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1. Thông tin về tổ chức có vốn Nhà nước được chuyển nhượng 

Tên tổ chức có vốn Nhà nước 

được chuyển nhượng: 

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức 

Địa chỉ: Số 318 Lê Hồng Phong, Thị Trấn Ngãi Giao, huyện Châu 

Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Vốn điều lệ hiện tại: 17.420.000.000 đồng (Mười bảy tỷ bốn trăm hai mươi triệu 

đồng) 

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 1.742.000 cổ phần 

Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng 

Ngành nghề kinh doanh: Thi công xây dựng, sửa chữa các công trình thủy lợi, giao 

thông và dân dụng; Thi công xây dựng, sửa chữa các công 

trình công ích; Thực hiện các dịch vụ công ích. 

2. Thông tin về đợt chào bán 

Tên tổ chức chào bán cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước 

Tên cổ phần chào bán: Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức 

Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng 

Tổng số lượng cổ phần chào 

bán: 

1.152.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 66,13% vốn điều lệ) 

Phương thức chào bán: Bán đấu giá công khai cả lô cổ phần 

Chuyển quyền sở hữu: Chuyển nhượng trực tiếp tại Tổ chức phát hành 

3. Tổ chức Tư vấn chào bán 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong 

Địa chỉ: 75-77 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 84-28 3911 8014  Fax: 84-28 3911 8015 

Website: www.tpbs.com.vn 

4. Tổ chức thực hiện bán đấu giá 

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: số 16, Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 84-28 3821 7713  Fax: 84-28 3821 7452 

Website: www.hsx.vn 

http://www.tpbs.com.vn/
http://www.hsx.vn/
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I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào 

doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; 

- Theo chấp thuận và phê duyệt của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về 

Hồ sơ bán đấu giá phần vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại 

CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức. Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 

19/10/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp; 

- Nghị quyết số 256/NQ-ĐTKDV.HĐTV ngày 07/10/2020 của Hội đồng thành viênTổng 

công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty 

Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức; 

- Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 10/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của SCIC đến năm 2020; 

- Quyết định số 402/QĐ-ĐTKDV ngày 16/10/2020 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh 

vốn Nhà nước về phương án chuyển nhượng vốn nhà nước tại CTCP Xây dựng và Phát triển 

Đô thị Châu Đức; 

- Công văn số 2203/ĐTKDV-CNPN ngày 16/10//2020 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh 

doanh vốn Nhà nước về việc bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xây dựng và Phát 

triển Đô thị Châu Đức; 

- Hợp đồng dịch vụ tư vấn và tổ chức bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát 

triển Đô thị Châu Đức số 04/SCIC-TPS ký ngày 27/04/2020 giữa Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Tiên Phong với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước. 
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II. NHỮNG NHÂN TỐ RỦI RO 

1. Rủi ro về kinh tế 

Rủi ro 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 nói chung và của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức nói riêng. 

❖ Rủi ro về tốc độ tăng trưởng kinh tế 

Đây là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của hầu hết các ngành nghề, lĩnh 

vực của nền kinh tế. Theo Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong những 

năm gần đây tương đối khả quan với mức tăng lần lượt là 6,68%, 6,21%, 6,81% và 7,08% trong 

các năm 2015, 2016, 2017 và 2018. Trong năm 2019, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 7,02% 

- cao hơn rất nhiều so với mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đặt ra (6,6 – 6,8%), là năm thứ hai liên 

tiếp đạt mức trên 7%.  

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu, Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng 

GDP đạt 5% cao hơn mức dự báo 3,8% của IMF, tăng trưởng GDP quý I/2020 hiện đạt 3,82%, và 

tăng trưởng GDP quý II/2020 đạt 1,81%. 

Hình 1: Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam giai đoạn 2009 – 2019 

 

Hình 2: Tốc độ tăng trưởng GDP quý II của Việt Nam giai đoạn 2011-2020 

 

Nguồn: Tổng cục thống kê 
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❖ Rủi ro lạm phát 

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2019 tăng 2,79% 

so với năm 2018, dưới mục tiêu Quốc hội đề ra và cũng là mức tăng bình quân năm thấp nhất trong 

3 năm qua. CPI bình quân quý I/2020 tăng 5,56% so với cùng kỳ năm 2019 do nhiều mặt hàng 

lương thực, thực phẩm, đặc biệt là giá thịt lợn tăng cao, dự báo lạm phát năm 2020 sẽ ở mức tăng 

4,86%. 

Các biến động về lạm phát sẽ tạo ra không ít những thách thức đối với nền kinh tế và ảnh hưởng 

trực tiếp đến thu nhập của người tiêu dùng từ đó ảnh hưởng đến doanh nghiệp. 

