
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH  

Địa chỉ: Số 377 đường  Phạm Ngũ Lão,  khóm 3, phường 2,  
Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

  
ĐT: (0294) 3852391 – (0294) 3853596 – (0294) 3858214 

Fax: (0294) 3854353 

Website: www.congtrinhdothitravinh.vn  

http://www.congtrinhdothitravinh.vn/


 

 

 

 

 

 

 

 

  

NĂM 2017  



 

 

 

 

 

  

NĂM 2017  



 

MỤC LỤC  

02 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG  

Tình hình sản xuất kinh doanh  

Tổ chức & 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  

 

01  

THÔNG TIN CHUNG  

Thông tin khái quát  

Quá trình hình thành & phát triển  

Ngành nghề & địa bàn kinh doanh  

Mô hình quản trị & cơ cấu tổ chức  

Định hướng phát triển  

Các rủi ro  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

03  

BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC  

Đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh  

Tình hình tài chính  

Những cải tiến của Công ty   

Kế hoạch phát triển   

 

04  

BÁO CÁO CỦA HĐQT  

Đánh giá về các mặt hoạt động  

Đánh giá về hoạt động của Ban Giám Đốc  

Kế hoạch & định hướng   

 

05  

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN  

Ý kiến kiểm toán  

Báo cáo tài chính kiểm toán   



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH 

1          

 

 

 

 

 

 

 

  

01 

THÔNG TIN CHUNG  

Thông tin khái quát  

Quá trình hình thành & phát triển  

Ngành nghề & địa bàn kinh doanh  

Mô hình quản trị & cơ cấu tổ chức  

Định hướng phát triển  

Các rủi ro  

 



 

2 

TVU 

1. Thông tin khái quát 

Tên công ty Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh. 

Tên viết tắt TRAVINHPCO 

Vốn điều lệ 17.500.000.000 đồng. 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 17.500.000.000 đồng. 

Địa chỉ 
số 377, đường Phạm Ngũ Lão, phường 2, Thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh. 

Số điện thoại (0294) 3852391 – (0294) 3853596 – (0294) 3858214 

Số fax (0294) 3854353 

Website www.congtrinhdothitravinh.vn 

Mã cổ phiếu TVU 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2100234397 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp lần 

đầu ngày 29 tháng 12 năm 2010, thay đổi lần thứ 3 ngày 30 tháng 3 năm 2016.  

 

 

(Ảnh: Cung cấp dịch vụ chăm sóc cây cảnh năm 2017 tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1) 

http://www.congtrinhdothitravinh.vn/
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2. Quá trình hình thành và phát triển 

  

04/12/1997 

08/12/2006 

22/12/2010 

Công ty Công trình 

công cộng Trà Vinh 

được thành lập 

theo Quyết định số 

1504/QĐ-UBT ngày 

04 tháng 12 năm 

1997 của UBND  

tỉnh Trà Vinh. 

Công ty điều chỉnh 

tên thành Công ty 

Công trình Đô thị 

Trà Vinh theo 

Quyết định số 

1881/QĐ-UBND 

Theo Quyết định số 

2249/QĐ-UBND 

tỉnh Trà Vinh về 

việc phê duyệt đề 

án chuyển đổi 

Công ty Công trình 

Đô thị Trà Vinh 

thành Công ty 

TNHH một thành 

viên Công trình Đô 

thị Trà Vinh, do 

Nhà nước sở hữu 

100% vốn điều lệ. 
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10/11/2014 

18/06/2015 

25/03/2016 

30/03/2016 

Chủ tịch Ủy Ban 

nhân dân tỉnh Trà 

Vinh phê duyệt 

phương án cổ phần 

hóa và chuyển 

Công ty TNHH MTV 

Công trình Đô thị 

Trà Vinh thành 

Công ty cổ phần 

theo Quyết định số 

1881/QĐ-UBND.  

Ban chỉ đạo cổ 

phần hóa tiến hành 

tổ chức Đại hội 

đồng cổ đông 

thành lập Công ty 

cổ phần Công trình 

Đô thị Trà Vinh. 

 

Công ty cổ phần 

Công trình Đô thị 

Trà Vinh đã tổ chức 

bán đấu giá ra bên 

ngoài tại văn phòng 

Công ty TNHH một 

thành viên Công 

trình Đô thị Trà 

Vinh. 

Công ty Cổ phần Công 

trình Đô thị Trà Vinh 

được chính thức 

thành lập và được Sở 

Kế hoạch và Đầu tư 

Tỉnh Trà Vinh cấp 

Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh 

thay đổi lần 03 với 

vốn điều lệ  

17.500.000.000 đồng. 
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3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Ngành nghề kinh doanh 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thu gom vận chuyển xử lý rác thải 

công nghiệp và sinh hoạt.  

 Chăm sóc bảo dưỡng cây xanh, hoa 

kiểng công viên đường phố, quét cát 

lề đường làm cỏ tạp vỉa hè.  

 Trồng và cung ứng giống cây xanh 

hoa kiểng 

 Lập thiết kế, dự toán các công trình 

công viên, tiểu đảo và trồng cây 

xanh, hoa kiểng đô thị. 

 Các dịch vụ khác 

 

 Vận hành hệ thống điện chiếu sáng, 

đèn trang trí công cộng.  

 Quản lí khu nghĩa địa tập trung.  

 Kinh doanh vật tư chuyên dùng cho 

ngành môi trường.  

 Khai thác vận chuyển cát sông và san 

lắp mặt bằng. 

 Thi công xây dựng công trình dân 

dụng – công nghiệp và công trình hạ 

tầng kỹ thuật.  

 Sửa chữa đường giao thông đô thị.  

 Dịch vụ rút hầm vệ sinh, vét mương 

cống – hố ga và dịch vụ mai táng.  
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Địa bàn kinh doanh 

Cung cấp các dịch vụ, công trình đô thị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.  

 

 

 

 

 

  

 

 

(Ảnh: Cung cấp dịch vụ trồng, chăm sóc cây xanh 

tại Khu tưởng niệm Nữ Anh hùng Nguyễn Thị Út – 

xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, Trà  Vinh) 

(Ảnh: Cung cấp dịch vụ trồng, chăm sóc cây cảnh 

năm 2017 tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1) 

(Ảnh: Cung cấp dịch vụ quét, thu gom, vận chuyển 

rác thải sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Trà Vinh) 

(Ảnh: Cung cấp dịch vụ chăm sóc cây xanh, hoa 

kiểng trên địa bàn Thành phố Trà Vinh – dãy 

phân cách, bờ kè, NTLS tỉnh) 
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4. Mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức 

Mô hình quản trị 

Khối gián tiếp 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Khối trực tiếp 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Lãnh đạo     

Công ty 

 Chủ tịch Hội đồng quản trị;  

 Thành viên Hội đồng quản trị; 

 Ban kiểm soát; 

 Tổng Giám đốc;  

 Phó Tổng Giám đốc. 

