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 Phụ lục số 05  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 

của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)  

 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG 

BÌNH DƯƠNG 

 

Số :  19/2021/CV-HĐQT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do –Hạnh Phúc 

 

Bình Dương, ngày 29 tháng 07 năm 2021 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 
(6 tháng đầu năm 2021) 

 

Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

-  Sở Giao dịch Chứng khoán 
 

- Tên   ng t                Ầ                                   

-      h            ng   ng  h i   h  ng Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, T nh Bình 

  ơng 

-  iện thoại: 0274.2220888                Fax: 0274.2220886 

- Emai : info@ becamexbce.com.vn   Website :www.becamexbce.com.vn 

- Vốn điều lệ: 350 000 000 000 đ ng      trăm năm m ơi t  đ ng   

-  Mã chứng khoán : BCE 

-  Mô hình quản tr  công ty:  ại hội đ ng  ổ đ ng   ội đ ng quản tr     n  iểm soát 

và  ổng  iám đố   

- Về việ  thự  hiện  hứ  năng kiểm toán nội bộ  đã thự  hiện  

I.  Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: 
 

 á   uộ  họp và  gh  qu ết  ủ   ại  ội   ng  ổ đ ng  

 

STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 

 

1 

 

01/2021/ NQ-        

 

23/04/2021 
-  h ng qu  báo  áo tài  h nh đã đ    

kiểm toán năm 2020  báo  áo  ủ   ội 

  ng  uản  r  năm 2020 và ph ơng 

h ớng năm 2021   áo  áo hoạt động 

củ    n  iểm  oát năm 2020   

-Thông qua Báo cáo của Tổng giám 

đốc về kết quả kinh do nh năm 2020 

và kế hoạ h kinh do nh năm 2021  

- h ng qu   h ơng án phân phối l i 

nhuận và chi trả cổ tứ  năm 2020 và 

kế hoạch phân phối l i nhuận và chi 

trả cổ tứ  năm 2021  

- Thông qua việc chi trả thù lao 



 

2 
 

            h  ký   ng t  và kế 

hoạch chi trả năm 2021  

-Thông qua việ   họn   ng t  kiểm 

toán       ho năm 2021  

- Thông qua kết quả chào bán cổ 

phiếu. 

- Thông qua việc bổ sung thêm mã 

ngành nghề kinh doanh. 

- Thông qua việ  b n hành  iều lệ 

công ty, Quy chế nội bộ về quản tr  

công ty, Quy chế hoạt động của Hội 

đ ng quản tr , Quy chế hoạt động của 

Ban kiểm soát. 

 

 

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2021):  

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

 
 

 

Stt 

 
 hành viên      

 hứ  vụ (thành viên 

HĐQT độc lập, 

TVHĐQT không điều 

hành)  

 gà  bắt đầu/kh ng  òn là thành viên 

    /      độ  lập 

 

 gà  bổ nhiệm 

 

 gà  miễn nhiệm 

 

1 

 

   2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Ông Quảng Văn Viết   ơng 

 

Ông Nguyễn  oàn Vũ 

 

Ông Nguyễn Văn  h nh  u  

 

 à  ê  h   iệu  h nh 

 

 ng  gu ễn Văn  iền  hú  

 

Chủ t  h      

 

 V       kh ng điều 

hành 

 

 V      kiêm     

 

 V      kh ng điều 

hành 

 

 V      độc lập 

  

14/04/2017 

 

14/04/2017 

 

20/03/2020 

 

14/04/2017 

 

14/04/2017 

  

  

 

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị : 

 

 

 

 

Stt  hành viên       
 ố buổi họp      th m 

dự  

   lệ th m dự 

họp 

Lý do không tham 

dự họp  
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1 

 

   2 

 

3 

 

4 

5 

Ông Quảng Văn Viết   ơng 

 

 ng  gu ễn  oàn Vũ 

 

Ông Nguyễn Văn  h nh  u  

 

 à  ê  h   iệu  h nh 

 
 ng  gu ễn Văn  iền  hú  

 

7/7 

 

7/7 

 

7/7 

 

7/7 

 

7/7 

  

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

  

 

 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 

 rong 6 tháng đầu năm 2021       đã thực hiện công tác giám sát Ban Tổng giám 

đố  trong  á  lĩnh vực trọng yếu nh  s u  

- Tổ chức thực hiện kế hoạ h sản  u t kinh do nh do  ại hội đ ng cổ đ ng         

năm 2021 phê du ệt. 

