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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

Tên viết tắt : CPĐT

Giấy chứng nhận ĐKDN : số 1800271113 do Sở Kế Hoạch và Đầu 
tư thành phố Cần Thơ cấp lần đầu ngày 26/08/2010 và đăng ký 
thay đổi lần thứ 3 ngày 06/05/2020

Vốn điều lệ : 54.249.000.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 54.249.000.000 đồng

Địa chỉ : Số 5 Võ Thị Sáu, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ, Việt Nam 

Điện thoại : (0292) 3811 583

Số fax : (0292) 3811 583

Website : Congtrinhdothicantho.vn

Email : cpdothicantho@gmail.com 

Mã cổ phiếu : UCT

Sàn chứng khoán : UPCoM
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 
- PHÁT TRIỂN 

Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ là một trong những công ty có bề dày kinh nghiệm nhất trong lĩnh 
vực môi trường tại thành phố Cần Thơ. Với tiền thân là một đơn vị hành chính sự nghiệp được thành 
lập theo Quyết định số 65.QĐ.TC.TP90 ngày 29/11/1990 của UBND thành phố Cần Thơ. Sau hơn 22 
năm hoạt động theo mô hình doanh nghiệp Nhà nước, Công ty đã có một bước chuyển mình quan 
trọng khi chuyển đổi mô hình doanh nghiệp từ Nhà nước sang Công ty Cổ phần và chính thức hoạt 
động vào ngày 03/07/2015. Sau 4 năm chuyển đổi mô hình, Công ty đã đạt những thành công nhất 
định trong lĩnh vực hoạt động của mình. Bằng chứng là có lợi thế hơn hẳn khi xét về bề dày kinh ng-
hiệm cũng như quy mô với các Công ty cùng lĩnh vực hoạt động. Những cột mốc quan trọng ghi dấu 
chặng đường nỗ lực vươn tầm phát triển của UCT như sau:

1990 1994 2001 2007 2008 2010

Công ty Công trình đô thị 
thành phố Cần Thơ được 
thành lập với tiền thân là 
một đơn vị hành chính sự 
nghiệp theo Quyết định 
số 65.QĐ.TC.TP90 ngày 
29/11/1990 của UBND thành 
phố Cần Thơ (cũ), trên cơ sở 
sáp nhập Công ty vệ sinh và 
mai táng, Công ty chiếu sáng 
công cộng, Bộ phận duy tu 
bảo dưỡng càu đường và Đội 
công viên cây xanh.

UBND tỉnh Cần Thơ (cũ) 
thành lập Doanh ng-
hiệp Nhà nước Công ty 
Công trình Đô thị thành 
phố Cần Thơ thành Do-
anh nghiệp Nhà nước 
theo quyết định số 
300/QĐ.UBT. 94 ngày 
05/02/1994 với vốn kinh 
doanh là: 682.000.000 
đồng.

UBND thành phố Cần 
Thơ ban hành Quyết 
định số 2581/QĐ-CT-
YB về việc chuyển giao 
Công ty trực thuộc Sở 
Xây dựng tỉnh Cần Thơ, 
đồng thời hình thành 
Đội Công trình đô thị 
tại các huyện trực thuộc 
Công ty.

Công ty Công trình Đô 
thị thành phố Cần thơ 
điều chỉnh tăng vốn điều 
lệ lên 20.170.522.565 
đồng theo giấy chứng 
nhận đăng ký kinh do-
anh Công ty nhà nước số 
5706000011 đăng ký lần 
đầu ngày 19/04/2007, 
đăng ký thay đổi lần 8 
và cấp lại lần 4 ngày 
10/12/2007 do Sở kế 
hoạch và Đầu tư thành 
phố Cần Thơ cấp.

Công ty Công trình đô 
thị thành phố Cần Thơ 
được tái chuyển giao 
về Sở Xây Dựng thành 
phố Cần Thơ quản lý. 

Ngày 02/7/2010, UBND 
thành phố Cần Thơ ban 
hành Quyết định số 1741/
QĐ-UBND về việc phê 
duyệt phương án, Điều lệ 
và chuyển Công ty Công 
trình đô thị thành Công ty 
TNHH MTV Công trình Đô 
thị thành phố Cần Thơ. Vốn 
điều lệ được phê duyệt là: 
60.264.015.048 đồng.
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Công ty được UBND thành phố Cần 
Thơ thay đổi vốn điều lệ theo quyết 
định số 172/2004/QĐ-UB, vốn điều 
lệ được phê quyệt là 12.662.684.969 
đồng. Ngoài ra, Công ty được 
chuyển giao từ Sở Xây dựng TP. càn 
Thơ về Sở Giao thông - Công chính 
thành phố Cần Thơ và thành lập 5 
xí nghiệp phụ thuộc gồm: Xí nghiệp 
môi trường đô thị, Xí nghiệp Công 
viên cây xanh, Xí nghiệp CSCC, Xí 
nghiệp Vận tải hành khách công 
cộng, Xí nghiệp sửa chừa ô tô và 
sản xuất xe chuyên dùng.

Ngày 10/02/2011, UBND 
Thành phố Cần Thơ ban 
hành quyết định số 318/
QĐ-UBND, về việc phê 
duyệt Điều lệ tổ chức và 
hoạt động (thay thế Điều 
lệ cũ) Công ty TNHH Một 
thành viên Công trình Đô thị 
Thành phố Cần Thơ.

UBND thành phố Cần Thơ 
ra Quyết định số 1581/
QĐ-UB-ND về việc công bố 
giá trị doanh nghiệp để cổ 
phần hóa Công ty TNHH 
MTV Công trình Đô thị Tp 
Cần Thơ; Ngày 26/9/2014, 
ra Quyết định số 2723/
QĐ-UBND thay thế Quyết 
định số 1581/QĐ-UBND 
ngày 09/6/2014 về việc 
công bố giá trị doanh ng-
hiệp để cổ phần hóa.

Công ty Cổ phần Đô thị Cần 
Thơ chính thức hoạt động 
dưới hình thức công ty cổ 
phần theo giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp Công 
ty Cổ phần với mã số do-
anh nghiệp: 1800271113, 
đăng ký thay đổi lần 2 ngày 
03/07/2015 do Sở Kế hoạch 
và Đầu tư Thành phố Cần 
Thơ cấp.

Công ty cổ phân Đô thị Cần 
Thơ đã được ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước chấp thuận 
đăng ký công ty đại chúng 
theo Công văn số 3084/UB-
CK-GSĐC. Ngày 15/09/2016, 
Công ty Cô phần Đô thị Cần 
Thơ được Trung tâm lưu ký 
chứng khoán Việt Nam cấp 
giấy chứng nhận đăng ký 
chứng khoán số 100/2016/
GCNCP-VSD, với tổng số 
lượng chứng khoán đăng 
ký giao dịch là 5.344.345 cổ 
phiếu.

Sau 4 năm chuyển đổi mô 
hình, Công ty vẫn tiếp tục 
phấn đấu hoạt động và đạt 
được những thành quả nhất 
định bởi có nhiều lợi thế về 
bè dày kinh nghiệm cũng 
như quy mô so với các Công 
ty trong cùng lĩnh vực

2011 2013 2014 2015 2016 2018

2019

Thực hiện Quyết định số 1232/2017/QĐ-TT ngày 17/8/2017của Thủ 
tướng Chính phủ, về phê duyệt doanh nghiệp có vốn nhà nước thực 
hiện thoái vốn giai đoạn 2017 - 2020; Công văn số 3901/UBND-KT 
ngày 11/10/2017 của UBND thành phố Cần Thơ, về lộ trình thoái vốn 
nhà nước giai đoạn 2017 - 2020; Công văn số 896/ƯBND-KT ngày 
25/3/2019 của của UBND thành phố Cần Thơ về việc thực hiện thoái 
vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ. Trong năm 2019 
đã hoàn thành công tác thoái vốn nhà nước, tỷ lệ vốn nhà nước đầu 
tư tại Công ty còn lại là 51% vốn điều lệ.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 
- PHÁT TRIỂN 
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TẬP THỂ

CÁ NHÂN

Năm 1992, 
1993, 2000

Năm 1992, 
1993, 1995

Năm 1996

Năm 2002

Năm 2005

Năm 2009

Năm 2010

3 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Huân chương Lao động hạng III.

Huân chương Lao động hạng II.

Bằng khen Bộ Xây dựng, bằng khen Bộ Công Thương.

Huân chương lao động hạng I
Cúp vàng và Bằng khen Bộ Tài nguyên - Môi trường.

1 Bằng khen của Bộ Công an.

3 bằng khen của Bộ Xây dựng (Năm 1992, 1993, 2000) trong đó có một 
bằng khen thời kỳ đổi mới 1996 - 2000.

20 cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Công an. Hội môi trường Đô thị Việt Nam, UBND Tỉnh - Thành phố 
Cần Thơ ...

52 bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động, UBND Tỉnh - Thành phố Cần Thơ, Liên đoàn Lao động 
Tỉnh - Thành phố Cần Thơ ...

60 tập thể lao động xuất sắc.

111 tập thể lao động tiên tiến.

Đảng bộ Công ty nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

Các đoàn thể của đơn vị (Công đoàn, HỘI CCB, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,

Nữ công, Chữ thập đỏ ...) nhiều năm liền được trên cộng nhận vững mạnh.

18 huy chương vì sự nghiệp Công đoàn.

25 huy chương vì sự nghiệp xây dựng.

01 CSTĐ toàn quốc (năm 2002).

28 CSTĐ cấp Tỉnh, 258 CSTĐ cơ sở, 2.317 bằng khen của các cấp, 1.266 giấy khen của các
cấp, 04 bằng lao động sáng tạo ...