Hình 3: Tỷ lệ lạm phát của Việt Nam giai đoạn 2003 – 2019 

 

  

Nguồn: Tổng cục Thống kê 

❖ Rủi ro lãi suất 

Ngân hàng Nhà nước thực hiện giảm lãi suất nhiều lần trong năm 2019 nhằm đảm bảo hỗ trợ hệ 

thống ngân hàng và tăng trưởng kinh tế. Lãi suất huy động các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng có mức 

dao động không quá lớn trong cả năm 2019 và ghi nhận giảm khi NHNN có quyết định áp trần lãi 

suất huy động 5,0%/năm. Mặt bằng chung của lãi suất cho vay duy trì ổn định trong năm 2019.  

Trước ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19 để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, 

Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh hàng loạt các lãi suất trong quý I/2020. Cụ thể, Ngân hàng Nhà 

nước đã thực hiện giảm đồng loạt các lãi suất điều hành từ 0,5-1% đồng thời giảm trần lãi suất huy 

động và cho vay ở hầu hết các kỳ hạn. Theo Ngân hàng Nhà nước tăng trưởng tín dụng toàn ngành 

6 tháng đầu năm 2020 tăng 3,26% so với mức tăng 7,36% và 7,82% của cùng kỳ các năm 2019-

2018 và rất xa mục tiêu 14% của năm, cho thấy các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn, phải 

thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh. 
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Hình 4: Tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2014-2020 

 

Nguồn: CEIC, NHNN 

2. Rủi ro về luật pháp 

Công ty tất yếu chịu ảnh hưởng bởi các quy định của pháp luật chung đối với Doanh nghiệp như: 

Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật về thuế,... 

Các Chính sách về thuế, lao động hoặc tiền lương của Nhà nước luôn có ảnh hưởng trực tiếp đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với một lực lượng lao động khá lớn. 

Ngoài ra ngành nghề kinh doanh của Công ty còn chịu sự quản lý của các qui định về môi trường. 

3. Rủi ro đặc thù ngành nghề kinh doanh 

Doanh thu của Công ty chủ yếu đến từ hoạt động cung cấp dịch vụ công ích, từ quý II/2019, dịch 

vụ này đã được triển khai đưa vào đấu thầu, do đó Công ty sẽ gặp sự cạnh tranh gay gắt khi trên địa 

bàn hoạt động hiện tại có 05 doanh nghiệp hoạt động cùng lĩnh vực, nếu không thắng thầu Công ty 

sẽ không có việc làm. 

Công ty chịu áp lực tăng chi phí từ nguyên nhiên vật liệu, lương tối thiểu vùng tăng hàng năm. 

4. Rủi ro của đợt chuyển nhượng vốn cổ phần 

Đợt chuyển nhượng vốn cổ phần của Công ty sẽ phụ thuộc vào diễn biến tình hình thị trường chứng 

khoán tại thời điểm chính thức đấu giá công khai, tâm lý của các nhà đầu tư cũng như tính hấp dẫn 

của cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức. Ngoài ra, cổ phiếu của 

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức chưa được đăng ký giao dịch hoặc niêm 

yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán. Vì vậy, có thể có rủi ro không bán hết số cổ phần dự định chuyển 

nhượng. 

5. Rủi ro khác 

Bên cạnh những yếu tố rủi ro đã nêu trên, còn có các yếu tố rủi ro xảy ra do hiện tượng thiên nhiên 

khách quan, mang tính bất khả kháng như thiên tai (bão, lụt, hạn hán, dịch bệnh, động đất...), chiến 

tranh hoặc hỏa hoạn, dịch bệnh... Những rủi ro này nếu xảy ra sẽ gây ra không ít khó khăn và ảnh 

hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra, 

Công ty cần phải có các phương án đề phòng và các biện pháp hạn chế rủi ro. 
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III. NHỮNG TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG CÔNG BỐ 

THÔNG TIN 

1. Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng 

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 

Tên viết tắt: SCIC 

Trụ sở chính: Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà 

Nội 

Điện thoại: (84-24) 3824 0703  Fax: (84-24) 3824 0703 

Website: www.scic.vn 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101992921 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố 

Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 13/05/2019 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Chí Thành - Tổng Giám đốc 

2. Tổ chức có vốn nhà nước được chuyển nhượng 

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức  

Tên viết tắt: SCIC 

Trụ sở chính: 318 Lê Hồng Phong, Thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu  

Điện thoại: (84-254) 3961 689            Fax: (84-254) 3961 986            

Website:  

Người đại diện theo pháp luật: Bà Lê Thị Hoàng Vũ - Tổng Giám đốc 

Chúng tôi xác nhận rằng Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước là cổ đông có 

quyền sở hữu đầy đủ và hợp pháp đối với số cổ phần chào bán và đảm bảo rằng các thông tin và số 

liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, 

thu thập một cách hợp lý. Việc chào bán cổ phần này không phải là đợt chào bán để huy động vốn 

cho Công ty mà chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông và không làm thay đổi mức vốn 

điều lệ đã đăng ký của Công ty. 