- Tình tình thực hiện các Ngh  quyết củ        và       

- Việc tổ chứ  và điều hành hoạt động sản xu t kinh doanh hàng ngày của Công ty. 

3.1  Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh. 

Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021: 

STT Chỉ tiêu 

THỰC HIỆN 6 

THÁNG ĐẦU 

NĂM 

THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU 

 NĂM 2021 
T   Ệ 

2020 
   HO CH THỰC HIỆN 

TH2021 TH2021 

  /TH2020 /KH2021 

1 
 o nh  hu bán hàng và  ung   p d  h 

vụ 
125.862.696.656   98.696.577.817     

2  á  khoản giảm trừ do nh thu           

3 
Doanh thu thuần về BH và cung cấp 

DV 
125.862.696.656 450.270.000.000 98.696.577.817 78,42% 21,92% 

4  iá vốn hàng bán 112.945.785.034   67.037.889.116     

5   i nhuận gộp về    và  ung   p  V  12.916.911.622   31.658.688.701     

6  o nh thu hoạt động tài  h nh 716.669.836   255.649.872     

7 Chi phí tài chính 3.224.921.349   2.663.225.288     

8 +  rong đó   lãi tiền v   3.224.921.349   2.663.225.288     

9  Chi phí bán hàng           

10  hi ph  quản lý do nh nghiệp 6.304.690.170   7.042.739.147     

11 
  ợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh 
4.103.969.939   22.208.374.138     

12  hu nhập khá  3.306.854.376   8.212.986.393     

13 Chi phí khác 43.900.839   204.567.920     

14   i nhuận khá  3.262.953.537   8.008.418.473     

15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  7.366.923.476 80.740.000.000 30.216.792.611 410,17% 37,42% 

16  hi ph  thuế      hiện hành 1.495.266.616   6.073.806.670     
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17  hi ph  thuế      hoãn lại           

18   ợi nhuận sau thuế TNDN 5.871.656.860 64.592.000.000 24.142.985.941 411,18% 37,38% 

19  ãi  ơ bản trên  ổ phiếu 162   504     

3.2 Tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. 

   rong 6 tháng đầu năm 2021    n  ổng  iám đố  đã thực hiện tốt các quyết đ nh 

củ   ại Hội   ng Cổ   ng   ội   ng Quản Tr  theo tinh thần Ngh  quyết  ại Hội   ng 

Cổ   ng th  ng niên năm 2021   

3.3Tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất hoạt động kinh doanh hàng ngày. 

3.3.1 Đánh giá của HĐQT về các m t hoạt động của BCE 

  oạt động sản  u t kinh do nh 6 tháng năm 2021 t ơng đối ổn đ nh  bám sát th o 

 h  tiêu kế hoạ h mà       th  ng niên năm 2021 đề r   

   ng tá  tài  h nh  kế toán đ    thự  hiện th o đúng qu  đ nh  ủ  pháp luật  đảm 

bảo mụ  tiêu bảo toàn và phát triển ngu n vốn  

  á  v n đề thuộ  th m qu ền      đều đ     ổng  iám đố  báo  áo      

  m   t và qu ết đ nh d ới sự giám sát  ủ    n kiểm soát (BKS)   á  thành viên 

      BKS đều đ  c th ng tin k p th i về t nh h nh hoạt động  ủ    ng t       

 Việ    ng bố th ng tin lu n tuân thủ th o qu  đ nh  ủ  pháp luật  đảm bảo t nh 

minh bạ h  khá h qu n  phản ánh trung thự  t nh h nh hoạt động  ủ       

3.3.2 Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty BCE 

   n  ổng  iám đố  đã thự  hiện   ng tá  điều hành đúng th o  hứ  năng  nhiệm 

vụ  qu ền hạn th o qu  đ nh  ủ   iều lệ tổ  hứ  hoạt động  ủ    ng t      và nh ng 