THÀNH TÍCH TRONG QUÁ 
TRÌNH HOẠT ĐỘNG
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19 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

20 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 4530

21 Bảo dưỡng, sữa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

22 Ban buốn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

23 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

24 Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa 5022

25 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

26 Bốc xếp hàng hóa 5224

27 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

28
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào 
đâu

7490

29 Cho thuê xe có động cơ 7710

30 Cung ứng lao động tạm thời 7820

31 Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

32 Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

33 Vệ sinh chung nhà cửa 8121

34 Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129

35 Hoạt động dịch vụ phúc vụ tang lễ 9632

36 Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại 3822

37 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

38 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu ( trừ gỗ, tre, nứa ) và động vật sống 4620

39 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

40 Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 118

41 Thu gom rác thải không độc hại
3811 

(chính)

42 Thu gom rác thải độc hại 3812

Ngành nghề 

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

STT Ngành nghề Mã ngành

1 Trồng cây hàng năm khác 119

2 Trồng cây ăn quả 121

3 Trồng cây lâu năm khác 129

4 Nhận và chăm sóc cây giống nông nghiệp 130

5 Hoạt động dịch vụ trồng trọt 161

6 Thoát nước và xử lý nước thải 3700

7 Tái chế phế liệu 3830

8 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

9 Xây dựng nhà các loại 4100

10 Xây dựng công trình công ích 4220

11 Xây dựng công trình kỹ thật dân dụng khác 4290

12 Phá dỡ 4311

13 Chuẩn bị mặt bằng 4312

14 Lắp đặt hê thống điện 4312

15
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa 
không khí

4322

16 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

17 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

18 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

NGÀNH NGHỀ VÀ 
ĐỊA BÀN KINH DOANH
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Hoạt động chính của Công ty 
Trên cơ sở ngành nghề kinh doanh đã đăng ký, hoạt động chính của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ hiện 
đang hoạt động chủ yếu ở các lĩnh vực sau:
 Quét dọn, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải thông thường;
 Duy tu, chăm sóc bảo dưỡng cây xanh, hoa kiểng;
 Sửa chữa, bảo dưỡng, duy tu hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông;
 Tư vấn thiết kế và thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ đô thị;
 Cung cấp các thiết bị: Môi trường, cây xanh, chiếu sáng.

Hoạt động thu gom xử lý rác thải

Hiện nay, thu gom vận chuyển các loại rác sinh hoạt, rác kinh doanh của thành phố Cần Thơ đều do Công 
ty thực hiện. Cùng với sự phát triển của các khu đô thị, sự phát triển các khu dân cư nên khối lượng rác 
thu gom, vận chuyển ngày càng nhiều. Vì vậy Công ty chú trọng đến việc nâng cấp trang bị các phương 
tiện vận tải máy móc, loại dần và thay thế các phương tiện, máy móc, thiết bị có thời gian sử dụng lâu và 
đầu tư mới vừa giúp nâng cao năng lực hoạt động vừa đảm bảo đến hiệu quả kinh doanh của Công ty. 
Hiện nay, hoạt động xử lý rác thải Công ty đang thực hiện thông qua việc thuê các đơn vị khác thực hiện.

Chăm sóc và duy tu cảnh quan

Công ty thực hiện hoạt động trồng, chăm sóc, cắt tỉa, quản lý và bảo vệ cây xanh trên địa bàn thành 
phố Cần Thơ áp dụng đúng chủng loại, đúng quy trình kỹ thuật; chăm sóc công viên, vườn hoa, thảm 
cỏ tại dải phân cách, đài tường niệm, quảng trường; chăm sóc cây bóng mát, cây trang trí, dây leo 
trồng trên hè phố, giải phân cách, đảo giao thông nhằm góp phần tôn tạo vẻ đẹp cảnh quan đô thị, 
phù hợp với quy hoạch kiến trúc của thành phố.

Ngoài hoạt động thu gom xử lý rác thải, Công ty còn thực hiện công tác quản lý vận hành, duy tu 
bảo dưỡng, thi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Việc tổ chức chiếu 
sáng đô thị phải bảo đảm các chức năng chiếu sáng cho các hoạt động của đô thị về ban đêm, góp 
phần tôn tạo diện mạo, mỹ quan đô thị. Các loại hình chiếu sáng hiện nay Công ty đang đảm trách 
là chiếu sáng công cộng, chiếu sáng giao thông. Toàn bộ số lượng đèn chiếu sáng được hoạt động 
theo cơ chế tắt mở tự động.Thời gian bật - tắt hệ thống chiếu sáng sẽ được điều chỉnh tuỳ theo mùa 
trong năm cho phù hợp độ sáng của hệ thống đường giao thông. Trong những năm qua nhằm thực 
hiện chủ trương tiết kiệm và bảo vệ môi trường, Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp đạt hiệu quả. 
Các biện pháp này đã phát huy tác dụng giúp ngân sách nhà nước tiết giảm chi phí đáng kể.

Hoạt động chiếu sáng công cộng

Địa bàn kinh doanh 
Lĩnh vực hoạt động liên quan đến môi trường 
là lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty. Công 
ty thực hiện cung cấp dịch vụ đến tất cả các 
khách hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
Với mục tiêu phát triển toàn diện, UCT đang nỗ 
lực không ngừng đảm bảo giữ vững thị phần 
tại Thành phố Cần Thơ cũng như mở rộng địa 
bàn kinh doanh sang các vùng lân cận. 

Ngành nghề 

NGÀNH NGHỀ VÀ 
ĐỊA BÀN KINH DOANH
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ -
CƠ CẤU TỔ CHỨC

Mô hình quản trị

Sơ đồ tổ chức

UCT được điều hành và quản lý theo mô hình quản trị bao gồm:
Đại hội đồng cổ đông
Hội đồng quản trị ( 5 thành viên);
Ban kiểm soát ( 3 thành viên);
Ban Giám đốc ( 3 thành viên)
Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ: 05 phòng nghiệp vụ và 06 Đội trực thuộc ( 04 Đội môi trường đô 
thị: Ninh Kiều, Ô Môn, Cờ Đỏ; 01 Đội Công viên Cây xanh; 01 Đội Chiếu sáng công cộng; 01 Đội Sửa 
chữa phương tiện cơ giới ).                                                                     

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

     BAN 
GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM 
    SOÁT

     Phòng
Tổ chức hành chính
Lao động tiền lương

     Phòng
    Kế toán
   Tài chính

     Phòng
    Kế hoạch
   Tổng hợp

     Phòng
    Kỹ thuật
    Vật tư

     Phòng
  Kinh doanh
  Dịch vụ

        ĐỘI MTĐT
        Ninh Kiều
       - Cái Răng

    ĐỘI MTĐT
Ô Môn - Thới Lai
   - Thốt Nốt

    ĐỘI MTĐT
       Cờ Đỏ

       ĐỘI 
    Công viên 
     cây xanh

       ĐỘI 
    Chiếu sáng 
    công cộng

       ĐỘI 
    Sửa chữa 
   phương tiện
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ĐỊNH HƯỚNG - 
                     PHÁT TRIỂN

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

Mục tiêu cụ thể 

Tầm nhìn

Sứ mệnh

Cam kết của Công ty

Nâng cao chất lượng hiệu quả sử dụng nguồn vốn Nhà nước tại Công ty, đổi mới quản trị, 
thu hút thêm nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài đồng thời thúc đẩy đa dạng hóa cơ cấu nguồn 
vốn nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh; nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh giúp 
Công ty có thêm lợi thế cạnh tranh trong môi trường hội nhập quốc tế; đảm bảo khả năng 
phát triển ốn định và bền vững, các chỉ tiêu tài chính năm sau cao hơn năm trước; nâng cao 
đời sống và mức thu nhập của người lao động, đảm bảo mang lại lợi ích tối đa cho các cố 
đông. 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. Phấn đấu đạt các chỉ 
tiêu về doanh thu và lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông đề ra hàng năm.

Xây dựng kế hoạch trung, dài hạn, mang tính định hướng theo mục tiêu tập trung vào 
ngành nghề chính, cốt lõi ỉà hoạt động công ích của công ty: Vệ sinh đô thị; Chăm sóc duy 
tu, bảo dường công viên – cây xanh; Chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông, các 
loại hình dịch vụ khác;...

Xây dựng Công ty trở thành một Công ty chủ lực của Thành phổ trong lĩnh vực Vệ sinh môi 
trường, Công viên cây xanh và Chiếu sáng. 

Trách nhiệm của Công ty là góp phần làm giảm sự ô nhiễm môi trường, làm đẹp vẻ mỹ 
quan đô thị, bảo vệ môi trường là mục tiêu trọng điểm của cộng đồng hiện nay. Trách 
nhiệm của Công ty là phải góp phần chung tay xây dựng Thành phố Cần Thơ "Sáng - Xanh 
- Sạch - Đẹp" bảo vệ và giừ gìn sức khỏe người dân, đảm bảo lợi ích của cộng đồng và nền 
kinh tế đang phát triển của Thành phố.

Hơn 20 năm hoạt động lĩnh vực công ích là đơn vị Nhà nước trong nhiều năm qua, để đáp 
ứng sự tin tưởng của người dân đã tin dùng dịch vụ, Công ty cam kết phục vụ một cách tốt 
nhất, hiệu quả nhất. Bên cạnh việc đề ra những chiến lược và kế hoạch kinh doanh, Công 
ty còn thế hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua việc chung tay bảo vệ môi trường 
bằng các hoạt động thiết thực.
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CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

Những biến động của các biến số kinh tế vĩ mô như tốc độ tăng trưởng, lạm phát, lãi suất, tỷ giá, 
chính sách của Chính phủ thực hiện điều chỉnh các biến số kinh tế vĩ mô cũng như chính sách phát 
triển ngành sẽ có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động và kết quả kinh doanh của các 
doanh nghiệp. 
Năm 2020 là một năm chứng kiến nhiều sự biến động trong nền kinh tế thế giới. Tăng trưởng kinh tế 
chung đã chậm lại do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và trong bối cảnh chiến tranh 
thương mại Mỹ - Trung chưa đi đến hồi kết. Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm lại với chỉ số 
tăng trưởng GDP chỉ dừng ở mức 2,91% so với con số 7,02% năm 2019. Tuy nhiên so với mặt bằng 
chung trên toàn thế giới, con số tăng trưởng 2,91% của Việt Nam vẫn đáng ghi nhận, bởi nhiều nền 
kinh tế lớn đối mặt với nguy cơ suy thoái (GDP toàn cầu giảm khoảng 4,4%, trong khi Mỹ giảm 4,3%, 
theo Ngân hàng Thế giới). Chỉ số lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vẫn được kiểm soát tốt, duy 
trì ở mức dưới 4%. Nền kinh tế phát triển luôn mang theo những điều tích cực về đời sống xã hội, 
nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tuy nhiên bên cạnh đó kéo theo những vấn đề về ô 
nhiễm môi trường cũng gia tăng nhanh chóng cùng với tốc độ đô thị hóa sẽ vừa là một cơ hội cũng 
vừa là một thách thức đối với tất cả các doanh nghiệp, Công ty nói chung và đặc biệt đối với những 
công ty cung cấp dịch vụ công cộng liên quan đến lĩnh vực môi trường đô thị như Công ty Cổ phần 
Đô thị Cần Thơ.