3. Tổ chức tư vấn chào bán 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) 

Đại diện : Ông Tống Minh Tuấn - Phó Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư 

(Theo Giấy ủy quyền số 49/2020/QĐ-TGĐ ngày 12/08/2020 của Tổng Giám đốc) 

Bản Công bố thông tin này là một phần của của hồ sơ đăng ký chuyển nhượng vốn cổ phần 

của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát 

triển Đô thị Châu Đức,  Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong tham gia lập và công bố trên cơ 

sở Hợp đồng số 04/SCIC-TPS ký ngày 27/04/2020 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong 

với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh 

http://www.scic.vn/
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giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này được phản ánh trung thực dựa trên cơ sở các 

thông tin và số liệu do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và Công ty Cổ phần Xây 

dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức cung cấp.  

Bản Công bố thông tin này có những lưu ý, điều kiện và hạn chế sau: 

- Việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này dựa vào các 

thông tin và số liệu trên BCTC và các số liệu liên quan khác được công bố theo quy định về 

công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; cũng như được tham khảo từ các nguồn khác 

mà chúng tôi coi là đáng tin cậy. SCIC và tổ chức tư vấn chào bán (CTCP Chứng khoán 

Tiên Phong) không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các dữ liệu; 

- Bản Công bố thông tin này chỉ xem xét những thông tin và điều kiện tồn tại tính đến ngày    

30/06/2020 đã được công bố công khai. Các sự kiện xảy ra sau ngày này chưa được xem 

xét và SCIC, tổ chức tư vấn không có nghĩa vụ phải cập nhật lại Bản Công bố thông tin đối 

với các sự kiện này; 

- Chúng tôi giả định rằng Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức tuân thủ 

đầy đủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ về hoạt động và kinh doanh; 

- Công ty Cổ phần chứng khoán Tiên Phong, nhân viên của Công ty Cổ phần chứng khoán 

Tiên Phong (bao gồm cả nhân viên thực hiện Bản Công bố thông tin này) có thể đang sở 

hữu, mua bán, thực hiện các dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư, hoặc các dịch vụ khác trong 

phạm vi pháp luật cho phép liên quan đến cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát 

triển Đô thị Châu Đức cho SCIC, chính Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị 

Châu Đức và các khách hàng khác của Công ty Cổ phần chứng khoán Tiên Phong và các 

công ty con, công ty liên kết. Nhà đầu tư cần xem xét, đánh giá khả năng mâu thuẫn lợi ích 

khi sử dụng Bản Công bố thông tin này. 

- Bản Công bố thông tin này chỉ có giá trị để tham khảo, nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có 

trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết 

định đầu tư của mình.  
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IV. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT 

BKS Ban kiểm soát 

BCTCKT  Báo cáo tài chính kiểm toán 

BCTC Báo cáo tài chính 

CBTT Công bố thông tin 

CNĐKKD Chứng nhận đăng ký kinh doanh 

CTCP Công ty Cổ phần 

Công ty/Châu Đức Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức 

DTT Doanh thu thuần 

ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông 

GDP Gross Domestic Product – Tổng sản phẩm nội địa 

HĐQT Hội đồng quản trị 

NHNN Ngân hàng Nhà nước 

TMCP Thương mại cổ phần 

TSCĐ Tài sản cố định 

TPS Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong 

UBND Ủy ban Nhân dân 

VCSH Vốn chủ sở hữu 

SCIC Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước 

TPS Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong 
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V. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC LÀ CHỦ SỞ HỮU VỐN CHUYỂN NHƯỢNG 

1. Thông tin về tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng 

1.1 Thông tin cơ bản 

Tên giao dịch trong nước: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước 

Tên giao dịch quốc tế: State Capital Investment Corporation 

Tên viết tắt: SCIC 

Vốn điều lệ: 19.000.000.000.000 đồng (Mười chín nghìn tỷ đồng) theo Giấy 

Chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành 

phố Hà Nội cấp lần đầu số 0101992921 vào ngày 09/07/2010, 

đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 13/05/2019 

Trụ sở chính: Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, 

Hà Nội 

Điện thoại: 84-24 3824 0703 

Fax: 84-24 6278 0136 

Website: www.scic.vn 

Giấy CNĐKKD: Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Hà Nội cấp lần đầu số 0101992921 vào ngày 

09/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 13/05/2019. 