quy chế  qu  đ nh đã b n hành  đ ng th i  ó sự phối h p  h t  h  nh m hoàn thành  h  

tiêu do  gh  qu ết       th  ng niên năm 2021 đề r    hủ động    lý k p th i  á  

v n đề phát sinh trong   ng tá  quản lý  điều hành  đề r  nh ng biện pháp  giải pháp t  h 

 ự  để thự  hiện tốt nh t nhiệm vụ sản  u t kinh do nh trong kỳ. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không 
 

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (năm 2021): 

 
STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 01/2021/NQ-     12/01/2021 
-  h ng qu  kết quả hoạt động kinh do nh 

 ớ  thự  hiện năm 2020  kế hoạ h kinh 

do nh 2021 và phê du ệt  hủ tr ơng đầu t  

dự án nhà má  sản  u t ống       

2 02/2021/NQ-     22/01/2021 
- Thành lập Hội đ ng đ u giá cổ phiếu tại 

S  giao d ch Chứng khoán TPHCM. 

3 03/2021/NQ-     18/02/2021 
- Thông qua việc tiếp tục phân phối số cổ 

phần  h   bán hết trong đ t đ u giá cổ 

phần tại S  giao d ch Chứng khoán 

TPHCM vào ngày 27/01/2021. 

4 04/2021/NQ-     23/02/2021 
Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu tăng 
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vốn điều lệ. 

5 05/2021/NQ-     02/03/2021 
Thông qua kế hoạ h tổ  hứ   ại hội  ổ 

đ ng th  ng niên năm 2021. 

6 06/2021/NQ-     31/03/2021 
Thông qua việc thành lập Ban kiểm toán 

nội bộ và bổ nhiệm  r  ng ban kiểm toán 

nội bộ. 

7 07/2021/NQ-     23/06/2021 
Thông qua chi trả cổ tứ  năm 2020 b ng 

tiền m t. 

III. Ban kiểm soát  năm 2021   

1. Thông tin về thành viên Ban  iểm soát (B S): 

 

 

Stt 

 

Thành viên BKS 

 

 hứ  vụ 

 

 gà  bắt đầu/kh ng 

còn là thành viên 

BKS 

 

 r nh độ  hu ên 

môn 

 

1 

 

2 

 

3  

Bà Phạm Viết Yên 

 

Bà Huỳnh Th  Quế Anh 

 

 à  gu ễn  h   hù    ơng  

 

TV.BKS 

 

TV.BKS 

 

 r  ng BKS 

  

 14/04/2017 

 

14/04/2017 

 

14/04/2017 

C  nhân Quản tr  

kinh doanh 

 

Thạ  sĩ  ế toán 

 

Thạ  sĩ  ài chính  

 

 

2. Các cuộc họp của Ban  iểm soát : 

 

 

 

3. Hoạt động giám sát của B S đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ 
đông: 

- Hội đ ng quản tr  ban hành các Ngh  quyết phù h p với nội dung Ngh  quyết  ại hội 

đ ng cổ đ ng th  ng niên năm 2021   hứ  năng và th m quyền củ        

 
Stt 
 

 

Thành viên BKS 

 

 ố buổi 

họp     

th m dự  

   lệ th m 

dự họp  

   lệ 

biểu 

qu ết  

Lý do 

không 

th m dự 

họp  

1 

 

 

 

 

Bà Phạm Viết Yên 

 

 

 

1 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

3/3 

 

 

 

 

 

 

 2 Bà Huỳnh Th  Quế Anh 

 

1 100% 

 

3/3  

3 Bà  gu ễn  h   hù    ơng 1 100% 

 

3/3  
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- Tuân thủ  á  qu  đ nh của pháp luật về chế độ báo cáo và công bố thông tin của 

Công ty niêm yết. 