 

Các Phòng, Ban 

chức năng 

 Ban nghiệm thu, đánh giá; 

 Phòng Tổ chức - Hành chính; 

 Phòng Tài chính - Kế toán; 

 Phòng Kế hoạch - Kinh doanh.  

Các bộ phận 

trực thuộc 

 Đội Vệ sinh môi trường 

 Đội Công viên - Cây xanh 

 Đội Chiếu sáng công cộng 

 Đội thi công xây dựng các công trình, dịch vụ 

 Đội sản xuất cây giống và quản lý nghĩa trang 

 Tổ phân xưởng - Sửa chữa 
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Cơ cấu tổ chức 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

BAN  

NGHIỆM THU 

ĐÁNH GIÁ 

PHÒNG  

TỔ CHỨC 

HÀNH CHÍNH 

PHÒNG  

TÀI CHÍNH 

KẾ TOÁN 

ĐỘI  

THI CÔNG VÀ 

DỊCH VỤ 

TỔ  

PHÂN XƯỞNG 

SỮA CHỮA 

ĐỘI  

VỆ SINH  

MÔI TRƯỜNG 

ĐỘI  

CÔNG VIÊN VÀ 

CÂY XANH 

ĐỘI  

SX CÂY GIỐNG 

VÀ QLNT 
 

 Quan hệ chỉ đạo 

 Quan hệ kiểm soát 

 Quan hệ phối hợp 

BAN KIỂM SOÁT 

 

PHÒNG  

KẾ HOẠCH 

KINH DOANH 

ĐỘI  

CHIẾU SÁNG 

CÔNG CỘNG 
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5. Định hướng phát triển 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mục tiêu chủ yếu của Công ty  

Phấn đấu đạt các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông đề ra hàng năm.  

Tập trung phát triển các hoạt động chăm sóc khách hàng, cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng 

cao uy tín của Công ty, hướng đến mở rộng địa bàn kinh doanh.  

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới quản trị, thu hút thêm nguồn vốn đầu tư từ bên 

ngoài, nâng cao tính tự chủ và hiệu quả hoạt động của Công ty. 

 

Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

Đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực thông qua các hoạt động đào tạo, huấn luyện kỹ năng; 

tìm kiếm và tuyển dụng những kỹ sư chuyên ngành; chuẩn hóa quy trình làm việc để hỗ trợ 

cho công nhân viên.  

Nâng cao trình độ quản lý, chăm sóc cây xanh - hoa kiểng, điện chiếu sáng, công trình giao 

thông, cải tiến quy trình xử lý chất thải, đầu tư hệ thống xử lý rác công nghiệp, hệ thống 

quản lý khách hàng,… bằng phương pháp ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin 

tiên tiến. 

Thu hút các nguồn vốn xã hội, hướng đến tăng vốn điều lệ và mở rộng hoạt động kinh doanh 

trong tương lai.  
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Các mục tiêu phát triển bền vững  

Tạo điều kiện cho người lao động có môi trường làm việc mở, khuyến khích phát huy tinh 

thần sáng tạo, thi đua giữa các nhân viên. Đồng thời, Công ty cũng chú trọng tổ chức các 

hoạt động phong trào, gắn kết người lao động của Công ty. 

Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, hoạt động tình nguyện nhằm đóng góp vào sự phát 

triển của công đồng dân cư lân cận.  

Tham gia và tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao ý thức của người dân về giữ gìn vệ sinh, 

xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp. 
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6. Các rủi ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

Rủi ro kinh tế 

 Kinh tế - xã hội nước ta năm 2017 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đà 

phục hồi, các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên minh Châu Âu đạt 

mức tăng trưởng khả quan. Hoạt động đầu tư, thương mại toàn cầu có xu hướng cải 

thiện rõ rệt cùng với niềm tin của người tiêu dùng tăng lên là các yếu tố tác động tích 

cực đến sản xuất trong nước. Tuy nhiên, xu hướng gia tăng của chủ nghĩa dân túy, 

chủ nghĩa bảo hộ sản xuất, bảo hộ mậu dịch cùng những thay đổi về địa chính trị, 

chính sách thương mại của một số nước lớn đang là những thách thức đối với kinh tế 

nước ta. 

 Trong nước, bên cạnh các vấn đề tồn tại của nền kinh tế như chất lượng tăng trưởng, 

năng suất lao động và sức cạnh tranh thấp, thiên tai, bão, lũ liên tiếp xảy ra tác động 

tiêu cực tới sản xuất nông nghiệp và thách thức mục tiêu tăng trưởng năm 2017 của 

cả nước, ảnh hưởng đến hoạt động của ngành dịch vụ công ích nói chung và của 

Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh nói riêng. 
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Rủi ro đặc thù ngành 

 Hiện nay, Nhà nước đang nỗ lực cải cách ngành dịch vụ công ích tại Việt Nam. Một 

trong số đó có thể kể đến là những hoạt động khuyến khích các địa phương lựa chọn 

nhà cung cấp dịch vụ qua hình thức đấu thầu, nhằm thu hút sự tham gia của các 

doanh nghiệp tư nhân, nâng cao tính cạnh tranh và cải thiện chất lượng dịch vụ. 

Công ty cần thực hiện những chính sách để đầu tư nhân lực, vật lực và củng cố mối 

quan hệ với khách hàng để đạt được lợi thế cạnh tranh trước những doanh nghiệp 

mới gia nhập ngành.  

 Địa bàn hoạt động chủ yếu của Công ty là Thành phố Trà Vinh, địa phương đã được 

công nhận đạt chuẩn Đô thi Loại II và là vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Trà Vinh. 

Dù chính quyền Thành phố vẫn đang tập trung cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, hỗ 

trợ cho sự phát triển kinh tế, nhưng vẫn chưa đáp ứng tốc độ phát triển của thành 

phố. Điều này gây khó khăn cho hoạt động thu gom và xử lý rác của Công ty. Ngoài 

ra, do vị trí địa lý nằm bên bờ sông Tiền và cách cửa biển 40km nên thành phố dễ bị 

ảnh hưởng bởi hiện tượng xâm nhập mặn, gây khó khăn cho công tác tưới và chăm 

sóc cây xanh. 

 Trong lĩnh vực hoạt động công ích, giá bán sản phẩm dịch vụ chịu sự chi phối, chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong khi đó chi phí nhân công, chi phí đầu vào có xu 

hướng tăng. Điều này sẽ gây khó khăn cho Công ty trong việc tạo ra lợi nhuận mục 

tiêu trong thời gian tới. 
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Rủi ro môi trường 

 Trong thời gian qua, môi trường là vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm từ dư luận. Sự 

thiếu trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với môi trường chịu sự chỉ trích và quay 

lưng của cộng đồng, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh và hoạt động kinh doanh của 

công ty. Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích và với mục tiêu mang lại môi 

trường sống xanh, sạch, đẹp cho thành phố Trà Vinh, Công ty luôn ý thức được vai trò 

đối với môi trường, nghiêm chỉnh thực hiên những quy định về bảo vệ môi trường, đặc 

biệt chú trọng đến hoạt động thu gom xử lý chất thải đúng cách và đúng nơi quy định. 