Ngành nghề kinh doanh 

chính: 

- Đầu tư và quản lý vốn đầu tư theo nhiệm vụ được Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ giao; 

- Tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại 

các doanh nghiệp theo các quy định của Chính phủ 

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, bán vốn nhà nước đầu 

tư tại doanh nghiệp đã tiếp nhận theo quy định hiện hành; 

- Đầu tư và kinh doanh vốn vào ngành, lĩnh vực, dự án đem lại 

hiệu quả kinh tế theo quy định của pháp luật; 

- Cung cấp các dịch vụ tư vấn về đầu tư, tài chính, chuyển dổi, 

quản trị, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ 

doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật và các ngành, 

nghề được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. 

Logo 

 

1.2 Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH (SCIC) được thành 

lập theo Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ.  

Với chức năng quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, sự ra đời của SCIC nằm trong 

tiến trình cải cách kinh tế nói chung và cải cách doanh nghiệp nhà nước nói riêng nhằm 

nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. SCIC là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các 

doanh nghiệp, thực hiện đầu tư vào các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế nhằm 

http://www.scic.vn/
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tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trên cở sở tôn trọng những nguyên tắc thị 

trường.  

Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2006, SCIC quản lý danh mục đầu tư gồm các 

doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế như: dịch vụ tài 

chính, năng lượng, công nghiệp, viễn thông, xây dựng, vận tải, hàng tiêu dùng, y tế, công 

nghệ thông tin,….  

SCIC được Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển sang mô hình Công ty TNHH Một 

thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Quyết định số 992/QĐ-TTg ngày 10 tháng 06 

năm 2010. 

Ngày 1 tháng 11 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 151/2013/NĐ-CP về chức 

năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của SCIC. 

Ngày 25 tháng 12 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 147/2017/NĐ-CP về sửa 

đổi bổ sung một số điều của Nghị định 151/2013/NĐ-CP và Nghị định số 148/2017/NĐ-CP 

về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước. 

2. Mối quan hệ với Công ty có vốn đầu tư cần chuyển nhượng 

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước là cổ đông nhà nước và là cổ đông lớn 

tại CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức. 

3. Số cổ phần sở hữu 

SCIC sở hữu 1.152.000 cổ phần, tương đương với 66,13% vốn điều lệ của CTCP Xây dựng 

và Phát triển Đô thị Châu Đức, tương ứng với giá trị vốn góp 11.520.000.000 đồng (tính 

theo mệnh giá). 

VI. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ VỐN NHÀ NƯỚC CHUYỂN NHƯỢNG 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

1.1 Thông tin chung về Công ty 

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

CHÂU ĐỨC 

Tên giao dịch quốc tế: CHAU DUC CONSTRUCTION AND URBAN 

DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY 

Tên viết tắt:  

Vốn điều lệ: 17.420.000.000 đồng (Mười bảy tỷ bốn trăm hai mươi triệu đồng) 

Trụ sở chính: Số 318 Lê Hồng Phong, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Điện thoại: 84-254 3961 689            

Fax: 84-254 3961 986            
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Ngành, nghề kinh doanh: Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500177755 do Sở 

kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần thứ nhất ngày 

22 tháng 06 năm 2011, thay đổi lần thứ hai ngày 13 tháng 11 năm 

2019, Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức 

kinh doanh các ngành nghề sau: 

- Thi công sửa chữa các công trình thủy lợi, giao thông và dân 

dụng; 

- Thi công xây dựng, sửa chữa các công trình công ích;  

- Thực hiện các dịch vụ công ích. 

1.2 Tóm tắt quá trính hình thành và phát triển Công ty 

- Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức, tiền thân là Công ty Công trình 

Đô thị và Dịch vụ công cộng huyện Châu Đức, là doanh nghiệp nhà nước hoạt động công 

ích, được thành lập theo quyết định số 270/QĐ ngày 16/06/1998 của UBND tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu. Công ty chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/09/1998 trên cơ sở chuyển đổi 

từ Ban quản lý Công trình công cộng. 

- Từ năm 1998 – năm 2003: kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ liên tục, bắt đầu 

từ năm 2004 trở về sau, hoạt động kinh doanh bắt đầu có lãi và kể từ năm 2006 trở đi năm 

nào cũng được xếp loại doanh nghiệp loại A.  

- Đến năm đầu năm 2010 thì bắt đầu thực hiện cổ phần hóa và chính thức thành lập Công ty 

Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức vào ngày 01/07/2011. Công ty cho đến 

nay đã từng bước khắc phục những khó khăn, đưa đơn vị từ một doanh nghiệp làm ăn thua 

lỗ trở thành một doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cấp 

trên giao, không những thế mà còn thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ đối với nhà nước, đóng 

góp cho các hoạt động xã hội cũng như thực hiện tốt chính sách chăm lo đời sống cho người 

lao động. 