Rủi ro kinh tế

Rủi ro môi trường

Rủi ro khác

Rủi ro pháp luật
Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ hoạt động và 
chịu sự ảnh hưởng từ hệ thống Luật và văn bản 
dưới luật liên quan như Luật Doanh nghiệp, 
Luật Chứng Khoán, Luật Thuế, Luật bảo vệ môi 
trường,…Vì vậy Công ty luôn chấp hành đúng 
theo những quy định pháp luật, để hạn chế tối 
đa việc ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, 
uy tín doanh nghiệp cũng như các vấn đề pháp 
lý liên quan. Bên cạnh đó, Chính phủ hiện đang 
nỗ lực trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, 
các chính sách kinh tế, cũng như các sửa đổi, cải 
cách trong thời gian tới. Vì vậy, Công ty thường 
xuyên cập nhật và linh hoạt thích nghi để nhận 
diện các mối nguy hiểm ẩn và kịp thời tìm ra 
hướng giải quyết tốt nhất khi có rủi ro xảy ra. 

Môi trường xanh – sạch – đẹp là tiêu chí quan trọng trong phương hướng và chiến lược xây dựng xã 
hội văn minh, cuộc sống xanh.
Cùng với quá trình phát triển kinh tế, tình trạng ô nhiễm môi trường và sự cố môi trường ngày càng 
gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế nước ta trong trung và dài hạn.
Vấn đề bảo vệ môi trường hàng năm luôn được các cơ quan Trung ương, các Bộ, các Ban ngành 
thường xuyên quan tâm và có hướng chỉ đạo tới các địa phương, doanh nghiệp trong ngành nâng cao 
ý thức giữ gìn và cải tạo môi trường nên cơ hội để các doanh nghiệp trong ngành môi trường phát 
triển các dịch vụ của mình là rất lớn. 
Áp lực từ biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng trên toàn thế giới đòi hỏi Công ty cần có những chính 
sách kế hoạch, chiến lược phát triển hợp lý để có thể đảm bảo vừa cải thiện tình hình hoạt động kinh 
doanh của Công ty đồng thời góp phần làm giảm sự ô nhiễm tác động lên biến đổi khí hậu. 

Hoạt động kinh doanh của Công ty có thể chịu ảnh hưởng bởi những rủi ro khác nhau như biến động  
giá cả nguyên vật liệu , sự ảnh hưởng những biến động chính trị, xã hội trên thế giới, chiến tranh, 
dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn,…Cụ thể năm 2020, dịch bệnh Covid-19 tác động mạnh đến tình hình 
hoạt động của Công ty. Những rủi ro này mặc dù hiếm khi xảy ra nhưng không thể xem nhẹ nó, nếu 
xảy ra sẽ tác động gián tiếp hoặc trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của công ty. Đây là những rủi 
ro không thể loại trừ nhưng có thể giảm thiểu . Vì vậy Ban lãnh đạo phải thường xuyên nắm bắt kịp 
thời thông tin và đảm bảo thực hiện tốt các tuyên truyền, linh động trong việc điều chỉnh chính sách 
hoạt động, điều hành công việc một cách tối ưu nhằm hạn chế đến mức thấp nhất khả năng xảy ra 
của các rủi ro này. 
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ

BAN ĐIỀU HÀNH

BAN KIỂM SOÁT 

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BAN ĐIỀU HÀNH

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CÁC CHÍNH 
SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

II
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BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY 

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú

1 Trần Thanh Phong Giám đốc
Miễn nhiệm ngày 
11/01/2021

2 Nguyễn Thạch Em Phó giám đốc

3 Ông Nguyễn Phúc Như Phó giám đốc
Bổ nhiệm ngày 
12/10/2020

3 Ông Trịnh Quang Khánh Phó giám đốc
Bổ nhiệm ngày
12/10/2020

4 Ông Lê Thanh Hiếu Kế toán trưởng

Lý lịch Ban điều hành

Danh sách Ban điều hành

Chức vụ Phó Giám đốc

Năm sinh 15/02/1973

Nơi sinh Hậu Giang

Quê quán Cần Thơ

Trình độ chuyên 
môn

Cử nhân kinh tế Tài chính-Ngân Hàng

Quá trình công tác:

2000 – 2002
Nhân viên Phòng Kinh doanh – Kỹ thuật Công ty CTĐT 
Thành phố Cần Thơ.

2002 – 2008 Nhân viên Phòng Kế toán Công ty CTĐT Cần Thơ.

2008 – 2010 Phó phòng Kế toán Công ty CTĐT TP Cần Thơ.

2010 – 2012
Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV CTĐT thành phố 
Cần Thơ.

2013 – 6/2015
Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV CTĐT thành phố 
Cần Thơ.

7/2015 đến nay Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ. 

ÔNG NGUYỄN THẠCH EM
           PHÓ GIÁM ĐỐC
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BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY 

Chức vụ Phó Giám đốc

Năm sinh 30/10/1980

Nơi sinh Hậu Giang

Quê quán Hậu Giang
Trình độ chuyên 
môn

Thạc sỹ chuyên ngành môi trường

Quá trình công tác:

2003 - 2007
Nhân viên Kế hoạch Đội CTĐT quận Cái Răng trực thuộc 
Công ty CTĐT TP Cần Thơ.

2007 - 2008
Nhân viên Phòng Kinh doanh - Kỹ thuật Công ty CTĐT 
TP Cần Thơ.

2008 - 2009
Chuyên viên Phòng Kinh doanh - Kỹ thuật Công ty CTĐT 
TP Cần Thơ.

2009 - 2010
Phó phòng Kinh doanh - Kỹ thuật Công ty CTĐT TP Cần 
Thơ.

2010 - 2013
Phó phòng Kỹ thuật vật tư Công ty TNHH MTV CTĐT 
thành phố Cần Thơ.

2013 - 6/2015
Phó phòng Kinh doanh - Kỹ thuật vật tư tổng hợp Công 
ty TNHH MTV CTĐT thành phố Cần Thơ.

Từ 7/2015 đến nay
Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư Công ty Cổ phàn Đô thị 
Cần Thơ.

ÔNG NGUYỄN PHÚC NHƯ
    PHÓ GIÁM ĐỐC ÔNG TRỊNH QUANG KHÁNH

         PHÓ GIÁM ĐỐC

Chức vụ Phó Giám đốc

Năm sinh 1984

Nơi sinh

Quê quán 

Trình độ chuyên 
môn

Đại học Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

2006 – 2007
Công tác tại Công ty tuyển dụng nhân sự ThaoVie-
cLtd. Tại TP Hồ Chí Minh

2008 – 2018
Công tác tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hồng Phát 
- CT Cần Thơ

Từ năm 2006 đến nay
Thành viên HĐQT Quỹ Tín Dụng Tín Nghĩa - TP Cần 
Thơ.

Từ năm 2015 đến nay
Thành viên HĐQT Cty CP Kiểm định Xây dựng 579 - 
TP Cần Thơ.
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BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY 

Chức vụ Kế toán trưởng

Năm sinh 5/9/1971

Nơi sinh Yên Bái

Quê quán Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn Cử nhân kế toán doanh nghiệp

Quá trình công tác:

02/1992 – 10/2003
Nhân viên Xưởng cơ khí, Công ty SC Xây dựng Công 
trình CKGT 721.

11/2003 – 03/2007
Nhân viên Phòng Kế toán, Công ty SC Xây dựng 
Công trình CKGT 721

04/2007 – 10/2010
Nhân viên Phòng Kế toán, Công ty công trình Đô thị 
TP Cần Thơ.

11/2010 – 12/2012
Phó trưởng phòng Kế Toán, Công ty TNHH MTV 
CTĐT TP Cần Thơ.

01/2013 – 06/2015
Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV CT Thành phố 
Cần Thơ.

Từ 07/2015 đến nay Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

ÔNG LÊ THANH HIẾU
   KẾ TOÁN TRƯỞNG
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú

1 Lưu Việt Chiến Chủ tịch Hội đồng quản trị

2 Trần Thanh Phong Thành viên Hội đồng quản trị

3 Lê Thanh Hiếu 
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán 
trưởng

4 Võ Văn Được Thành viên Hội đồng quản trị

5 Nguyễn Phúc Như Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó GĐ

Ông Lê Thanh Hiếu - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trường (xem thông tin ở mục sơ yếu 
lý lịch Ban Điều hành công ty).
Ông Nguyễn Phúc Như - Thành viên Hội đồng quản trị (xem thông tin ở mục sơ yếu lý lịch Ban Điều 
hành công ty).

Lý lịch Hội đồng quản trị

Chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Năm sinh 26/12/1970

Nơi sinh Sóc Trăng

Quê quán Sóc Trăng

Trình độ chuyên 
môn

Cử nhân Kinh tế Tài chính - Kế toán 

Quá trình công tác:

12/1988 – 1989
Kế toán kho, Kế toán tổng hợp Xí nghiệp Chế biến 
lương thực, thực phẩm huyện Long Phú, Hậu Giang.

1989 – 1992
Kế toán Ngân sách, tài vụ của Sở Lao động Thương 
binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang. 

1992 – 2006
Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán Công ty Dược 
Sóc Trăng.

2007 – 5/2009 Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Sóc Trăng.

6/2009 – 10/2010
Phó Giám đốc Công ty Xây dựng hạ tầng Khu công 
nghiệp Cần Thơ.

10/2010 – 10/2014
Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng hạ tầng 
khu công nghiệp Cần Thơ.

11/2014 – 6/2015 Chủ tịch Công ty TNHH MTV CTĐT Thành phố Cần Thơ.

 Từ 7/2015 đến nay Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.    

ÔNG LƯU VIỆT CHIẾN
     CHỦ TỊCH HĐQT

Danh sách thành viên HĐQT

Bổ nhiệm 26/06/2015

Bổ nhiệm 26/06/2015

Bổ nhiệm 26/06/2015

Bổ nhiệm 26/06/2015

Bổ nhiệm 26/06/2015
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Chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị

Năm sinh 30/01/1967

Nơi sinh Tân An, Phong Dinh

Quê quán Vĩnh Long

Trình độ chuyên môn Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Chức vụ hiện nay  
Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty Cổ 
phần Đô thị Cần Thơ.

Quá trình công tác:

1987- 1988
Cán bộ kỹ thuật Ban Nông - Lâm - Ngư nghiệp 
thành phố Cần Thơ.

1988 - 1990
Cán bộ kỹ thuật, Trạm Dịch vụ Kỹ thuật nông ng-
hiệp TP Cần Thơ.

1990 - 1992
Cán bộ kỹ thuật, Công ty Dịch vụ Kỹ thuật nông 
nghiệp TP Cần Thơ.