 Việc xử lý rác hiện nay tại Trà Vinh cũng như nhiều địa bàn khác trên cả nước tiểm ẩn 

nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường sống của người dân. Thông thường, các đơn vị 

chịu trách nhiệm xử lý rác sẽ thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt đến một điểm 

tập trung ở xa khu dân cư. Tuy nhiên, lượng rác thải tại thành phố Trà Vinh có xu 

hướng tăng nhanh, khiến bãi chứa rác quá tải. Trước thực tế này, Công ty thường 

xuyên phối hợp với các cơ quan ban ngành, tìm ra các giải pháp xử lý nhằm giảm 

thiểu ảnh hưởng đến đời sống của người dân. 
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Rủi ro pháp luật 

 Là một công ty đại chúng, hoạt động của TRAVINHPCO chịu sự chi phối từ hệ thống 

Luật và văn bản dưới luật có liên quan như Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, 

Luật Thuế, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa,… 

 Có thể thấy rằng, Chính Phủ cùng với các cơ quan ban ngành đang có những nỗ lực 

đưa ra những cải cách về mặt pháp luật và chính sách, nhằm tạo ra một hành lang 

pháp lý chặt chẽ, hỗ trợ và mang đến cho các doanh nghiệp một môi trường đầu tư 

minh bạch, rõ ràng hơn. Nhận thức điều đó, Công ty luôn chú trọng theo sát những 

thay đổi này để có thể cập nhật kịp thời các quy định mới, thực hiện đúng quy định 

của pháp luật.  

Rủi ro khác 

 Bên cạnh những rủi ro đã kể trên, Công ty còn có nguy cơ đối mặt với những tình 

huống khác như thiên tai, hỏa hoạn, cháy nổ,… Đây đều là những tình huống bất khả 

kháng, khi xảy ra sẽ để lại hậu quả nặng nề cho Doanh Nghiệp. Vì vậy, Công ty 

thường xuyên tổ chức các chương trình tập huấn nhằm trang bị kiến thức về phòng 

cháy chữa cháy, an toàn lao động cho người lao động. Ngoài ra Công ty cũng thực 

hiện bảo hiểm về người và tài sản để hạn chế thiệt hại xảy ra. 
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1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

Các chỉ tiêu tài chính năm 2017 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

 tính 

TH 09 
tháng 

năm 
2016 

TH năm 

2017 

KH năm 

2017 

% TH/KH 

năm 2017 

Doanh thu thuần Triệu đồng 26.687 31.113 28.000 111,12% 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 3.685 6.232 3.800 164,00% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 2.942 4.952 3.040 162,89% 

 

Cơ cấu doanh thu thuần qua các năm 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 

09 tháng 

năm 
2016 

Năm 

2017 

2017/09 

tháng năm 
2016 

DTT từ hoạt động công ích Triệu đồng 20.734 24.070 116,09% 

DTT từ hoạt động kinh doanh Triệu đồng 5.953 7.043 118,31% 

Tổng Triệu đồng 26.687 31.113 116,58% 

 

  

 

  

77,7% 

22,3% 

09 tháng năm 2016 

Doanh thu từ  

hoạt động công 

ích 

Doanh thu từ 

hoạt động kinh 

doanh 
77,4% 

22,6% 

năm 2017 
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Cơ cấu lợi nhuận gộp qua các năm 

Chỉ tiêu ĐVT 
09 tháng 

năm 

2016 

2017 
2017/09 

tháng năm 

2016 

LN gộp từ hoạt động công ích Triệu đồng 3.987 6.289 157,74% 

LN gộp từ hoạt động kinh doanh Triệu đồng 3.924 2.646 67,43% 

Tổng Triệu đồng 7.911 8.935 112,94% 

 

    

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

Tuy nhiên, TVU thực hiện công tác cổ phần hóa, chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty 

cổ phần từ tháng 4 năm 2016, thời gian lập báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 

31/12/2017. Trong khi đó, số liệu năm 2017 được lũy kế từ 01/01/2017 đến 31/12/2017, vì vậy, số 

liệu giữa năm 2017 và 2016 không nhất quán, khó có thể thực hiện so sánh sự thay đổi qua các năm. 

Cơ cấu doanh thu thuần, Doanh thu thuần từ hoạt động công ích năm 2017 đạt 24,07 tỷ đồng, bằng 

116,09% chín tháng năm 2016 (20,73 tỷ đồng), tỷ trọng tổng doanh thu thuần giảm từ 77,69% chín 

tháng cuối năm 2016 xuống còn 77,36% năm 2017. Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh 09 

tháng năm 2016 là 5,95 tỷ đồng và năm 2017 là 7,04 tỷ đồng, bằng 118,31% so với chín tháng cuối 

năm 2016, tỷ trọng tăng từ 22,31% chín tháng cuối năm 2016 lên 22,64% năm 2017. 

Vì có sự chuyển dịch tỷ trọng trong cơ cấu doanh thu thuần, cơ cấu lợi nhuận gộp cũng thay đổi. Lợi 

nhuận gộp từ hoạt động công ích năm 09 tháng năm 2016 là 3,99 tỷ đồng, năm 2017 là 6,29 tỷ đồng 

chiếm 70,39% trọng lợi nhuận gộp năm 2017. Trong khi đó, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh 

tương ứng là 3,92 tỷ đồng và 2,65 tỷ đồng, bằng 67,43% 09 tháng cuối năm 2016 và chiếm 29,61% 

trong lợi nhuận gộp năm 2017.  

50,398% 49,602% 

9 tháng năm 2016 

Lợi nhuận gộp từ  

hoạt động công 

ích 

Lợi nhuận gộp từ 

hoạt động kinh 

doanh 

70,386

% 

29,614

% 

năm 2017 



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH 

19     

2. Tổ chức và nhân sự 

Thông tin chi tiết về thành viên ban điều hành 

 

 

Ông Phạm Hoàng Minh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. 

Ngày sinh 23/11/1978 

Trình độ chuyên môn Thạc sĩ kinh tế tài chính – ngân hàng. 