1.3 Cơ cấu vốn cổ phần 

Cơ cấu cổ đông của Công ty tại ngày 30/06/2020 như sau:                                    

STT Cổ đông Số cổ phần Giá trị Tỷ lệ sở hữu 

1 Cổ đông trong nước    

 SCIC 1.152.000 11.520.000.000 66,13% 

 CTCP công trình giao thông BR-VT 280.000 2.800.000.000 16,07% 

 Cổ đông cá nhân 310.000 3.100.000.000 17,80% 

2 Cổ đông nước ngoài    

 TỔNG CỘNG: 1.742.000  17.420.000.000 100% 

2. Cơ cấu tổ chức của Công ty 

Hiện nay Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức được tổ chức và hoạt động 

theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc thông qua ngày 26/11/2014. Cơ sở của 

hoạt động quản trị và điều hành của Công ty là Điều lệ tổ chức và hoạt động. 
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Hình 5: Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty 

 

 
Nguồn: Công ty 

2.1 Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định những vấn đề theo quy định 

của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức. 

2.2 Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan chịu trách nhiệm trước pháp luật và 

trước ĐHĐCĐ trong việc quản trị Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn 

đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ. 

Hội đồng quản trị thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ 

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức. Cơ cấu Hội đồng quản trị đương nhiệm 

như sau: 

Ông Lê Thanh Tùng Chủ tịch HĐQT 

Bà Lê Thị Hoàng Vũ Thành viên HĐQT 

Ông Võ Minh Tuấn Thành viên HĐQT 

2.3 Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát (BKS) do ĐHĐCĐ bầu ra. Vai trò của Ban kiểm soát là đảm bảo các quyền lợi của 

cổ đông và giám sát các hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cơ cấu Ban kiểm soát đương nhiệm như sau: 

Ông Huỳnh Phước Nghĩa Trưởng ban kiểm soát 

Bà Trần Thị Hợi Thành viên ban kiểm soát 

Bà Nguyễn Thị Thanh Ái Thành viên ban kiểm soát 
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2.4 Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng 

Ban Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, chịu sự giám sát của HĐQT. Ban Tổng Giám đốc chịu 

trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ 

được giao. Ban Tổng Giám đốc gồm có Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc. Quyền và nhiệm vụ 

của Ban Tổng Giám đốc: tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động của Công ty theo nghị quyết 

của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, Điều lệ Công ty và tuân thủ các chính sách pháp luật của nhà 

nước. Cơ cấu Ban Tổng Giám đốc và kế toán trưởng đương nhiệm như sau: 

Bà Lê Thị Hoàng Vũ Tổng Giám đốc 

Ông Lê Đức Sơn Phó Tổng Giám đốc 

Ông Lê Thanh Tùng Phó Tổng Giám đốc 

Bà Lê Thị Thu Thủy Kế toán trưởng 

2.5 Các phòng ban nghiệp vụ: 

- Phòng sản xuất kinh doanh: 

Phòng sản xuất kinh doanh là phòng điều hành lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh, do 

đó phải thường xuyên kiểm tra giám sát tình hình thực hiện đúng các yêu cầu về lao động. 

- Phòng tổ chức hành chính 

Là đơn vị tham mưu cho về công tác hành chính, công tác lao động tiền lương, tổ chức cán 

bộ công nhân viên, công tác khen thưởng, kỷ luật, theo dõi và quyết toán nhiên liệu hàng 

tháng, cụ thể hóa các chế độ chính sách của nhà nước. 

- Phòng kế toán tài vụ - kế hoạch: 

Là đơn vị giúp Tổng Giám đốc thực hiện các chức năng theo dõi và quản lý về tài sản, các 

quỹ, tiền vốn trong đơn vị. 

3. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà 

tổ chức phát hành đang nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty 

nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành 

- Công ty con của Công ty: không có 

- Công ty mà tổ chức phát hành đang nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối : không có 

- Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành: Tổng công ty 

Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC): tại thời điểm 31/12/2019, SCIC sở hữu 1.152.000 

cổ phần, chiếm 66,13% vốn cổ phần. 

4. Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức 

4.1 Sản phẩm dịch vụ chủ yếu 

- Các sản phẩm từ dịch vụ sự nghiệp công như: Cây xanh; bồn hoa; cây cảnh; vệ sinh đường 

phố; trang trí chiếu sáng đèn công cộng … tất cả các sản phầm từ dịch vụ sự nghiệp công 

tạo môi trường xanh sạch đẹp trên địa bàn huyện Châu Đức. 

- Thu gom rác thải từ các hộ dân, chợ, cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện, sau đó chuyển về 

bãi rác Tóc Tiên huyện Tân Thành để xứ lý. 
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- Chăm sóc, quản lý cây xanh trên toàn địa bàn huyện Châu Đức. 