1992 – 1999
Cán bộ kỹ thuật Đội Công viên cây xanh công ty 
CTĐT TP Cần Thơ.

1999 – 2009
Chuyên viên Phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty 
CTĐT TP Cần Thơ.

09/2009 -2010
Phó Trường phòng Tố chức hành chính Công ty 
CTĐT TP Cần Thơ.

12/2010-06/2015
Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty TNHH 
MTV CTĐT Thành phố Cần Thơ.

7/2015 đến nay
Trưởng phòng Tổ chức hành chính – Lao động tiền 
lương Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

ÔNG VÕ VĂN ĐƯỢC
THÀNH VIÊN HĐQT
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BAN KIỂM SOÁT 

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú

1 Đặng Minh Khiết Trưởng Ban kiểm soát

2 Nguyễn Quốc Cường Thành viên Ban kiểm soát

3 Nguyễn Thị Thúy Vy Thành viên Ban kiểm soát

Lý lịch Ban kiểm soát

Chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát

Năm sinh 30/10/1980

Nơi sinh Cần Thơ

Quê quán Cần Thơ

Trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp

Chức vụ hiện nay 
Trưởng Ban Kiểm soát Công Cổ phần Đô thị Cần 
Thơ

Quá trình công tác:

1986 – 1990 Kế toán Xí nghiệp Da Thành phố Cần Thơ.

12/1990 – 12/2000 Kế toán Công ty CTĐT thành phố Cần Thơ.

01/2001 – 4/2007
Phó phòng Kế toán Công ty CTĐT thành phố Cần 
Thơ.

5/2007 – 12/2007 Q. Kế toán trưởng Công ty CTĐT TP Cần Thơ.

01/2008 – 2010 Kế toán trưởng Công ty CTĐT TP Cần Thơ.

8/2010 – 6/2015 Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ. 

Từ 7/2015 đến nay
Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đô thị Cần 
Thơ.

ÔNG ĐẶNG MINH KHIẾT
 TRƯỞNG BAN BKS  

Danh sách Ban kiểm soát
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Chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát

Năm sinh 1/1/1978

Nơi sinh Cần Thơ

Quê quán Cần Thơ

Trình độ chuyên 
môn

Thạc sỹ Khoa học Môi trường

Chức vụ hiện nay 
Thành viên Ban kiểm soát, Phó Trưởng phòng Kế hoạch 
Kinh doanh, Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Quá trình công tác:

9/2000 – 2007
Nhân viên Đội Kiểm tra, Công ty CTĐT Thành phố Cần 
Thơ.

2007 – 2008
Cán bộ Phòng Kinh doanh – Kỹ thuật, Công ty CTĐT TP 
Cần Thơ.

2008 - 2010
Chuyên viên Phòng Kinh doanh – Kỹ thuật, Công ty 
CTĐT TP Cần Thơ.

2010 – 2012
Chuyên viên Phòng Kinh doanh Công ty CTĐT Thành 
phố Cần Thơ.

2012 – 2013
Phụ trách Kế hoạch Xí nghiệp MTĐT, Công ty TNHH MTV 
CTĐT Thành phố Cần Thơ.

2014 – 6/2015
CBKT Phòng Kinh doanh – Kỹ thuật Vật tư Tổng hợp, 
Công ty TNHH MTV CTĐT Thành phố Cần Thơ. 

7/2015 đến nay
Thành viên Ban Kiểm soát, Phó Trưởng phòng Kế hoạch 
Kinh doanh, Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát

Năm sinh 11/9/11980

Nơi sinh Vĩnh Long

Thuờng trú Vĩnh Long

Trình độ chuyên 
môn

Kỹ sự chuyên ngành cơ khí

Chức vụ hiện nay 
Thành viên Ban kiểm soát, Đội trưuỏng Đội SCPTCG, 
Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ 

Quá trình công tác:

2004 – 2006
Thợ sửa chữa, Xí nghiệp Sửa Chữa thuộc Công ty 
CTĐT Thành phố Cần Thơ.

2010 – 2012
Chuyên viên Phòng Kỹ thuật Vật tư, Công ty TNHH 
MTV  Thành phố Cần Thơ. 

2012 – 2013
Đội trưởng Đội Vận chuyển thuộc Xí nghiệp MTĐT 
Công ty TNHH MTV CTĐT Thành phố Cần Thơ. 

2013 – 6/2015
Đội trưởng Đội Vận chuyển thuộc thuộc Xí nghiệp 
MTĐT Công ty TNHH MTV CTĐT Thành phố Cần Thơ.

Từ 7/2015 đến nay
Thành viên Ban Kiểm soát, Đội trưởng Đội SCPTCG, 
Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

BAN KIỂM SOÁT 

BÀ NGUYỄN THỊ THÚY VY
THÀNH VIÊN BKS  

ÔNG NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 
       THÀNH VIÊN BKS  
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TÌNH HÌNH NHÂN SỰ &
CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI 
NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tình hình nhân sự của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ đến ngày 31/12/2020

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

A Theo trình độ lao động 346 100%
1 Trình độ trên đại học 4 1%
2 Trình độ đại học, cao đẳng 37 11%
3 Trình độ trung cấp 4 1%
4 Công nhân kỹ thuật 31 9%
5 Lao động phổ thông 270 78%

B Theo loại hợp đồng lao động 346 100%

1 Hợp đồng không thời hạn 264 76%

2 Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm) 0%

3 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 82 24%
C Theo giới tính 346 100%
1 Nam 235 68%
2 Nữ 111 32%

Thu nhập bình quân của người lao động qua các năm:

Năm Thu nhập bình quân (đồng/tháng/người) Tỷ lệ tăng trưởng(%)

2017 5.200.000 29,19%
2018 6.000.000 15,38%
2019 6.000.000 -
2020 6.000.000 -

5.200.000

6.000.000 6.000.000 6.000.000

2017 2018 2019 2020
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Chính sách lương thưởng & 
chế độ phúc lợi

Chính sách lương, thưởng

Chính sách phúc lợi

Chính sách tuyển dụng

Chính sách đào tạo

Hoàn thiện cơ chế chính sách động viên, khuyến khích có hiệu quả đối với người lao động; 
Xây dựng cơ chế đánh giá, bổ nhiệm, đãi bộ khoa học, công khai, minh bạch tạo môi trường 
làm việc văn minh, thoải mái nhằm phát huy tối đa năng lực của từng cán bộ, nhân viên đồng 
thời duy trì phát triển được nguồn nhân lực hiện có và thu hút được nguồn nhân lực từ bên 
ngoài. Hàng năm, tiến hành bố trí, sắp xếp lao động một cách hợp lý.  

Trên cơ sở mức lương tối thiếu vùng được Chính phủ quy định từng thời kỳ, Công ty thực hiện 
việc áp dụng, đảm bảo việc chi trả tiền lương cho người lao động phù hợp và đúng theo quy 
định đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động không thấp hơn mức lương tối thiếu vùng với 
hệ số chức danh công việc theo thang lương, bảng lương, định mức lao động do Công ty xây 
dựng và báo cáo đến cơ quan chức năng có thẩm quyền. Thời hạn chi trả việc tạm ứng tiền 
lương: Hàng tháng Công ty thực hiện việc chi trả tiền lương 1 lần/ tháng, trong khoản thời 
gian từ ngày 01 đến ngày 15 của tháng liền kề theo quy chế tiền lương. Các hình thức trả 
lương: Công ty đang thực hiện trả lương cho người lao động bằng tiền mặt, hình thức chuyển 
khoản qua ngân hàng vào tài khoản ATM của từng người lao động.

Là một công ty phát triển mạnh về mảng dịch vụ, Công ty xem người lao động của mình là 
những tài sản quý giá nhất. Theo đó, Công ty nỗ lực xây dựng cơ chế chính sách về nhân sự 
linh động, chính sách phúc lợi ưu việt, môi trường làm việc năng động, sáng tạo nhằm tạo 
điều kiện phát triển cho tất cả CBCNV, cụ thể như sau:

Công ty luôn quan tâm, chăm sóc toàn diện đến người lao động từ vật chất đến tinh thần. Vào 
các dịp lễ Tết, ngoài việc cho cán bộ công nhân viên và người lao động được nghỉ đúng quy 
định, Công ty còn xây dựng và tổ chức các hoạt động du lịch, nghỉ mát nhằm tạo tinh thần 
đoàn kết và mối quan hệ, tạo điều kiện giao lưu văn hóa, văn nghệ thể dục thế thao cho các 
cán bộ công nhân viên.

Việc tuyển dụng lao động tại Công ty xuất phát từ nhu cầu công việc thực tế, người lao động 
được tuyển dụng phải đáp ứng các điều kiện quy định: sức khỏe, trình độ chuyên môn, kỹ năng 
phù hợp với quy chế tuyển dụng của Công ty. Quy trình tuyển dụng được thực hiện đúng theo 
quy định của pháp luật lao động hiện hành.

Công ty xem kế hoạch đào tạo nhân sự là kế hoạch mang tính chiến lược, thông qua việc đào 
tạo bài bản về chuyên môn và kỹ năng mềm khác sẽ tạo ra giá trị lớn nhất cho chính nhân viên 
lẫn Công ty. Kế hoạch đào tạo của Công ty chú trọng khuyến khích nhân viên phát triến bản 
thân để đáp ứng những yêu cầu cho công việc, vị trí hiện tại, động viên người lao động nỗ lực 
cho những vị trí cao hơn trong tương lai. Tùy theo nhu cầu công việc, người lao động được 
đơn vị cử đi đào tạo ngắn hạn một số công tác nghiệp vụ chuyên môn phục vụ cho hoạt động 
và nâng cao tay nghề kỹ năng làm việc.