Quá trình công tác:  

1997 – 1999 
Nhân viên hợp đồng công nhật Phòng Quản lý Công sản, Sở Tài chính tỉnh 
Trà Vinh 

1999 – 2002 Chuyên viên Phòng Quản lý Công sản, Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh 

2002 – 2010 Chuyên viên Phòng Ngân sách, Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh 

2011 – 2013 Phó Trưởng phòng Phòng Ngân sách, Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh 

2013 – 2014 Phó Trưởng phòng Phòng Tin học – Thống kê, Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh 

2014 – 2015 Trưởng phòng Tin học – Thống kê, Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh 

2015 – 3/2016 Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh 

4/2016 - nay Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh 

Ông Phạm Tấn Lộc – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc 

Ngày sinh 13/9/1971 

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế 

Quá trình công tác  

6/1992 – 3/2000 Kế toán thu – chi ngân sách Phòng tài chính Vg-TX Trà Vinh 

4/2000 - 11/2001 Kế toán trưởng Phòng tài chính Vg-TX Trà Vinh 

12/2001 – 02/2004 Kế toán tổng hợp Công ty Công trình đô thị Trà Vinh 

3/2004 - 3/2016 Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV  Công trình đô thị Trà Vinh 

 4/2016 – nay 
Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình Đô thị 

Trà Vinh 
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Những thay đổi trong ban điều hành 

 

Chính sách nhân sự 

Chỉ tiêu Số lượng (người) Tỷ trọng 

Đại học và trên Đại học 25 15,24% 

Cao Đẳng, Trung cấp 03 1,83% 

Được đào tạo nghề 72 43,90% 

Chưa qua đào tạo 64 39,03% 

Tổng cộng 164 100% 

 

 

 

Thu nhập bình quân 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017  KH Năm 2018 

Mức lương bình quân 1 
người/tháng 

Ngàn đồng 5.898 6.056 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Hà Duyên – Kế toán trưởng 

Ngày sinh 28/01/1982 

Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kế toán 

Từ 2004 – 2010 Kế toán viên Công ty Công trình Đô thị Trà Vinh 

Từ 2011 – 03/2016 Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Trà Vinh 

Từ 4/2016 - nay Kế toán trưởng Công ty CP Công trình Đô thị Trà Vinh 
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Người lao động trong Công ty được chi trả lương theo hệ số, dựa vào trình độ, năng lực và 

mức độ hoàn thành khối lượng công việc được giao. Việc thực hiện các chế độ chính sách 

về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp… được Công ty 

thường xuyên kiểm tra. 

Công tác đào tạo nhân sự cũng đặc biệt được chú trọng, chủ yếu đào tạo nguồn nhân lực 

sẵn có và triển khai các chính sách khuyến khích nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt 

cho những cán bộ trẻ. 

Ngoài những quyền lợi được quy định trong Luật Lao động, người lao động trong công ty 

còn được hưởng các đãi ngộ với các hình thức như: tổ chức cho người lao động vui chơi 

văn nghệ, thể thao trong đơn vị chào mừng các ngày lễ lớn...Đồng thời tham gia phong 

trào thể dục thể thao do các ngành tổ chức như: bóng bàn, bóng đá, chạy việt dã…  

Công ty có chính sách khen thưởng xứng đáng với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất 

sắc, có đóng góp sáng kiến về giải pháp kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh doanh cao, đồng 

thời áp dụng các biện pháp, quy định xử phạt đối với các công nhân viên có hành vi gây 

ảnh hưởng xấu đến hoạt động, hình ảnh của Công ty. 

 

 

Lương và thù lao Hội đồng quản trị năm 2017 

Họ và tên Chức vụ 

Số tiền 

Cộng 

Lương Thù lao 

Phạm Tiết Khoa Chủ tịch HĐQT 339.798.147 - 339.798.147 

Phạm Hoàng Minh Thành viên HĐQT - 37.800.000 37.800.000 

Phạm Tấn Lộc Thành viên HĐQT - 37.800.000 37.800.000 

Đào Mạnh Hùng Thành viên HĐQT - 37.800.000 37.800.000 

Hồ Văn Trí Thành viên HĐQT 40.000.000   40.000.000 

Trầm Thị Thùy Dung Thành viên HĐQT   25.200.000 25.200.000 

Tổng cộng 379.798.147 138.600.000 518.398.147 

 

 

Lương Tổng Giám đốc 

STT Họ và tên Chức vụ  Số tiền lương 

1 Phạm Hoàng Minh Tổng Giám đốc 277.866.125 
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3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

Các khoản đầu tư lớn năm 2017  

Mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng thu gom vận chuyển rác tải trọng >= 10 tấn. 

Các công ty con 

Không có 

4. Tình hình tài chính 

STT Chỉ tiêu ĐVT 

Từ 
01/04/2016  

đến 
31/12/2016 

 Năm 
2017  

 2017/09 tháng 
cuối năm 2016  

1 Tổng giá trị tài sản 
Triệu 
đồng 23.840 

       
29.481  

               
123,66  

2 Doanh thu thuần 

Triệu 

đồng 26.687 

       

31.113  

               

116,58  

3 

Lợi nhuận từ hoạt đông kinh 

doanh 

Triệu 

đồng 3.491 

         

4.259  

               

122,00  

4 Lợi nhuận khác 
Triệu 
đồng 194 

         
1.973  

             
1.017,01  

5 Lợi nhuận trước thuế 

Triệu 

đồng 3.685 

         

6.232  

               

169,12  

6 Lợi nhuận sau thuế 

Triệu 

đồng 2.942 

         

4.952  

               

168,32  

7 Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức % 12,61     

 

  

Như đã có trình bày ở phần trước, do khoảng thời gian sử dụng để tính số liệu báo cáo tài chính 

năm 2016 và 2017 là không tương đồng nên việc so sánh số liệu tăng giảm của TVU qua thời 

gian trên là rất ít ý nghĩa. Thay vào đó, việc phân tích theo chiều dọc có thể sẽ mang lại phần 

nào giá trị phân tích hơn cho những số liệu giữa hai năm, điều này sẽ được đề cập ở phần tiếp 

theo, các chỉ tiêu tài chính chủ yếu. 

Là Công ty hoạt động trong lĩnh vực công ích xã hội, nên những biến động của nền kinh tế tác 

động không đáng kể tới lợi nhuận của TVU. Sự ổn định trong doanh thu có sự góp phần không 

nhỏ của những khách hàng cố định, quen thuộc với các dịch vụ Công ty cung cấp. Phần lớn 

doanh thu của TVU chịu sự tác động bởi giá thành sản phẩm, giá thành đầu ra của Công ty phụ 

thuộc vào định mức kinh tế kỹ thuật do cơ quan quản lý Nhà nước ban hành. Tỷ lệ chi trả cổ tức 

năm 2016 là 12,61%.Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 sẽ được Công ty trình thông qua Đại hội 

đồng cổ đông trong kỳ họp sắp tới. 
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Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

STT Chỉ tiêu ĐVT 

Năm 2016 
(01/04/2016 

đến 

31/12/2016) 

Năm  
2017 

1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán       

- Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 5,18 3,64 

- Hệ số thanh toán nhanh Lần 4,93 3,39 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

   - Hệ số nợ / Tổng tài sản % 14,25 23,34 

- Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu % 16,62 30,45 

3 Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

   - Vòng quay hàng tồn kho  Vòng 14,79 17,25 

- Doanh thu thuần/ Tổng tài sản Lần 1,06 1,17 

4 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

   

- 
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu 
thuần % 11,02 15,92 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu % 15,51 21,91 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản % 11,68 16,80 

- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ 

Doanh thu thuần % 13,08 13,69 
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Năng lực hoạt động 

Năm 2017, Công ty có xu hướng dịch 

chuyển từ hoạt động công ích sang hoạt 

động kinh doanh. Vì chi phí đầu vào của 

hoạt động kinh doanh tăng, nên giá vốn 

hàng bán trong năm tăng so với 09 tháng 

năm 2016. Chính điều này làm cho vòng 

quay hàng tồn kho tăng từ 14,79 vòng 

đến 17,25 vòng. 