- Vận hành bão dưỡng điện chiếu sáng công cộng. 

4.2 Các Hợp đồng lớn đang thực hiện hoặc đã được ký kết 

Bảng 1: Một số Hợp đồng có giá trị lớn tiêu biểu của Công ty 

ĐVT: Đồng 

STT Tên Khách hàng Ngày ký Giá trị Hợp đồng 

1 UBND huyện Châu Đức (gói thầu 

công ích năm 2020) 

23/4/2020 23 tỷ 

Nguồn: Công ty 

4.3 Cơ cấu doanh thu, lợi nhuận gộp theo cơ cấu sản phẩm của Công ty 

- Cơ cấu doanh thu 

Bảng 2: Cơ cấu Doanh thu thuần của Công ty giai đoạn 2017-2019 

ĐVT: tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu 

2017 2018 2019 

Giá 

trị 

Tỷ 

trọng 

Giá 

trị 

Tỷ 

trọng 

Giá 

trị 

Tỷ 

trọng 

1 Hợp đồng xây 

dựng 

3,9 16,3% 11 32,1% 9,3 27% 

2 Cung cấp dịch 

vụ 

20,3 83,7% 23,4 67,9% 25,3 73% 

Tổng cộng 24,2 100% 34,4 100% 34,6 100% 

Nguồn: BCTCKT 2017-2019 của Công ty 

Doanh thu thuần của CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức đến từ 2 nhóm sản phẩm 

chính là Hợp đồng xây dựng và cung cấp dịch vụ trong đó cung cấp dịch vụ chiếm trung bình 75% 

Doanh thu. Doanh thu thuần Công ty giai đoạn 2017-2019 có xu hướng tăng dần. 

(*) Ghi chú: Công ty không thi công các công trình xây dựng dân dụng. Các công trình thuộc hợp 

đồng xây dựng chủ yếu là các công trình thuộc dịch vụ công ích như trang trí đèn, trồng cây xanh, 

trang trí hoa vào dịp lễ Tết. 

  

- Cơ cấu Lợi nhuận gộp 

Bảng 3: Cơ cấu Lợi nhuận gộp của Công ty giai đoạn 2017-2019 

ĐVT: tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu 2017 2018 2019 

  Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 

 Doanh thu thuần 24,2  34,4  34,6  

1 Hợp đồng xây dựng (0,76) -3,1% 1,21 3,5% 1,82 5,3% 

2 Cung cấp dịch vụ 6,47 26,7% 6,76 19,7% 6,54 18,9% 

Tổng cộng 5,71 23,6% 7,97 23,2% 8,36 24,2% 

Nguồn: BCTCKT 2017-2019 của Công ty 

Cung cấp dịch vụ chiếm tỷ trọng bình quân khoảng 85% trong Lợi nhuận gộp của Công ty và 

khoảng 21,7% Doanh thu thuần. Tỷ lệ Lợi nhuận gộp trên Doanh thu thuần của Công ty đạt mức 

khá. 

4.4 Cơ cấu chi phí  
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Bảng 4: Cơ cấu chi phí sản xuất của Công ty giai đoạn 2017-2019 

ĐVT: tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu 2017 2018 2019 

  Giá trị %/DTT Giá trị %/DTT Giá trị %/DTT 

 Doanh thu thuần 24,2  34,4  34,6  

1 Giá vốn hàng bán 18,5 76,4% 26,5 77% 26,3 76% 

2 Chi phí bán hàng - - - - - - 

3 Chi phí quản lý doanh 

nghiệp 

3,7 15,3% 5,3 15,4% 5,3 15,3% 

4 Chi phí tài chính - - - - - - 

5 Chi phí khác -  0,03 0,1% 0,07 0,2% 

Tổng cộng 22,2 91,7% 31,83 92,5% 31,67 91,5% 

Nguồn: BCTCKT 2017-2019 của Công ty 

Chi phí được giữ ổn định qua các năm đạt bình quân 92% Doanh thu thuần, trong đó Giá vốn hàng 

bán chiếm tỷ trọng lớn nhất (khoảng 76,5%). 