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ &
CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI 
NGƯỜI LAO ĐỘNG
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
 KINH DOANH

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI TRONG 
VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

III
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH

Thông tin chung

Cơ cấu doanh thu thuần theo sản phẩm

Chỉ tiêu ĐVT TH 2019 TH2020
% T ă n g /

Gỉam  

Doanh thu thuần đồng 66.204.694.339 66.614.109.106 0,62%

Giá vốn hàng bán đồng 55.587.603.916 58.076.605.983 4,48%

Doanh thu hoạt động tài chính đồng 1.339.400.360 982.410.763 -26,65%

Chi phí quản lý doanh nghiệp đồng 10.102.316.056 9.438.047.240 -6,58%

Lợi nhuận từ HĐKD đồng 1.854.174.727 58.682.488 -96,84%

Lợi nhuận khác đồng -88.450.398 150.375.952 -270,01%

Lợi nhuận trước thuế đồng 1.765.724.329 209.058.440 -88,16%

Lợi nhuận sau thuế đồng 1.367.002.850 142.221.710 -89,60%

Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu 
(đồng/cổ phiếu)

255 26 -89,80%

Cơ cấu doanh thu 
Công ty 

Năm 2019 Năm 2020

Giá trị 
Tỷ trọng                                

(%)
Giá trị 

Tỷ trọng
(%)

Vệ sinh đô thị 50.518 76,31% 48.479 72,78%

Công viên cây xanh 10.034 15,16% 13.063 19,61%

Chiếu sáng công cộng 5.143 7,77% 4.840 7,27%

Công trình dịch vụ khác 509 0,77% 232 0,35%

Tổng doanh thu 66.204 100% 66.614 100%

Trong bối cảnh thị trường chung năm 2020 gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid 19 tác 
động đến các ngành nghề, Công ty đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp, phát huy các lợi thế, khắc 
phục khó khăn để duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả hoạt động kinh doanh 
trong năm qua có sự sụt giảm so với năm 2019, theo đó doanh thu thuần đạt 66.614 tỷ đồng, lợi 
nhuận sau thuế giảm 89,60% đạt 142.222 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, toàn thể cán bộ công nhân viên luôn duy trì, ý thức lao động được nâng cao, tinh thần 
làm việc nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, việc làm và thu nhập người lao động cơ bản được ổn 
định và có bước cải thiện đáng kể, các phong trào thi đua tiếp tục được phát huy, tinh thần quyết 
tâm vượt qua khó khăn, tự chủ trong kinh doanh có những bước tiến mới là nền tảng góp phần hoàn 
thành các mục tiêu đề ra. 

Cơ cấu doanh thu bên dưới cho thấy hoạt động kinh doanh chính hiện nay là dịch vụ công ích đối với lĩnh 
vực vệ sinh môi trường; duy tu chăm sóc cây xanh; duy tu chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông 
và một số dịch vụ khác với giá trị nhỏ. Để có thể cung cấp dịch vụ Công ty phải tham gia đấu thầu, hình 
thức này hiện nay có sự cạnh tranh giá cả rất gay gắt đã và đang tạo ra nhiều khó khăn cho hoạt động 
của UCT.

72,78%

19,61%

7,27%
0,35%

Vệ sinh đô thị Công viên cây xanh Chiếu sáng công cộng Công trình dịch vụ khác

76,31%

15,16%
7,77%

0,77%

Vệ sinh đô thị Công viên cây xanh Chiếu sáng công cộng Công trình dịch vụ khác

Năm 2019 Năm 2020

Trong năm 2020, vệ sinh đô thị vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của Công ty. Năm 2020 
tăng 13.063 tỷ đồng đạt 76,31%. Ngoại trừ dịch vụ Công viên cây xanh có sự tăng lên thì các hạng 
mục còn lại đều giảm tương đương nhau. Điều này được lý giải do tình hình cạnh tranh đấu thầu dành 
quyền cung cấp dịch vụ tại thành phố Cần Thơ vẫn còn tiếp diễn gây nhiều khó khăn trong hoạt động 
năm vừa qua của Công ty.

ĐVT: Tỷ đồng
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
ĐẦU TƯ

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Năm 2020

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 5,67 8,31

Hệ số thanh toán nhanh Lần 4,22 6,2

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 14,42% 9,91%

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 16,85% 11,00%

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 5,38 4,47

Vòng quay tổng tài sản Vòng 0,98 1,05

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 2,06% 0,21%

Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 2,39% 0,25%

Hệ số lợi nhuận sau thế/Tổng tài sản % 2,01% 0,22%

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

% 2,80% 0,09%

Các chỉ số tài chính chủ yếu

Trong năm qua, Công ty không đầu tư mua sắm máy móc thiết bị 
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Khả năng sinh lời

Chỉ tiêu cơ cấu vốn

Nhìn chung, nhóm chỉ số thanh toán của 
Công ty tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 
trước, trong đó hệ số thanh toán ngắn hạn 
tăng tới 2,64 lần đạt mức 8,31 và hệ số 
thanh toán nhanh tăng tới 1,4 lần đạt mức 
6,20. Nguyên nhân chính, trong năm qua 
khoản mục nợ ngắn hạn của Công ty giảm 
xuống, cụ thể từ hai khoản mục: thuế và các 
khoản phải nộp Nhà nước giảm 447 triệu 
đồng và quỹ khen thưởng phúc lợi giảm sấp 
xỉ 387 triệu đồng. Bên cạnh đó, hàng tồn 
kho trong năm giảm 0,18%, cho thấy Ban 
lãnh đạo Công ty  đã có những chính sách 
phù hợp, thích ứng kịp thời tình hình dịch 
bệnh Covid - 19.

Trong năm, tình hình hoạt động của Công 
ty gặp nhiều khó khăn. Kết quả kinh doanh 
của Công ty có sự suy giảm ở cả khoản 
mục tài sản và khoản mục nguồn vốn. Cụ 
thể, khoản mục nợ ngắn hạn giảm và nợ 
dài hạn không phát sinh. Điều này, đồng 
nghĩa công ty chịu chi phí lãi vay thấp là 
23.184.158 đồng trong năm. Chính vì vậy, 
hệ số nợ/ tổng tài sản và nợ/vốn chủ sở 
hữu năm 2020 tiếp tục giảm và giữ ở mức 
thấp, tương ứng là 9,91% và 11,00%. 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động của Công 
ty có sự thay đổi so với năm 2019 khi vòng 
quay hàng tồn kho giảm từ 5,38 vòng xuống 
còn 4,47 vòng, do hoạt động trong năm gặp 
nhiều khó khăn dưới ảnh hưởng từ dịch bệnh 
Covid – 19 . Vòng quay tổng tài sản tăng nhẹ 
từ 0,98 vòng lên 1,05 vòng cho thấy công ty 
đang tạo ra nhiều doanh thu trên mỗi đơn 
vị giá trị tài sản. Khi vắc-xin covid-19 được 
chế tạo và tình hình dịch bệnh được kiểm 
soát, năng lực hoạt động của Công ty sẽ 
tăng trưởng trở lại. 

Kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 
2020 được thể hiện rõ nét qua nhóm chỉ tiêu 
về khả năng sinh lời của UCT. Lợi nhuận sau 
thuế của Công ty giảm mạnh dẫn đến tất cả các 
chỉ số khả năng sinh lời của Doanh nghiệp đều 
sụt giảm rất đáng kể so với năm trước. Cụ thể, 
tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân 
(ROE) đã giảm từ 2,39% (năm 2019) xuống 
còn 0,25% năm 2020; chỉ số (ROA) cũng giảm 
từ 2,01% (năm 2019) xuống còn 0,22% (năm 
2020). Nguyên nhân là do hoạt động của Công 
ty có tính đặc thù, hoạt động kinh doanh chính 
hiện nay là dịch vụ công ích đối với lĩnh vực vệ 
sinh môi trường, duy tu chăm sóc cây xanh, duy 
tu chiếu sáng công cộng, thực hiện theo hình 
thức đấu thấu có sự cạnh tranh giảm giá, lợi 
nhuận thu về không cao. 

Hệ số nợ/ Tổng tài sản

Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu

14,42

2019 2020

9,91
11,00

16,85

5,67
4,22

8,31

6,20

Khả năng thanh toán ngắn hạn

Khả năng thanh toán nhanh

5,38

1,050,98

4,47

Vòng quay hàng tồn kho

Vòng quay tổng tài sản

2019 2020

2019 2020

2,06
2,39

2,01

2,80

0,21 0,25 0,22 0,09

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân

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

Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Do-
anh thu thuần

2019 2020

ĐVT: lần

ĐVT: %

ĐVT: %

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động ĐVT: vòng

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 
THAY ĐỔI TRONG 
VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ                    
SỞ HỮU

Cổ phần

Tổng cổ phần: 5.424.900 cổ phiếu

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại cổ phần đang lưu hành: Cổ phần phổ thông

Số cổ phần tự do chuyển nhượng: 0 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 31/12/2020

STT Loại cổ đông Số lượng cổ đông Số lượng cổ phiếu Tỷ lệ sở hữu

I Cổ đông trong nước 165 2.658.201 49,00%

Cổ đông tổ chức - - -

Cổ đông cá nhân 165 2.658.201 49,00%

II Cổ đông nước ngoài - - -

Cổ đông tổ chức - - -

Cổ đông cá nhân - - -

III Cổ đông nhà nước 1 2.766.699 51,00%

Tổng cộng 166 5.424.900 100%

STT Tên cổ đông
Số lượng cổ phần nắm 

giữ
  (Cổ phần)

Tỷ lệ 
(%)

1 Uỷ ban nhân dân Tp Cần Thơ 2.766.699 51,00%

2 Trịnh Quang Tiến 2.244.501 41,37%

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
Năm 2020, Công ty không có sự thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Giao dịch cổ phiếu quỹ
Không có

Các chứng khoán khác
Không có
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BÁO CÁO CỦA BAN 
TỔNG GIÁM ĐỐC 
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤTKINH DOANH

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC 
CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG 
LAI

GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI 
VỚI KIỂM TOÁN 

IV
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
KINH DOANH

Chỉ tiêu TH 2020 KH 2020 %TH /KH 2020

Doanh thu thuần 66.614.109.106 65.000.000.000 102,48%

Trong đó:  

+Vệ sinh đô thị 48.479.000.000 48.000.000.000 101,00%

+Công viên cây xanh  13.063.000.000 12.000.000.000 108,86%

+Chiếu sáng công cộng 4.840.000.000 4.500.000.000 107,56%

+Công trình, Dịch vụ khác 232.000.000 500.000.000 46,36 %

Vốn điều lệ 54.249.000.000 54.249.000.000 100%

Lợi nhuận sau thuế 142.221.710 1.056.000.000 13,47%

Tỷ lệ LNST/DTT 1,62%
Tỷ lệ LNST/VĐL 1,95%

Hoạt động SXKD năm 2020 tuy có nhiều thuận lợi, khó khăn thách thức đan xen nhưng Công ty luôn 
nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lảnh đạo cấp trên, sự đoàn kết thống nhất trong Ban lành đạo, 
người lao động, các cổ đông. Đó là nguồn động lực chính khích lệ tinh thần Ban Giám đốc Công ty 
để Ban Giám đốc thực hiện tốt vai trò trách nhiệm trong quản lý điều hành hoạt động SXKD đảm bảo 
các khối lượng công việc đạt chất lượng, hiệu quả theo yêu cầu của chủ đầu tư, nghị quyết HĐQT, 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, bảo toàn nguồn vốn, duy trì việc làm, mức thu nhập cho NLĐ, lãi cổ 
tức cho cổ đông, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước, các chế độ chính sách cho NLĐ đúng luật
định.
Trong năm qua, Ban Giám đốc đả chủ động thực hiện nhiều giải pháp, phát huy các lợi thế, khắc phục 
khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ do ĐHĐCĐ đề ra. Doanh thu thuần năm 2020 là 66.614.109.106 
đồng và đạt tỷ lệ 102,48% vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Mặc dù vậy, do giá vốn hàng bán là   
giá vốn dịch vụ đã cung cấp (nhân công, xăng dầu và nguyên vật liệu,..) có nhiều biến động so với 
năm 2019 nên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 142.221.710 đồng không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.  