Khả năng thanh toán 

Khả năng thanh toán của Công ty trong 

năm 2017 giảm so với năm 2016, hệ số 

thanh toán ngắn hạn giảm từ 5,18 lần 

năm 2016 xuống 3,64 lần năm 2017. Hệ 

số thanh toán nhanh giảm từ 4,93 lần 

xuống 3,39 lần. 

Nguyên nhân chính là do việc tăng trong 

khoản mục nợ ngắn hạn từ 3,4 tỷ đồng 

lên 6,9 tỷ đồng, chủ yếu là khoản phải 

trả người lao động và UBND TP Trà Vinh 

tiền thu hộ dịch vụ thu gom rác. 

Cơ cấu vốn 

Các hoạt động kinh doanh của TVU chủ 

yếu sử dụng vốn chủ sỡ hữu, lại chưa có 

các khoản đầu tư lớn, nên Công ty không 

có khoản mục nợ dài hạn trong năm. hệ 

số nợ/tổng tài sản tăng từ 14,25% đến 

23,34%, hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu tăng 

từ 16,62% đến 30,45%. 

 

Khả năng sinh lời 

Với chỉ tiêu này, hệ số lợi nhuận sau 

thuế/ doanh thu thuần có thể cho thấy 

được ý nghĩa tốt nhất. Bởi lẽ như đã đề 

cập ở trên, số liệu lũy kế giữa 2 năm 

không đồng nhất về số tháng trong năm 

tài chính, cho nên việc so sánh sẽ có 

hiêu quả hơn khi so sánh những tỷ số 

thuộc cùng bảng. 
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5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ cấu cổ đông tại ngày 05/04/2018 

STT Loại cổ đông 
Số lượng 

cổ đông 
Số cổ phần 

Giá trị 

(đồng) 
Tỷ lệ (%) 

I Cổ đông trong nước 162 1.750.000 17.500.000.000 100 

 Cổ đông tổ chức 3 1.475.000 14.750.000.000 84,29 

 Cổ đông cá nhân 159 275.000 2.750.000.000 15,71 

II Cổ đông nước ngoài - - - - 

 Cổ đông tổ chức - - - - 

 Cổ đông cá nhân - - - - 

III Cổ phiếu quỹ - - - - 

Tổng cộng 162 1.750.000 17.500.000.000 100 

 

  

 Số cố phiếu đã phát hành: 1.750.000 cổ phiếu 

 Số cổ phiếu phổ thông: 1.750.000 cổ phiếu 

 Số cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu 

 Số cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 271.500 cổ phiếu 

 Số cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: 1.478.500 cổ phiếu 

 Cổ đông sáng lập: 1.120.000 cổ phiếu.  

 Cổ đông chiến lược: 350.000 cổ phiếu.  

 Người lao động cam kết làm việc lâu dài: 8.500 cổ phiếu.  

 Mệnh giá: 10.000 đồng. 
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Danh sách cổ đông lớn 

STT Họ và tên Địa chỉ Số ĐKSH SL CP Tỷ lệ (%) 

1 UBND tỉnh Trà Vinh 
52A, Lê Lợi, Phường 1, 
Tp. Trà Vinh, Trà Vinh 

 1.120.000 64,00% 

2 
Cty TNHH Ô tô chuyên 

dùng Hiệp Hòa 

KCN Minh Đức, xã 

Minh Đức, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

0900272165 350.000 20,00% 

Tổng cộng   1.470.000 84,00% 

 

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Công ty Cổ phần Công tình Đô thị Trà Vinh được chính thức thành lập và cấp giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh vào ngày 30/3/2016 và Công ty không có sự thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu đến 

cuối năm 2017.  

Giao dịch cổ phiếu quỹ 

Không có 

Các chứng khoán khác 

Không có 
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6. Báo cáo liên quan đến môi trường và xã hội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Quản lý nguồn nguyên vật liệu 

Hiện nay Công ty đang sử dụng ổn định, tiết kiệm các nguyên vật liệu, công cụ 

lao động phục vụ cho hoạt động sản xuất các dịch vụ như: phân bón, thuốc trừ 

sâu, chậu cây cho công trình cây xanh; xăng, dầu cho các phương tiện vận tải. 

Công ty chú trọng công tác quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn nguyên vật liệu 

nhằm mang lại hiệu quả hoạt động cao cho Công ty. 

Tiêu thụ năng lượng 

Nguồn năng lượng sử dụng trong hoạt động của Công ty như xăng, dầu, nhớt… 

Các năng lượng này gây ảnh hưởng không nhỏ đến các vấn đề về môi trường, 

gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính. TVU luôn chú trọng đến công tác quản lý 

chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, triển khai chủ trương tiết kiệm điện, 

nước, nhiên liệu… Khuyến khích nhân viên đóng góp sáng kiến sử dụng nguồn 

nhiên liệu hợp lý, có hiệu quả. Chính vì thế, Công ty luôn có chủ trương sử dụng 

hiệu quả, tiết kiệm tối đa chi phí các khoản mục này. Tái sử dụng các nguyên vật 

liệu, công cụ để dùng cho các hoạt động khác nhằm tránh lãng phí, giảm thiểu 

chi phí cho công ty. 

Tiêu thụ nước 

Công ty sử dụng nước chủ yếu cho các hoạt động về cây xanh, tưới tiêu chăm 

sóc công trình cây kiểng, xây dựng công trình công ích. Đối mặt với vấn đề ngập 

mặn vào mùa khô ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nguồn nước sạch sử 

dụng cho sinh hoạt đang dần ô nhiễm nghiêm trọng, Công ty luôn đề cao tinh 

thần không lãng phí, hạn chế sử dụng nước không có mục đích. Các nhân viên 

luôn có ý thức tắt nước sau khi sử dụng, tiết kiệm nước trong nhu cầu sinh hoạt 

nội bộ Công ty. 
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Chính sách liên quan đến người lao động 

Ngoài những chính sách lương thưởng, quyền lợi được quy định theo Luật Lao 

động, Công ty luôn có chú trọng đến công tác đào tạo nhân sự. Triển khai các 

chính sách nhằm nâng cao trình độ chuyên môn đóng góp vào quá trình phát triển 

hoạt động kinh doanh, đồng thời khuyến khích cán bộ công nhân viên gắn bó, 

phát triển bền vững cùng Công ty. 