 - Ban Tổng giám đố    ng t  đã triển khai thực hiện Ngh  quyết củ        thực hiện 

các hoạt động sản xu t kinh doanh phù h p với Gi   đăng ký kinh do nh và đúng pháp 

luật. Thực hiện phân phối l i nhuận, trích lập các quỹ th o đúng  gh  quyết  ại hội 

đ ng cổ đ ng th  ng niên năm 2021  

4. Sự phối hợp hoạt động giữa B S đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám 
đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: 

 Hội đ ng quản tr , Ban Tổng giám đố  và  á  phòng b n   ng t  đã tạo điều kiện 

thuận l i cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin tài liệu, các ngh  quyết  ũng 

nh   á  báo  áo một cách k p th i. 
 

5. Hoạt động khác của B S (nếu có):  hông 
 

IV. Ban điều hành: 

 

STT 

 
 hành viên   n điều hành  

Ngày tháng 

năm sinh 

 

 r nh độ  hu ên 

môn 

 

 gà  bổ nhiệm/ 

miễn nhiệm thành 

viên   n điều 

hành/ 

 

1  ng  gu ễn Văn  h nh  u  02/06/1970 
 ỹ s   â  dựng  

    uật 
01/05/2020 

2   ng  gu ễn  im  iên  08/12/1967   ỹ s   â  dựng 01/05/2020  

 

V.  ế toán trưởng: 

 

 ọ và tên 

 

 gà  tháng năm 

sinh 

 

 r nh độ  hu ên m n 

nghiệp vụ 

 

 gà  bổ nhiệm/ 

miễn nhiệm 

 

    Minh  iễm  hú  15/11/1976  

   kế toán      inh tế  

 hạ  sĩ  uản tr  kinh 

doanh  

Tháng 08/2014  

 

VI. Đào tạo về quản trị công ty: 

 á  thành viên       thành viên        n  ổng  iám đố    á   án bộ quản lý 

khá  và  h  ký   ng t  th  ng  u ên th m gi   á  khó  họ  về phổ biến luật  hu ên 

ngành  h ớng dẫn   ng bố th ng tin th o qu  đ nh  ủ  pháp luật hiện hành  

 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (6 tháng đầu năm 
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2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty 
 

1.   Danh sách về người có liên quan của công ty: (Danh sách đính kèm) 
 

 

2 . Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; ho c giữa công ty 

với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không 
 

3.   Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với 
công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không 
 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:  

 4 1  i o d  h gi     ng t  với   ng t  mà thành viên       thành viên   n  iểm soát  

 ổng  iám đố  điều hành đã và đ ng là thành viên sáng lập ho   thành viên       

 ổng Giám đố  điều hành: 

  4 2  i o d  h gi     ng t  với   ng t  mà ng  i  ó liên qu n  ủ  thành viên       

thành viên   n  iểm soát   iám đố    ổng  iám đố   điều hành là thành viên       

 iám đố    ổng  iám đố   điều hành    h ng  

  4.3 Các giao d  h khá   ủ    ng t   nếu  ó   ó thể m ng lại l i   h vật  h t ho   phi vật 

 h t đối với thành viên       thành viên   n  iểm soát   iám đố    ổng  iám đố   

điều hành   kh ng  

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ : 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Danh sách 

đính kèm) 

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

ty:  

STT 

 g  i thự  

hiện gi o 

d  h  

 u n hệ 

với ng  i 

nội bộ  

 

 ố  ổ phiếu s  h u đầu kỳ  
 ố  ổ phiếu s  

h u  uối kỳ  
Lý do tăng  

giảm  mu   

bán   hu ển 

đổi  th  ng      
Số cổ phiếu  

Tỷ lệ 

 

 ố  ổ 

phiếu  
   lệ  

                

1  hạm  h    n  hảo 
V   hủ 

t  h 

     
84.100 0.28% 

0 
0% bán 

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác:  hông 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Quảng Văn Viết C ơng 