ĐVT: đồng



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ59 60

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tiêu chí 2019 2020 %Tăng/giảm

Tài sản 65.264.664.664 62.114.218.177 -4,83%

Tài sản ngắn hạn 51.102.682.634 51.119.631.191 0,03%

Tài sản dài hạn 14.161.982.030 10.994.586.986 -22,37%

Nguồn vốn 65.264.664.664 62.114.218.177 -4,83%

Nợ ngắn hạn 9.020.128.469 6.153.240.732 -31,78%

Nợ dài hạn 390.000.000 0

Vốn chủ sở hữu 55.854.536.195 55.960.977.445 0,19%

Năm 2020, Tổng tài sản của Công ty tiếp tục có sự biến động khi đã giảm 4,83% so với năm trước 
đạt mức 62,114 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn tăng nhẹ 0,03% đạt 51,119 tỷ đồng và tài sản dài hạn 
giảm mạnh 22,37% đạt 10,994 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do tài sản cố định đến kì khấu 
hao làm cho tài sản dài hạn giảm xuống, nguyên nhân này gián tiếp làm cho tổng tài sản giảm và 
nguyên nhân dẫn đến từ việc chi trả phân phối lợi nhuận bằng tiền mặt cho các cổ đông. 
Nợ phải trả của Công ty đã giảm xuống đáng kể trong năm 2020 ở mức 6,153 tỷ đồng giảm 31,78% 
so với năm 2020. Hai khoản mục giảm mạnh là quỹ khen thưởng phúc lợi giảm còn 129 triệu đồng 
và khoản mục thuế và các khoản phải nộp Nhà nước giảm còn 649 triệu đồng. 
Nợ dài hạn trong năm qua không có phát sinh do Công ty không đầu tư tiền cho quỹ phát triển 
khoa học công nghệ.
Tỷ trọng vốn chủ sở hữu tăng nhẹ trong cơ cấu nguồn vốn. Công ty đang thận trọng hơn trong việc 
sử dụng đòn bẩy tài chính, hạn chế nợ vay.

ĐVT: đồng
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ 
CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH 
SÁCH, QUẢN LÝ

Năm qua Công ty tiếp tục duy trì cơ cấu tổ chức như những năm trước. Các chính sách quản lý cũng 
được giữ vững và tiếp tục hỗ trợ tích cực cho công tác điều hành của Ban Giám đốc 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG 
TƯƠNG LAI 

•  Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.
•  Tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh quyết toán các gói thầu đang thực hiện, liên hệ thu hồi nợ các 
năm trước từ các Chủ đầu tư và khách hàng chưa thanh toán cho Công ty, nhằm thực hiện đạt kế 
hoạch kinh doanh năm 2021.
•  Do vẫn còn nhiều khó khăn trong chính sách liên quan đến phí cung cấp dịch vụ và tình hình cạnh 
tranh tại địa bàn hoạt động vẫn còn gay gắt, năm 2021 Công ty đặt mục tiêu cố gắng hoàn thành kế 
hoạch thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế năm 2021: 

Chỉ tiêu Thực hiện 2020 Kế hoạch năm 2021 Tỷ lệ%2021/2020

Doanh thu thuần 66.614.109.106 71.000.000.000 107%

Vốn điều lệ 54.149.000.000 54.249.000.000 100%

Lợi nhuận sau thuế 142.221.710 320.000.000 225%

Tỷ lệ LNST/DTT 0,21% 0,45% -

Tỷ lệ LNST/VDL 0,26% 0,59% -

Các công tác trọng tâm

• Tập trung tổ chức thực hiện tốt các gói thầu gia hạn thời gian thực hiện trong khi chờ đấu thầu, thực 
hiện thu và quản lý tiền dịch vụ thu, gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn Công ty thi công 
và công tác vận hành xử lý chôn lấp rác thải sinh hoạt tại Bãi rác Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, thành 
phố Cần Thơ.
• Chăm lo đời sống cho CB-CNVLĐ trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021. Chi thưởng, Tết cho CB-CNV 
Công ty, chăm lo gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, CB-CNV đã nghỉ hưu và các trường 
hợp khác theo điều kiện của Công ty. 
• Chỉ đạo các Đội thi công tổ chức thực hiện tốt các gói thầu, phấn đấu thực hiện thu và quản lý tiền 
dịch vụ thu, gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn Công ty thi công đạt kế hoạch.
• Xây dựng và triển khai thực hiện phương án khoán trọn gói cho các Đội thi công.
• Ngoài các lĩnh vực đang hoạt động, chủ động khảo sát, xây dựng nghiên cứu mở thêm các ngành 
nghề khác để tăng doanh thu, có lợi nhuận và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động.
• Thực hiện tốt một số công tác phục vụ các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện, ngày hội,...của thành phố trong 
năm 2021 theo kế hoạch của Chủ đầu tư và Công ty.  
• Nghiên cứu, xây dựng và kêu gọi đầu tư dự án hoa viên tiên cảnh gồm địa táng và hỏa táng; Đầu tư 
bãi xử lí phân rút hầm cầu để khai thác xe hút hầm cầu, rác xây dựng và bùn đất…
• Liên hệ khách hàng ký các hợp đồng dịch vụ năm 2021; Tập trung mọi nguồn lực tham dự đấu thầu 
dịch vụ công ích công viên cây xanh, chiếu sáng công cộng và các dịch vụ liên quan công cộng năm 
2021.
• Tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021; Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Các biện pháp cụ thể thực hiện kế hoạch

• Kiện toàn ổn định cơ cấu bộ máy theo mô hình năng động, hiệu quả để thích ứng hoạt động của Công 
ty cổ phần và Luật doanh nghiệp mới. Phát triển nguồn lực đủ về chất và lượng, có trình độ năng lực 
quản lý kinh tế, lao động có tay nghề.
• Sửa đổi, điều chỉnh các nội quy, quy chế, quy trình hoạt động, đơn giá dịch vụ,… phù hợp hoạt động 
Công ty Cổ phần.
• Tăng cường xây dựng phát triển công tác  phối hợp với Chủ đầu tư, địa phương trong công tác vệ 
sinh đô thị thông qua quy chế phối hợp. Phối hợp với Chủ đầu tư, Sở, ngành Thành phố hoàn thành 
công tác phục vụ lễ, hội của Thành phố.
• Đẩy mạnh công tác quan hệ đối tác, khách hàng, tìm kiếm công trình.
• Xây dựng quy trình thu gom rác thải bằng cơ giới hóa, theo hướng hạn chế điểm tập kết rác thải trên 
các tuyến đường.
• Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao năng lực kinh doanh, năng lực cạnh tranh, phát triển 
thương hiệu Công ty.
• Tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động giảm thiểu tối đa tai nạn lao động và tai nạn 
giao thông. 

ĐVT: đồng
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GIẢI TRÌNH CỦA BAN 
GIÁM ĐỐC
ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM 
TOÁN

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Công ty kiểm toán độc lập đã có ý kiến chấp 
nhận toàn phần đối với báo cáo này; vì vậy, Ban Giám đốc không có ý kiến thêm.  
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ĐÁNH GIÁ CỦA 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC 
MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

ĐÁNH GIÁ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT 
ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

CÁC KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ 

V

CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI 
ĐỒNG QUẢN TRỊ
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI 
ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC 
MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA 
CÔNG TY 

CÁC KẾ HOẠCH ĐỊNH 
HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN 
GIÁM ĐỐC  

• HĐQT thường xuyên thực hiện chức năng giám sát đối với Giám đốc thông qua việc kiểm tra 
thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các báo cáo của Ban Giám đốc đã hoàn thành và 
thực hiện đúng quy định.
• Ban Giám đốc đã nỗ lực hết mình trong việc hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông 
mà Hội đồng quản trị giao phó. Hội đồng quản trị đánh giá cao những nỗ lực và quyết tâm của 
tất cả các thành viên trong việc điều hành Công ty. 
• Nhìn lại một năm qua, kết quả hoạt động là bằng chứng rõ rệt và xứng đáng cho những cống 
hiến mà Ban Giám đốc dành cho Công ty trong suốt thời gian qua. Hội đồng quản trị tin tưởng 
rằng trong thời gian tới, với việc duy trì và phát triển các chính sách quản lý hiệu quả Công ty 
sẽ tiếp tục có nhiều thành công. 

• Tuân thủ thực hiện đúng Luật Doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ, Quy chế của 
Công ty. 
• Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
• Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ kiểm tra, tổ chức thi công khoa học hợp lý; xây dựng 
định mức lao động tiên tiến, cơ chế khoán công việc, khoán chi phí.
• Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các công trình trọng tâm như: Quản lý, chăm sóc cây xanh, 
thảm cỏ đường phố và cơ quan; Quản lý, duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị; thu giá dịch vụ thu 
gom rác thải và khối lượng quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP Cần 
Thơ năm 2021; đảm bảo chất lượng dịch vụ theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư,
• Tiếp tục cũng cố bộ máy tổ chức, nhân sự để bảo vệ quyền lợi của các cổ đông, người lao 
động, phấn đấu lợi nhuận thực hiện cao hơn kế hoạch đã đề ra nhằm đáp lại sự tin tưởng của 
các cổ đông và đóng góp cho ngân sách nhà nước cũng như chi trả cổ tức cho các cổ đông. 
• Đẩy mạnh đầu tư và cải tiến, đổi mới thiết bị, phương tiện làm việc, nhằm góp phần nâng cao 
năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc. 
• Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm đối tác, thị trường cung ứng sản phẩm dịch vụ ra bên 
ngoài, Chủ động nắm bắt thông tin và tham gia đấu thầu thi công các công trình thuộc những 
lĩnh vực mà công ty có nhiều kinh nghiệm, tiềm năng; chào giá hợp lý để thực hiện ký kết các 
hợp đồng, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập ổn định cho người lao động. 
• Tăng cường công tác trao đổi, hợp tác, học tập, kinh nghiệm quản lý từ các Công ty cùng 
ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. 