Ngay từ đầu năm Ban Tổng Giám đốc đã đề ra các tiêu chí thi đua khen thưởng, 

từng người lao động phải cam kết đăng ký thi đua theo khả năng của mình và 

hàng tháng họp định kỳ sơ kết hoạt động thi đua có đánh giá xếp loại A,B,C cho 

từng cá nhân, xây dựng bổ sung và ban hành các tiêu chí thi đua khen thưởng 

theo loại hình công ty cổ phần làm cơ sở xét thi đua khen thưởng cuối năm. Kết 

quả xét thi đua khen thưởng năm 2017: 23 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 131 lao 

động tiên tiến, đề nghị 01 trường hợp về tỉnh xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua 

cấp tỉnh”. 

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

Trong năm, Công ty không có trường hợp nào bị xử phạt vi phạm do không tuân 

thủ luật pháp và các quy định về môi trường. 

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

Hoạt động trên địa bàn Trà Vinh, Công ty luôn đem đến dịch vụ công ích tốt nhất, 

phục vụ cho cộng đồng, triển khai các dự án an sinh xã hội trong khu vực. Tạo 

điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo chủ trương và chính 

sách của Nhà nước, hưởng ứng thực hiện tốt các cuộc vận động Kế hoạch hóa gia 

đình, xây dựng thành phố xanh, sạch và văn minh. 

Ngoài mục tiêu chủ yếu là mang lại lợi nhuận cho Công ty, TVU còn tham gia các 

hoạt động xã hội khác như: tham gia ủng hộ Quỹ phòng chống thiên tai, Quỹ mái 

ấm công đoàn do Liên đoàn Lao động Thành phố phát động,.. TVU sẵn sàng chia 

sẻ một phần lợi ích kinh tế của mình nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của 

những trường hợp đặc biệt, cần sự giúp đỡ. 

Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn 

của UBCKNN  

Hiện nay Công ty chưa có hoạt động nào liên quan đến hoạt động thị trường vốn 

xanh, tuy nhiên nếu nhận được chỉ thị của UBCKNN Công ty sẽ tích cực tham gia. 
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03 

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  

Đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh  

Tình hình tài chính  

Những cải tiến của Công ty   
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Tình hình thực hiện so với kế hoạch 

Chỉ tiêu ĐVT 
TH 2016 
(01/04-

31/12) 

TH năm 

2017 

KH năm 

2017 

%TH 
2017/TH 

2016 

%TH/KH 

2017 

Doanh thu 
thuần 

Triệu 
đồng 

26.687 31.113 28.000 116,58 111,12 

Lợi nhuận 
trước thuế 

Triệu 
đồng 

3.685 6.232 3.800 169,12 164,00 

Lợi nhuận sau 

thuế 

Triệu 

đồng 
2.942 4.952 3.040 168,32 162,89 

 

Doanh thu thuần năm 2017 đạt 31,11 tỷ đồng bằng 116,58% doanh thu thuần năm 2016. Tuy nhiên 

lợi nhuận sau thuế bằng 168,32% chín tháng năm 2016, đạt 4,95 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là 

do chênh lệch về thời gian so sánh giữa chín tháng năm 2016 và năm 2017. 

Hoạt động kinh doanh TVU chủ yếu là việc cung cấp dịch vụ trồng, chăm sóc cây xanh; dịch vụ thu 

gom rác; thi công cải tạo hệ thống đèn trang trí, chiếu sáng.  

Những tiến bộ Công ty đã đạt được 

Nâng cao vị thế, hình ảnh của công ty trong hoạt động dịch vụ và thi công công trình công cộng.  

Ổn định, hoàn thiện bộ máy hoạt động của Công ty sau khi đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ 

phần, phù hợp với quy định mới của pháp luật và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của 

Công ty. Tiến hành lưu ký chứng khoán và đưa cổ phiếu của công ty vào giao dịch trên thị trường 

UPCOM vào ngày 09/11/2016. 

Thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người lao động như: bảo hiểm xã hội, tổ chức các hoạt động 

vui chơi, giải trí, xây dựng kế hoạch đào tạo bổi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ, tay 

nghề của công nhân. 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh 

Gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực công ích, môi trường đô thị, Công ty đã có những phấn đấu và 

phát triển ổn định. Qua nhiều năm kinh nghiệm, Công ty luôn có những chính sách phù hợp nhằm 

nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo chỗ đứng vững chắc trong ngành công trình đô thị, cũng như sự tín 

nhiệm của khách hàng trong thành phố và các vùng lân cận.   

Sau khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, TVU đã thực hiện nghiêm túc các quy 

định mà một công ty cổ phần cần phải đáp ứng. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn 

diễn ra ổn định. Cụ thể: 



    

32 

TVU 

 

 

 

 

  

 

Thuận lợi 

Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, Thành ủy, UBND Thành phố, 

các ban ngành Tỉnh và Thành phố hổ trợ tạo điều kiện là nguồn động viên cho người lao 

động trong Đơn vị nổ lực làm việc hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Ban lãnh đạo tạo được sự đoàn kết gắn bó trong nội bộ, từ đó người lao động có 

niềm tin về sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, là động lực giúp người lao động an tâm 

công tác góp sức mình vào công việc thực hiện nhiệm vụ chung. Ban lãnh đạo luôn quan 

tâm đến định hướng lâu dài: Thường xuyên kiện toàn bộ máy tổ chức để phát huy cao nhất 

năng lực của từng thành viên. 

 

Khó khăn 

Tình trạng bãi rác quá tải ảnh hưởng đáng kể đến công tác thu gom, vận chuyển, xử 

lý rác thải trên địa bàn. 

Công tác phối kết hợp tuyên truyền giáo dục ý thức của người dân giữ gìn vệ sinh môi 

trường ở những nơi công cộng còn hạn chế.  
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2. Tình hình tài chính 

Tình hình tài sản 

Chỉ tiêu ĐVT 31/12/2016 31/12/2017 % 2017/2016 

Tài sản ngắn hạn Triệu đồng 17.596       25.018      142,18  

Tài sản dài hạn Triệu đồng 6.244         4.463       71,48  

Tổng tài sản Triệu đồng 23.840       29.481      123,66  

 

 

  

 

 

 

  

73,81% 

26,19% 

31/12/2016 

TS ngắn hạn 

TS dài hạn 84,86% 

15,14% 

31/12/2017 

 

Nhìn chung tổng tài sản năm 2017 tăng so với năm 2016, tăng từ 23,84 tỷ đồng lên 29,48 tỷ 

đồng, tương đương 123,66% so với năm 2016. 

Xét về cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tổng tài sản, 

73,81% năm 2016 và 84,86% năm 2017. 
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Tình hình nợ phải trả 

Chỉ tiêu ĐVT 31/12/2016 31/12/2017 
%2017/ 

2016 

Nợ ngắn hạn Triệu đồng 3.398 6.882 202,53 

Nợ dài hạn Triệu đồng - - 

 

Nguồn vốn chủ sở hữu Triệu đồng 20.442 22.599 110,55 

Tổng cộng Triệu đồng 23.840 29.481 123,66 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Vì chưa có kế hoạch đầu tư lớn nên Công ty không sử dụng nợ dài hạn trong cơ cấu vốn của 

mình. Nợ ngắn hạn tăng từ 3,4 tỷ đồng lên 6,9 tỷ đồng, tăng trong khoản mục phải trả về thu 

hộ tiền dịch vụ vệ sinh cho Ủy ban nhân dân TP Trà Vinh và phải trả người lao động. 

