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CÔNG TY CỔ PHẦN  

XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG 

 BÌNH DƯƠNG 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc 
 

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2022 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 

 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2022 

 

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty 

Cổ phần  Xây dựng & Giao thông Bình Dương thông qua ngày 23/04/2021. 

 - Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng 

Cổ đông nhất trí thông qua. 

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương 

(BECAMEX BCE) xin báo cáo một số hoạt động chính của Công ty trong năm 2021 với 

kết quả như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG 

TY TRONG NĂM 2021. 

 Trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền 

kinh tế, đặc biệt là trong quý III/2021 nhiều địa phương kinh tế trọng điểm trong cả nước 

phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, trong khi vừa phải duy trì hoạt động sản xuất kinh 

doanh vừa phải phòng chống dịch bệnh. 

Trong tình hình đó, Công ty CP Xây dựng và Giao thông Bình Dương đã thực hiện kế 

hoạch kinh doanh năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra với kết quả như sau: 

 Tổng doanh thu năm 2021 đạt 111,2 tỷ đồng, giảm 73% so với năm 2020 và bằng 25% 

kế hoạch. Trong đó, doanh thu xây dựng đạt 101,7 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 91% tổng doanh thu; 

doanh thu bất động sản đạt 9,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9% tổng doanh thu. 

 Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 22,13 tỷ đồng, giảm 33% so với năm 2020 và đạt 34% 

kế hoạch. 

 Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến cho cổ đông năm 2021 là 5%/vốn điều lệ. 

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021. 

1. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: 

 Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành 12 phiên họp chính thức để thông qua các vấn 

đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư dự án, phát hành cổ 

phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau: 

- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh ước thực hiện năm 2020, kế hoạch kinh doanh 

2021 và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất ống HDPE. 
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- Thành lập Hội đồng đấu giá cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM. 

- Thông qua việc tiếp tục phân phối số cổ phần chưa bán hết trong đợt đấu giá cổ phần tại 

Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM vào ngày 27/01/2021. 

- Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ. 

- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. 

- Thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội 

bộ. 

- Thông qua chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.. 

- Thành lập công ty con: CTY TNHH MTV Sản xuất Thương mại Nhựa Bình Dương. 

- Thông qua kế hoạch kinh doanh ước thức hiện năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 

2022. 

- Thông qua việc điều chỉnh sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý. 

-  Thông qua điều chỉnh tăng lương cho Ban điều hành và CBCNV. 

 Ngoài ra, trong một số phiên họp HĐQT mở rộng còn có sự tham gia của Ban Tổng 

giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng – phó phòng các phòng ban của Công ty .  

 2.Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị. 

Năm 2021, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao của năm 2020 cho các thành viên Hội 

đồng quản trị, Ban Kiểm soát với tổng số tiền là: 330.000.000 đồng (1% lợi nhuận sau thuế 

năm 2020 của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 

23/04/2021).  

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ 

QUẢN LÝ KHÁC. 

 Ban Tổng giám đốc đã thực hiện công tác điều hành đúng theo chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty. Chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh 

trong công tác quản lý, điều hành, đề ra những biện pháp tích cực để thực hiện tốt nhất 

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm. 

 Các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT đều được Tổng giám đốc báo cáo HĐQT xem 

xét và quyết định. Các thành viên HĐQT đều được thông tin kịp thời về tình hình hoạt 

động sản xuất kinh doanh của BECAMEX BCE. 

Ngoài ra, tại các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị đều có sự tham gia của Ban 

Tổng giám đốc để báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh và lắng nghe những chỉ 

đạo định hướng từ Hội đồng quản trị.  

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 

NĂM 2022: 

 Từ kết quả đạt được của năm 2021 và trên cơ sở đánh giá tình hình thị trường, HĐQT 

dự kiến đưa ra kế hoạch năm 2022 như sau: 
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Doanh thu  Lợi nhuận sau thuế 

387,97 tỷ đồng 48,11 tỷ đồng 

Tăng 249% so với năm 2020 Tăng 117% so với năm 2020 

 Trên cơ sở định hướng các kế hoạch chỉ tiêu đề ra, HĐQT Công ty Cổ Phần Xây Dựng 

& Giao Thông Bình Dương đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 

năm 2022, cụ thể như sau: 

- Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tiếp tục mở rộng và phát triển các dự án bất 

động sản, đa dạng hóa danh mục sản phẩm, song song với việc phát triển dịch vụ bất động 

sản, kiểm soát tình hình thu hồi công nợ khách hàng. Tiếp tục triển khai đầu tư mô hình nhà 

ở thương mại dịch vụ dành cho người lao động có thu nhập thấp. 

- Thực hiện các giải pháp thanh toán thu hồi công nợ.  

- Tăng cường công tác kiểm soát chi phí. 

- Tập trung nghiên cứu, đánh giá tính khả thi phục vụ cho việc đầu tư và phát triển lĩnh 
vực sản xuất kinh doanh mới của Công ty trong thời gian tới. 

 -  Bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế nhằm nâng cao hiệu quả trong công việc. 

 - Ứng dụng công nghệ, đồng bộ số hóa các phần mềm văn phòng điện tử nhằm nâng 

cao chất lượng và hiệu quả trong công tác quản lý, giảm tối đa việc sử dụng văn bản bằng 

giấy, đảm bảo thông tin nhanh chóng, chính xác đồng thời cắt giảm chi phí.  

 Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch 

kinh doanh năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

Trân trọng./. 

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

  CHỦ TỊCH 

 

                                                               

                

  Quảng Văn Viết Cương  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