• Các hoạt động trọng tâm liên quan đến các dịch vụ mà Công ty cung cấp đã được Ban Điều 
hành triển khai thực hiện tốt. Kết quả hoạt động kinh doanh 2020 cao hơn năm trước, Công ty 
cũng đã hoàn thành được mục tiêu đề ra, qua đó góp phần nâng cao thu nhập bình quân của 
người lao động.
• Hiện nay, Công ty một mặt vừa phải chú trọng cải tiến công tác quản lý, một mặt vừa phải ổn 
định hoạt động kinh doanh để phù hợp với định hướng chiến lược phát triển trong tương lai. Do 
đó, cần phải có thời gian để hoạt động kinh doanh của UCT đi vào ổn định sau khó khăn. Phân 
khúc thị trường trong các lĩnh vực mà Công ty đang tham gia khá hẹp, lại gặp nhiều sự cạnh 
tranh từ các đối thủ, Công ty thường phải giảm giá thầu để giữ vững thị phần nên lợi nhuận bị 
ảnh hưởng. Đây chính là những khó khăn mà UCT đang gặp phải, trong thời gian tới Hội đồng 
quản trị sẽ phải phối hợp hơn nữa với Ban Điều hành để định hướng chỉ đạo, giám sát thực hiện 
các công tác hoạt động trọng tâm nhằm khắc phục những khó khăn trên để có thể hoàn thành 
tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao phó.
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VI
BÁO CÁO PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG

MỤC TIÊU HÀNH ĐỘNG 
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MỤC TIÊU

QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆU
Công ty luôn sử dụng nguồn nguyên vật liệu đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo về số 
lượng và chất lượng đã được đề ra như sau: 

TIÊU THỤ
 NĂNG LƯỢNG

Công ty đã và đang làm tốt công tác quản lý hệ 
thống chiếu sáng của Thành phố Cần Thơ. Toàn bộ 
số lượng đèn chiếu sáng được hoạt động theo cơ chế 
tắt mở tự động. Thời gian bật - tắt hệ thống chiếu 
sáng sẽ được điều chỉnh tuỳ theo mùa trong năm cho 
phù hợp độ sáng của hệ thống đường giao thông, có 
kế hoạch tiết giảm hợp lý theo từng khu vực và thời 
gian, đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, Công ty thường 
xuyên kiểm tra và thay các thiết bị điện cũ kỷ, cải tiến 
hệ thống chiếu sáng. Việc làm này đã giúp tiết kiệm 
được lượng điện năng tiêu thụ.

TIÊU THỤ PHÁP 
LUẬT VỀ BẢO VỆ 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Lĩnh vực hoạt động liên quan đến môi trường là lĩnh vực 
kinh doanh chính của Công ty, vì thế công ty luôn đặt mục 
tiêu bảo vệ môi trường lên hàng đầu, tuân thủ nghiêm ngặt 
các quy định về bảo vệ môi trường. Không chỉ vậy, Công ty 
chủ trương phối hợp với ban lãnh đạo và người dân trong địa 
bàn Tỉnh và Thành phố tập trung thực hiện công tác tuyên 
truyền, phân loại, thu gom và xử lý toàn bộ rác thải sinh hoạt 
bằng nhiều phương pháp thích hợp; hạn chế tối đa chất thải 
chôn lấp, chấm dứt nạn vứt rác, xả thải trực tiếp xuống kênh 
rạch. Ngoài ra, Công ty cùng thường xuyên tổ chức các buổi 
dọn rác ở các nơi công cộng trong toàn thể nhân viên không 
kể nhân viên văn phòng, không vi phạm các quy định pháp 
luật về môi trường và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan 
quàn lý môi trường.

TIÊU THỤ
 NƯỚC

Công ty nhận thức được rằng nguồn nước là tài nguyên 
vô giá nhưng không phải vô tận, vì vậy mỗi cá nhân, 
mỗi doanh nghiệp phải biết sử dụng hợp lý nhằm bảo 
vệ nguồn nước không bị cạn kiệt và còn giúp bảo vệ môi 
trường.
Trong năm 2020, lượng nước tiêu thụ tại Công ty luôn 
được kiểm soát khá chặt chẽ, sử dụng các thiết bị tiết 
kiệm nước.
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Trên cơ sở nhận định những thuận lợi và khó khăn trong năm 2021 ảnh hưởng đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, đồng thời xác định yếu tố nội lực về tài chính, 
nguồn nhân lực của Công ty cũng như xét đến các công việc mà Công ty triển khai thi công trong năm 
2021. Hội đồng quản trị xác định nhiệm vụ trong năm 2021. 
Chiến lược phát triển bền vững của Công ty hướngđến là đảm bảo sự cân bằng giữa lợi ích của các 
bên liên quan và hài hòa cả 3 mục đích: Một, tối ưu kinh tế để tăng trưởng một cách hiệu quả và bền 
vững; Hai, có trách nhiệm với xã hội; Ba, bảo vệ môi trường.

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Công ty Cổ phần đô thị Cần Thơ tập trung phát triển các dự án đô thị tại địa phương mang lại giá trị 
cảnh quan nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan mang lại ngân sách cho địa phương. Việc đầu 
tư thực hiện các dự án của Công ty ngoài việc thay đổi diện mạo mới cho du lịch Cần Thơ còn góp 
phần thu hút làn sóng đầu  tư, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo công ăn việc làm cho cư 
dân địa phương.  

Về kinh tế

Về xã hội và cộng đồng
Xây dựng môi trường làm việc năng động, thoải mái giúp người lao động phát huy hết năng lực cá 
nhân, gắn bó và cống hiến cho công ty. Xây dựng chính sách thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi 
ngộ nhân tài, chính sách đào tạo, chăm lo tinh thần cho người lao động hiệu quả đề người lao động 
luôn là người đồng hành cùng quá trình phát triển của Công ty. 
Trách nhiệm với cộng đồng và địa phương, chú trọng các hoạt động đầu tư phát triển cộng đồng và 
hỗ trợ tài chính phục vụ cộng đồng.

Về môi trường 

Công ty Cổ phần đô thị Cần Thơ luôn đặt mục tiêu phát triển bền vững cho môi trường, xã hội và 
cộng đồng song song với những mục tiêu phát triển kinh tế tại bất cứ dự án nào mà UCT đầu tư và 
triển khai thực. Dân số đô thị ở Việt Nam đang gia tăng với tốc độ thuộc nhóm nhanh nhất ở Châu Á, 
được tiếp sức bởi một nền kinh tế đang mở rộng dựa chủ yếu vào công nghiệp hóa. Nhận thức được 
nguy cơ ngày càng tăng đối với sức khỏe người dân và môi trường, Công ty thực hiện các dự án trên 
địa bàn đều được thực hiện với tiêu chí hài hòa với thiên nhiên và môi trường, tôn trọng và nâng tầm 
cảnh quan khu vực, thể hiện sự ý thức trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường. 
Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực đô thị (dịch vụ công ích), hơn ai hết UCT nhận thức được vấn 
đề bảo vệ môi trường là cấp bách. Vì thế, UCT không ngừng nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ nhằm 
đưa ra những giải pháp kịp thời và đảm bảo các tiêu chí do nhà nước đề ra. Góp phần xây dựng môi 
trường xanh-sạch-đẹp tạo nên môi trường sống trong lành, thân thiện cho cộng đồng xã hội.  

MỤC TIÊU
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VII
QUẢN TRỊ CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN KIỂM SOÁT

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN 
LỢI ÍCH
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Danh sách HĐQT

Các cuộc họp HĐQT

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú

1 Lưu Việt Chiến Chủ tịch Hội đồng quản trị Bổ nhiệm 26/06/2015

2 Trần Thanh Phong Thành viên Hội đồng quản trị

3 Lê Thanh Hiếu 
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán 
trưởng

Bổ nhiệm 26/06/2015

4 Võ Văn Được Thành viên Hội đồng quản trị Bổ nhiệm 26/06/2015

5 Nguyễn Phúc Như Thành viên Hội đồng quản trị

STT Thành viên HĐQT
Số buổi họp HĐQT 

tham dự
Tỷ lệ tham dự họp

Lý do không 
tham dự họp

1 ông Lưu Việt Chiến 13/13 100%

2 Ông Trần Thanh Phong 13/13 100% -

3 Ông Lê Thanh Hiếu 13/13 100% -

4 ông Nguyễn Phúc Như 13/13 100% -

5 Ông Võ Văn Được 13/13 100% -

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị  không có

Nhìn lại một năm hoạt động, Ban Giám đốc luôn bám sát phương hướng nhiệm vụ đã đề ra để đảm bảo kế hoạch 
kinh doanh của Công ty đạt kỳ vọng. Mặc dù gặp một sô khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài, khối 
lượng công việc và doanh thu của năm còn khá khiêm tốn, tuy nhiên các Nghị quyếtt của ĐHĐCĐ và HĐQT 
đều được Ban Giám đốc triển khai đúng đắn và phù hợp với tình hình thực tế. HĐQT cho rằng Ban Giám đốc 
đã hoạt dộng đúng chức năng và nhiệm vụ của mình và đã cùng với toàn bộ cán bộ - công nhân lao động mang 
lại kết quả kinh doanh bền víhig trong những năm qua.

Nghị quyết

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung

1 0l/NQ-HĐQT 16/3/2020
Về việc thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ 
đồng thường niên năm 2020.

2 02/NQ-HĐQT 12/6/2020
Về việc tồ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2020

3 05/NQ-HĐQT 9/9/2020
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội 
đồng quản tri Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ

4 06/NQ-HĐQT 9/9/2020
Về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin Công ty 
Cổ phần Đô thị Cần Thơ

5 07/NQ-HĐQT 9/9/2020
Về việc bổ nhiệm Người công bố thông tin Công ty Cổ 
phần Đô thị Cần Thơ

Bổ nhiệm 26/06/2015

Bổ nhiệm 26/06/2015
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Quyết định

STT Số Quyết định Ngày Nội dung
Tỷ lệ thông 

qua

1 01/QĐ-HĐQT 10/01/2020
Về việc thành lập Đội MTĐT Cái Răng trực thuộc 
Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

100%

2 02/QĐ-HĐQT 10/01/2020
Về việc thành lập Đội CVCX Vĩnh Thạnh trực thuộc 
Công ty.