Công ty chủ yếu sử dụng vốn chủ sỡ hữu trong cơ cấu vốn của mình, điều này làm giảm nguy 

cơ rủi ro tài chính cho Công ty.  

76,66% 

23,34% 

31/12/2017 

85,75% 

14,25% 

31/12/2016 

Nguồn vốn chủ 

sở hữu 

Nợ 
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3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

Qua gần 02 năm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Công ty đã có nhiều thay đổi trong cách 

thức và tổ chức hoạt động để thích ứng, phù hợp với mô hình mới. Ban lãnh đạo luôn kiểm tra, đánh 

giá hoạt động của các phòng ban chức năng để đưa ra những chính sách đúng đắn nhằm sử dụng hiệu 

quả nguồn lao động, phát huy tối đa thế mạnh, năng lực kinh nghiệm; linh hoạt trong việc điều đồng 

nhân sự, phân công đúng người đúng việc, phù hợp với từng cá nhân trong quá trình hoạt động. 

Công ty luôn chú trọng đào tạo nguồn lực sẵn có, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề của cán bộ 

- công nhân viên. Tổ chức các hoạt động tập thể nhằm tạo điều kiện giao lưu, gắn kết giữa các nhân 

viên trong Công ty. 

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công việc, góp phần mang lại lợi ích về kinh tế 

hoặc góp phần nâng cao hiệu quả công việc của bộ phận, nâng cao uy tín, hình ảnh của Công ty.  
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4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Thực hiện phương châm hành động năm 2018 của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành 

động, sáng tạo, hiệu quả”, ngay từ đầu năm Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP 

ngày 1/1/2018 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 với các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể giao cho các 

bộ, ngành và địa phương xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện; Thủ tướng 

Chính phủ có Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 21/2/2018 đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ 

nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, đồng thời chỉ đạo quyết liệt các ngành, địa phương tập 

trung thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã 

hội tiếp tục có chuyển biến tích cực. 

Bên cạnh đó, khi nền kinh tế phát triển, mức sống người dân ngày càng được nâng cao, sự đòi 

hỏi về các dịch vụ công cộng hiện đại, môi trường sạch đẹp, nơi nghỉ dưỡng an bình trở thành 

nhu cầu không thể thiếu của mỗi người. Từ đó sẽ dẫn đến sự phát triển của các công ty hoạt 

động trong lĩnh vực dịch vụ, trong đó có TRAVINHPCO. 

Hơn 20 năm hoạt động trong ngành, TVU đã có những kinh nghiệm, lợi thế nhất định đồng 

thời được sự quan tâm, ủng hộ từ các ban ngành, đoàn thể. Chính những yếu tố này là nền 

tảng để Công ty đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh trong thời gian tới. 
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Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh 

Phát triển bền vững là mục tiêu mọi doanh nghiệp hướng đến. Tại đơn vị, trong điều kiện xuất phát là 

doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch được giao về lĩnh vực công ích, nay chuyển sang 

mô hình công ty cổ phần, doanh thu, sản lượng công việc mang tính chất cạnh tranh, hoàn toàn do thị 

trường quyết định, nghĩa là muốn tồn tại phải cạnh tranh, đồng thời phải cạnh tranh để phát triển; 

nâng cao năng lực cạnh tranh là yêu cầu sống còn của mỗi doanh nghiệp, đó là nhiệm vụ thường 

xuyên, liên tục, không thể gián đoạn, phản ánh qua chất lượng, giá thành sản phẩm của doanh nghiệp; 

do đó, để nâng cao năng lực cạnh tranh, đòi hỏi mọi người phải đoàn kết, phát huy mọi nguồn lực, cải 

tiến, tiết kiệm, nâng cao năng suất, chất lượng lao động, cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngày càng tốt 

hơn là việc làm luôn luôn cần thiết.  

Trong những năm qua, tỉnh nhà Trà Vinh đã có những bước phát triển khá mạnh mẽ, đời sống của 

người dân được nâng cao kèm theo là những yêu cầu thiết yếu về môi trường cũng tăng theo. Chính vì 

thế TRAVINHPCO chủ động nghiên cứu, đưa ra những kế hoạch chuẩn bị nhằm đáp ứng cho những 

nhu cầu về chất lẫn về lượng trong giai đoạn sắp tới. 

- Cải thiện, mua mới các phương tiện kỹ thuật, máy móc thiết bị cho hoạt động dịch vụ công cộng và 

thi công công trình.  

- Phấn đấu đạt được những chỉ tiêu lợi nhuận, hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

- Xây dựng, củng cố hình ảnh của công ty trong cái nhìn của cộng đồng. Đóng góp, chia sẽ một phần 

lợi nhuận của công ty vào các hoạt động vì cộng đồng, xã hội.  

- Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, an toàn, là nơi cán bộ công nhân viên mong muốn gắn bó 

lâu dài, học tập và phát triển bản thân, đóng góp vào sự phát triển bền vững của công ty. 

  

(Ảnh: Chăm sóc cây xanh, hoa kiểng khuôn viên “Tượng đài Toàn dân nổi dậy đoàn kết lập công”  

tại phường 8, Thành phố Trà Vinh)  
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Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và tình hình thực tế của 

Công ty, TVU đề ra kế hoạch năm 2018 như sau: 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính KH 2018 TH 2017 

1 Doanh thu Triệu đồng 41.000 31.113 

2 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 5.620 6.232 

3 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 4.496 4.952 

 Các giải pháp thực hiện để đạt được kế hoạch đề ra: 

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống định mức lao động cho từng loại công việc trong Công ty song song 

với kiện toàn cơ cấu tổ chức ngày càng tinh gọn và làm việc có hiệu quả, năng suất. 

Đẩy mạnh đầu tư và hiện đại hoá các loại máy móc thiết bị làm việc, phương tiện vận chuyển rác và 

xe cần trục, xe tưới nước trong công tác bảo dưỡng cây xanh cổ thụ,... nhằm góp phần nâng cao 

năng suất lao động. 

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp như: tài chính, lao động tiền lương, 

nguyên vật liệu, giá thành sản phẩm dịch vụ, tìm kiến thị trường, nhằm đảm bảo tính cạnh tranh 

trong tham gia cung ứng dịch vụ công ích và đấu thầu thi công các công trình, dự án trên địa bàn.  

Xây dựng và ban hành các Quy chế, quy định có liên quan đến công tác quản lý điều hành của công 

ty phù hợp với loại hình hoạt động của công ty cổ phần. 

Tiếp tục xây dựng thương hiệu “Công ty đô thị Trà Vinh” là một trong những thương hiệu có uy tín 

trên thị trường trong tỉnh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tiếp tục hoàn thiện và xây dựng văn 

hóa công ty tạo môi trường và động lực phát triển bền vững. 