4.5 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền, tiêu chuẩn chất 

lượng 

Hiện nay Công ty chưa thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu thương mại, phát minh sáng chế nào 

5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 02 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần 

nhất 

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sự 

nghiệp công là chính: quản lý và chăm sóc cây xanh, thu gom vận chuyển rác, vệ sinh đường phố 

và quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng. Có kết quả kinh doanh tóm tắt như sau: 

Bảng 5: Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018-2019, quý 2/2020 

ĐVT: Đồng 

Khoản mục Năm 2018 Năm 2019 % 

tăng/giảm 

Q2/2020 

Tổng tài sản 25.150.824.832 24.164.255.187 -4,00% 28.257.148.723 

Doanh thu thuần 34.440.953.049 34.639.785.084 0,58% 17.277.199.412 

Lợi nhuận từ hoạt động 

kinh doanh 

3.284.361.916 3.439.068.127 4,71% 1.820.474.438 

Lợi nhuận khác (3.425.769) 325.927.557  (326.970.775) 

Lợi nhuận trước thuế 3.280.936.147 3.764.995.684 14,75% 1.493.503.663 

Lợi nhuận sau thuế 2.603.464.536 3.000.157.815 15,24% 1.132.287.870 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 66,9% 58% -13,3%  

Nguồn: BCTCKT năm 2018-2019 và BCTC quý 2/2020 của Công ty 

6. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong ngành 

❖ Triển vọng phát triển ngành 
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Theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019: Sản phẩm, dịch vụ công ích là sản phẩm, dịch 

vụ mà việc sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ này theo cơ chế thị trường khó có khả năng bù 

đắp chi phí hoặc sản phẩm, dịch vụ có tính chất đặc thù; được Nhà nước trợ giá phần chênh lệch 

giữa giá tiêu thụ, giá sản phẩm dịch vụ theo quy định của Nhà nước hoặc phần chênh lệch giữa số 

tiền do người được hưởng sản phẩm, dịch vụ công ích thanh toán theo quy định của Nhà nước, với 

chi phí hợp lý của nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích để sản xuất, cung ứng sản 

phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng (hoặc giao nhiệm vụ theo quy định của pháp luật 

chuyên ngành nếu có). 

Thực tế cho thấy chi phí cho dịch vụ sự nghiệp công hiện nay đang có xu hướng gia tăng. Tổng chi 

phí dịch vụ sự nghiệp công của một số tỉnh, thành phố là khá lớn và có xu hướng tăng. Nguồn chi 

này được phân bổ cho duy tu, sửa chữa, duy trì lĩnh vực vệ sinh môi trường (45%); duy tu, sửa 

chữa, duy trì thoát nước và xử lý nước thải (19%); duy tu, sửa chữa, duy trì vườn hoa thảm cỏ, công 

viên cây xanh (16%); duy tu, sửa chữa, duy trì hạ tầng giao thông (12%); duy tu, sửa chữa, duy trì 

chiếu sáng công cộng (8%). 

Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ sự nghiệp công hiện nay đang tỷ lệ nghịch với chi phí bỏ ra. Theo 

khảo sát của VCCI về chất lượng dịch vụ sự nghiệp công tại 05 đô thị lớn nhất Việt Nam là Hà Nội, 

Hải Phòng, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ thì chất lượng dịch vụ công ích vẫn còn thấp, 

chưa quan tâm nhiều đến mức độ hài lòng của người sử dụng. 

❖ Vị thế của Công ty 

- Công ty đã có quá trình phát triển lâu dài 20 năm trong lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công, 

nhận được sự giúp đỡ của các cơ quan ban ngành trong và ngoài huyện tạo điều kiện thuận 

lợi cho Công ty hoạt động tương đối ổn định. 

- Công ty có các chỉ tiêu khả năng sinh lời tốt, năm 2019 ROE đạt 14,2% và ROA đạt 12,6%, 

duy trì chia cổ tức bình quân hàng năm tối thiểu 10%. Doanh thu, Lợi nhuận sau thuế tăng 

đều qua các năm 2017-2019. Tình hình tài chính lành mạnh, các chỉ số tài chính rất an 

toàn, không sử dụng vốn vay. 

7. Chính sách đối với người lao động 

❖ Cơ cấu lao động tại ngày 31/12/2019: 

Bảng 6: Cơ cấu lao động của Công ty tại 31/12/2019 

Chỉ tiêu phân loại Số lao động 

Theo giới tính 95 

Nam 56 

Nữ 39 

Theo trình độ 95 

Trên Đại học, Đại học 15 

Cao đẳng 3 

Trung cấp 10 

Lao động phổ thông 67 

Nguồn: Công ty 
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❖ Chính sách tiền lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi 

- Chính sách lương: Ngoài tiền lương được hưởng theo hệ số, người lao động trong Công ty 

còn được trả lương căn cứ theo trình độ, năng lực và hiệu quả công việc được giao. Công ty 

thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm y tế 

cho cán bộ công nhân viên, nâng bậc lương hàng năm theo kỳ cho cán bộ công nhận viên. 