100%

3 03/QĐ-HĐQT 13/01/2020 Về việc bổ nhiệm Đội trưởng Đội MTĐT Cái Răng. 100%

4 04/QĐ-HĐQT 13/01/2020
Về việc phân công cán bộ phụ trách quản lý Đội 
CVCX Vĩnh Thạnh.

100%

5 05/QĐ-HĐQT 5/3/2020
Về việc tặng nhà tình thương cho ông Lê Hữu 
Phước, công đoàn viên công tác tại Đội MTĐT 
Thốt Nốt thuộc Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

100%

6 06/QĐ-HĐQT 16/3/2020
Về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2020.

100%

7 07/QĐ-HĐQT 16/3/2020
Về việc thành lập Ban Thư ký Đại hội đồng Cồ 
đông thường niên năm 2020.

100%

8 08/QĐ-HĐQT 23/3/2020

Về việc thành lập Ban chỉ đạo của Công ty Cổ 
phần Đô thị Cần Thơ về phòng, chống dịch bệnh 
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút 
corona gây ra.

100%

9 09/QĐ-HĐQT 19/6/2020
Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông 
Đại hội dồng cổ đông thường niên năm 2020.

100%

10 10/QĐ-HĐQT 20/8/2020
Về việc điều động, bổ nhiệm chức danh Phó 
phòng, phòng Dịch vụ đô thị

100%

11 11/QĐ-HĐQT 20/8/2020
Về việc điều động, bố nhiệm chức danh Phó 
phòng, phòng Kỹ thuật vật tư.

100%

12 12/QĐ-HĐQT 20/8/2020
Về việc điều động, bổ nhiệm Đội trưởng Đội Công 
viên cây xanh và Đội Cây xanh Vĩnh Thạnh

100%

13 13/QĐ-HĐQT 24/8/2020
Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác 
chuyển đổi thu gom rác bằng xe cơ giới

100%

14 14/QĐ-HĐQT 25/8/2020
Về việc thành lập Tổ công tác phục vụ Đại hội 
Đảng bộ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 
2025.

100%

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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STT Số quyết định Ngày Nội dung
Tỷ lệ thông 

qua

15 15/QĐ-HĐQT 12/10/2020 Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty 100%

16 16/QĐ-HĐQT 12/10/2020 Về việc bồ nhiệm Phó Giám đốc Công ty 100%

17 17/QĐ-HĐQT 15/10/2020
Về việc mua lại cổ phiếu của Công ty Cồ phần 
Đô thị cấn Thơ

100%

18 18/QĐ-HĐQT 15/10/2020
Về việc thông qua phương án mua lại Cổ phiếu 
UCT

100%

19 19/QĐ-HĐQT 15/10/2020
Về việc chỉ định đơn vị thực hiện giao dịch mua 
cổ phiếu quỹ UCT

100%

20 20/QĐ-HĐQT 15/10/2020

Về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 20/
QĐ-HĐQT ngày 21 tháng 12 năm 2018 và 
Điều 1 Quyết định số 01A/QĐ-HĐQT ngày 18 
tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng quản 
trị Công ty cồ phần Đô thị Cần Thơ.

100%

21 21/QĐ-HĐQT 26/10/2020

Về việc phê duyệt Đề cương khảo sát địa chất 
công trình. Công trình: Công ty Cổ phần Đô thị 
cần Thơ; Hạng mục: Kho, xưởng sửa chữa các 
đội trực thuộc; Địa điếm thực hiện: tại số 396 
Cách mạng tháng tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, 
quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

100%

22 22/QĐ-HĐQT 2/11/2020
Về việc chỉ định đơn vị thực hiện công tác khảo 
sát địa chất công trình

100%

23 23/QĐ-HĐQT 2/11/2020
Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của 
Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ.

100%

Quyết định

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT
Số quyết 

định
Ngày Nội dung

Tỷ lệ 
thông qua

24 24/QĐ-HĐQT 10/11/2020 Về việc áp dụng hóa đơn điện tử 100%

25 25/QĐ-HĐQT 18/11/2020

Vê việc thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu ban 
phục vụ tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập 
Hiệp hội Môi trường Đô thị & Khu công nghiệp 
Việt Nam, Hội nghị Môi trường đô thị và Khu 
công nghiệp khu vực miền Nam tại thành phố 
Cần Thơ.

100%

26 26/QĐ-HĐQT 27/11/2020

Về việc điều chỉnh tên gọi, chức năng nhiệm 
vụ phòng Kế hoạch kinh doanh thành phòng 
Kế hoạch tống hợp thuộc Công ty Cổ phần Đô 
thị Cần Thơ

100%

27 27/QĐ-HĐQT 27/11/2020

Về việc điêu chỉnh tên gọi, chức năng nhiệm 
vụ phòng Dịch vụ đô thị thành phòng Kinh do-
anh dịch vụ thuộc Công ty cổ phần Đô thị Cần 
Thơ

100%

28 28/QĐ-HĐQT 27/11/2020
Về việc thành lập Đội Môi trường đô thị Ninh 
Kiều - Cái Răng trực thuộc Công ty cổ phần Đô 
thị Cần Thơ

100%

29 29/QĐ-HĐQT 27/11/2020
về việc thành lập Đội Môi trường đô thị Ô Môn 
- Thới Lai - Thốt Nốt trực thuộc Công ty cổ 
phần Đô thị Cần Thơ

100%

30 30/QĐ-HĐQT 27/11/2020

Vẻ việc điều chỉnh tên gọi, chức năng nhiệm vụ 
Đội Điều vận và sửa chữa phương tiện thành 
Đội Sửa chữa phương tiện trực thuộc Công ty 
Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

100%

31 31/QĐ-HĐQT 27/11/2020
Về việc thành lập Đội Công viên - Cây xanh 
trực thuộc Công ty cổ phẩn Đô thị Cần Thơ.

100%

32 32/QĐ-HĐQT 30/11/2020
Về việc Điều động bổ nhiệm phó phòng Kinh 
doanh - Dịch vụ

100%

33 33/QB-HBQT 30/11/2020
Về việc bổ nhiệm Đội trưởng Đội MTĐT Ninh 
Kiều - Cái Răng

100%

34 34/QB-HBQT 30/11/2020
Về việc bổ nhiệm Đội phó Đội MTĐT Ninh Kiều 
- Cái Răng (Lý Sang)

100%
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STT Số quyết định Ngày Nội dung
Tỷ lệ thông        

qua

35 35/QĐ-HĐQT 30/11/2020
Về việc bổ nhiệm Đội phó Đội MTĐT Ninh 
Kiều - Cái Răng (Lý Văn Út)

100%

36 36/QĐ-HĐQT 30/11/2020
Về việc bổ nhiệm Đội phó Đội MTĐT Ninh 
Kiều - Cái Răng (Nguyễn Văn Lượm)

100%

37 37/QĐ-HĐQT 30/11/2020
Về việc Điều động bổ nhiệm Đội trường Đội 
MTĐT Ô Môn - Thới Lai - Thốt Nốt (Nguyễn 
Phương Bắc)

100%

38 38/QĐ-HĐQT 30/11/2020
Về việc Điều động bồ nhiệm Đội phó Đội 
MTĐT Ô Môn - Thới Lai - Thốt Nốt (Nguyễn 
Anh Chương

100%

39 39/QĐ-HĐQT 30/11/2020
Về việc Điều động bổ nhiệm Đội phó Đội 
MTĐT Ô Môn - Thới Lai - Thốt Nốt (Nguyễn 
Minh Hiền)

100%

40 40/QĐ-HĐQT 30/11/2020
Về việc bổ nhiệm Đội trưởng Đội Công viên - 
Cây xanh

100%

41 41/QĐ-HĐQT 30/11/2020
Về việc bồ nhiệm Đội trưởng Đội Sửa chữa 
phương tiện.

100%

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Quyết định
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BAN KIỂM SOÁT

STT
Thành viên BKS/Ủy 

ban Kiểm toán
Số buổi họp 

tham dự
Tỷ lệ tham 

dự họp
Tỷ ỉệ biểu 

quyết
Lý do không 
tham dự họp

1 Ông Đặng Minh Khiết 04 100% 100% -

2 Ông Nguyễn Quốc Cường 04 100% 100% -

3 Bà Nguyễn Thị Thúy Vy 04 100% 100% -

Danh sách BKS

Các cuộc họp BKS/Uỷ ban Kiểm toán

Hoạt động giám sát của BKS/Uỷ ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban 
Giám đốc điều hành và Cổ đông

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Uỷ ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban 
Giám đốc điều hành và các cán bộ hợp lý khác

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú

1 Đặng Minh Khiết Trưởng Ban kiểm soát

2 Nguyễn Quốc Cường Thành viên Ban kiểm soát

3 Nguyễn Thị Thúy Vy Thành viên Ban kiểm soát

Trong năm, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp, các thành viên đều tham dự đây đủ, cùng thảo luận 
và trao đổi thông tin và thống nhất các nội dung: 
Việc hợp đồng thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ 
tư vấn tài chính kiểm toán Nam Việt.
- Việc thay đổi cơ cấu vốn sau khi thực hiện thoái vốn Nhà nước theo Quyết định của ƯBND thành phố 
Cần Thơ.
- Giám sát tình hình kiểm kê tài sản tại thời điểm khóa sổ ngày 31 tháng 12 năm 2019. 
- Tham gia đóng góp chương trình, kế hoạch, thực hiện tổ chức Đại hội đông Cô đông thường niên 
năm 2020.
- Tham gia cùng Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc làm việc với các đơn vị trực thuộc.
- Đóng góp dự thảo Ọuy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản tri; Quy chê Công bố thông tin; 
Quy chế Chi tiêu nội bộ.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019.
- Thẩm định Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng năm 2020.
- Đóng góp dự thảo Báo cáo sơ kết, tổng kết của Công ty
- Giúp Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc soát xét công tác quản lý cấp phát nhiên liệu, dâu mỡ phụ cho 
các phương tiện vận chuyển của Công ty và các công tác giám sát thường xuyên khác.

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Ban 
giám đốc, các Phòng Ban, Đon vị trực thuộc;
Giữ được mối liên lạc thường xuyên trong Ban Kiêm soát, giữa Ban Kiểm soát với Hội đông quản trị và 
với Ban Giám đốc Công ty.
Trường ban Kiêm soát đã tham dự đầy dú các cuộc họp của Hôi đồng quản trị, được cung cấp thông 
tin kịp thời để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

Hoạt động của BKS/Ủy ban Kiểm toán  không có

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO  VÀ CÁC KHOẢN 
LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN 
GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT
Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ
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VII
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
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BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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