 

(Ảnh: Chăm sóc cây xanh, hoa kiểng khuôn viên Khu di tích lịch sử Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh 

tại xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh) 
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 5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi 

trường và xã hội của Công ty 

Là một trong những công ty dẫn đầu về lĩnh vực dịch vụ công ích về môi trường, Công ty ý 

thức được việc giữ gìn môi trường xanh - sạch – đẹp, không khí trong lành cho xã hội. Bên 

cạnh mục tiêu lợi nhuận, Công ty luôn quan tâm đến các công tác nâng cao chất lượng dịch 

vụ nhằm đưa ra các giải pháp, các hoạt động góp phần giữ gìn, tạo môi trường sống thân 

thiện cho người dân trên địa bàn hoạt hoạt động. 

Người lao động là thành phần quan trọng không thể thiếu trong quyết định sự phát triển sự 

nghiệp thành công, bền vững của Công ty. Vì vậy Công ty luôn đưa ra các chính sách, thay 

đổi phù hợp có liên quan đến người lao động, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ 

công nhân viên tại TRAVINHPCO có đời sống tinh thần lẫn thể chất tốt nhất để cùng Công 

ty phát triển ngày một mạnh hơn. 
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04 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

Đánh giá về các mặt hoạt động  

Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc  

Kế hoạch & định hướng   
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1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

Kết quả kinh doanh năm 2017 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

CHỈ TIÊU 

 NĂM 2017  TỶ LỆ  

HOÀN THÀNH 
(%) 

 NGHỊ  
QUYẾT   

 THỰC 
 HIỆN   

Tổng doanh thu 28.000 31.113 111,1 

 - Doanh thu hoạt động công ích 24.556 24.070 98,0 

 - Doanh thu hoạt động kinh doanh 3.444 7.043 204,5 

Tổng chi phí 24.200 24.881 102,8 

Lợi nhuận trước thuế 3.800 6.232 164,0 

Lợi nhuận sau thuế 3.040 4.952 162,9 

Với số liệu trên cho thấy, trong năm đã thực hiện các chỉ tiêu tài chính và so với Nghị quyết ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2017 như sau: 

Tổng doanh thu: 31.113 triệu đồng, đạt 111,1% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 
với số tiền vượt kế hoạch là 3.113 triệu đồng. Trong đó: 

- Doanh thu hoạt động dịch vụ công ích: 24.070 triệu đồng, đạt 98% với số tiền thiếu so với kế 

hoạch là 486 triệu đồng.  

- Doanh thu hoạt động kinh doanh khác: 7.043 triệu đồng, đạt 204,5% với số tiền vượt kế hoạch là 

3.599 triệu đồng.  

- Lợi nhuận trước thuế: 6.232  triệu đồng, đạt 164% với số tiền vượt kế hoạch là 2.432 triệu đồng.  

- Lợi nhuận sau thuế: 4.952 triệu đồng, đạt 162,9% với số tiền vượt kế hoạch là 1.912 triệu đồng. 

Trong năm 2017, tuy hoạt động vẫn còn nhiều khó khăn nhưng tập thể Công ty đã có nhiều cố gắng 
trong lãnh đạo, điều hành, sản xuất,… để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra trong năm. 

Chính sách đối với người lao động 

Ban Tổng GĐ đã chi trả tiền lương, thưởng cho NLĐ kịp thời và đúng qui định, thu nhập bình quân 

của NLĐ năm 2017 là 6.151.900 đồng/người/tháng. 

Công ty có những chính sách phù hợp, quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần cho người lao 

động, tạo thêm nhiều điều kiện để người lao động nâng cao trình độ của bản thân nhằm phát huy 

tối đa năng lực cho mục tiêu của Công ty. 

Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, HĐQT đã xây dựng kế hoạch và được ĐHĐCĐ biểu 
quyết thông qua về việc chia cổ tức cho 1 cổ phần/năm là 1.303 đồng và Quỹ chia cổ tức cho cổ 

đông là 75% lợi nhuận sau thuế. 

Tuy nhiên, trong năm Công ty nhận tiền bồi thường vật kiến trúc tại khu vực 2 – Đội Vệ sinh Môi 
trường số tiền: 1.973.233.880 đồng đã tăng lợi nhuận của Công ty. 

Từ đó, HĐQT Công ty đã trình và được sự thống nhất của Chủ sở hữu là UBND tỉnh Trà Vinh về tỷ lệ 
chia cổ tức là 50% từ lợi nhuận sau thuế và mức chi trả cổ tức: 1.415 đồng/cổ phần, tỷ lệ: 14,15% 

và tăng 8,6% so với kế hoạch 2017, đồng thời tăng 12,2% so với thực hiện năm 2016. Sau đó trình 
ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. 
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2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

Trong năm, HĐQT đã thống nhất giao cho Ban TGĐ thực hiện và điều hành các hoạt động SXKD 

theo đúng Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã giám sát việc điều hành của Ban 
TGĐ và các cán bộ quản lý gồm các nội dung sau: 

Ban TGĐ đã chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 
với tỷ lệ 12,61% và tổng số tiền chi trả là 2.206.750.000 đồng/165 cổ đông hiện hữu, danh sách do 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổng hợp. 

Công tác đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động cũng được Ban TGĐ thực hiện tốt. 

Theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông, Ban TGĐ đã chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính 

năm 2017 là Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt và Báo cáo đã được kiểm toán xong, đã 
gửi cho các cơ quan chức năng. 

HĐQT đã thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban TGĐ và Ban TGĐ thường xuyên chủ 
động báo cáo tình hình hoạt động cũng như các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành và 

cũng nhau thảo luận đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả nhằm duy trì được lòng tin từ đối tác. 

Nhìn chung, các lãnh đạo bộ phận có tinh thần trách nhiệm trong công việc và đã tham mưu cho 
Ban Tổng Giám đốc kịp thời. Ban TGĐ điều hành Công ty đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công 

ty, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Quyết định của HĐQT. 
 

 

 
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị  

Nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ vững thương hiệu địa bàn sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Khai thác và sử dụng có hiệu quả thương hiệu, đầu tư thêm trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng 

nhu cầu sản xuất kinh doanh, đảm bảo đủ năng lực cạnh tranh theo yêu cầu. 

Cùng với sự phát triển bền vững và tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam cũng như tỉnh Trà Vinh 
trong tương lai là nhu cầu phát triển về chất lượng môi trường sống và điều kiện an ninh xã hội, 

Công ty cần có kế hoạch đề ra những chiến lược phát triển, nâng cao nhằm đáp ứng ứng nhu cầu 
về vật chất lẫn tinh thần trong thời gian tới. 

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018. 
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Ý kiến kiểm toán  

Báo cáo tài chính kiểm toán 



 

44 

TVU 

 

1. Ý kiến kiểm toán  
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2. Báo cáo tài chính kiểm toán 
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Trà Vinh, ngày 13 tháng 04 năm 2018 
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