Từ 01/01/2016 đến 22/06/2017, đã nghỉ hưu 

**Từ 22/06/2017 đến 31/12/2017 

***Từ 24/03/2017 đến 22/06/2017 

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:  

Không. 

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:  

Không. 

 
 

03. THÙ LAO, LƯƠNG, THƯỞNG VÀ CÁC GIAO DỊCH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

06 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

    Ý kiến kiểm toán 

    Báo cáo tài chính kiểm toán 
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