- Chế độ phúc lợi xã hội: Ban Tổng giám đốc phối hợp với Ban chấp hành công đoàn luôn 

thực hiện chương trình tham gia quản lý, chăm sóc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng cho người lao động. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho CB CNV khi ốm đau, ma chay, 

cưới hỏi, trợ cấp đột xuất cho những trường hợp khó khăn. Công ty luôn đặc biệt chú trọng, 

trang bị bảo hộ lao động đầy đủ và đúng quy định. Hàng tháng đều cấp định kỳ và cấp phát 

thêm nếu có nhu cầu. Đối với lao động thu gom vận chuyển rác thì được tính phụ cấp vào 

lương và cấp phát thêm đường sữa hàng tháng đúng theo quy định của Bộ Luật lao động. 

Bảng 7: Mức thu nhập bình quân qua các năm 

ĐVT: đồng/ người/ tháng 

 2017 2018 2019 

Mức thu nhập bình quân 6.976.296 7.240.609 7.725.376 

Nguồn: Công ty 

❖ Chính sách đào tạo và tuyển dụng 

- Việc Công tác đào tạo và nâng cao tay nghề: Công ty chú trọng đến công tác đào tạo và tự 

đào tạo cho nhân viên, chủ yếu đào tạo tại chỗ nhằm nâng cao tay nghể cho công nhân.  

- Chính sách tuyển dụng: Công ty chú trọng phát triển nguồn nhân lực có trình độ và tay nghề 

cao. Tiêu chí tuyển dụng của Công ty là tuyển dụng các nhân viên trẻ có trình độ chuyên 

môn cao, năng động. 

8. Chính sách cổ tức 

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty, tỷ lệ cổ tức hàng năm do Hội đồng quản trị đề xuất và do ĐHĐCĐ 

quyết định như sau: 

Công ty chỉ được trả cổ tức cho các cổ đông khi kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ nộp 

thuế và nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. 

Cổ đông được chi cổ tức theo tỷ lệ vốn góp. Tỷ lệ cổ tức sẽ được ĐHĐCĐ quyết định dựa trên đề 

xuất của Hội đồng quản trị căn cứ trên kết quả kinh doanh của năm tài chính và kế hoạch kinh 

doanh của năm tiếp theo. 

Bảng 8: Tình hình chi trả cổ tức của Công ty giai đoạn 2017-2019 

Chỉ tiêu 2017 2018 2019 

Tỷ lệ cổ tức (/ Vốn điều lệ) 10% 10% Không chia cổ tức 

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018-2020 của Công ty 

9. Tình hình tài chính 

❖ Các chỉ tiêu cơ bản 

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

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong Báo cáo tài chính bằng Đồng Việt Nam. Công ty áp dụng chế độ kế 
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toán doanh nghiệp Việt Nam tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế 

toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. 

- Trích khấu hao TSCĐ 

Chi phí khấu hao của Công ty được trích lập phù hợp với quy định của Bộ Tài Chính. 

TSCĐ khấu hao theo phương theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố định 

theo thời gian hữu dụng ước tính, cụ thể thời gian hữu dụng ước tính như sau: 

Nhà cửa, vật kiến trúc:  06-10 năm 

Máy móc, thiết bị:   05 năm 

Phương tiện vận tải:   06 năm 

Thiết bị dụng cụ quản lý:  03-06 năm 

- Thanh toán các khoản nợ đến hạn 

Công ty luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ và khoản vay của tổ chức tín dụng, tổ 

chức khác và cá nhân. 

- Các khoản phải nộp theo luật định 

Công ty thực hiện đầy đủ các khoản phải nộp theo luật định về thuế như: thuế giá trị gia tăng, thuế 

thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, phí và lệ phí… 

Bảng 9: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của Công ty 

ĐVT: Đồng 

STT Chỉ tiêu 31/12/2018 31/12/2019 

1 Thuế thu nhập doanh nghiệp 677.471.811 764.837.869 

2 Thuế giá trị gia tăng phải nộp 2.295.931.081 1.104.662.065 

3 Thuế thu nhập cá nhân 101.327.559 90.605.102 

4 Thuế nhà đất và tiền thuê đất 66.262.658 91.036.080 

5 Thuế khác phải nộp 3.000.000 3.000.000 

Nguồn: Công ty 

- Trích lập các quỹ theo luật định 

Việc trích lập các quỹ hàng năm căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và do ĐHĐCĐ 

quyết định hàng năm. 

Bảng 10: Số dư các quỹ của Công ty 

STT Chỉ tiêu 31/12/2018 31/12/2019 

1 Quỹ đầu tư phát triển 192.332.562 322.505.839 

2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi  185.143.603 165.721.862 

3 Quỹ phát triển khoa học công nghệ - - 

Nguồn: Công ty 

- Tình hình công nợ 

Bảng 11: Các khoản phải thu của Công ty 

ĐVT: Đồng 

STT Chỉ tiêu 31/12/2018 31/12/2019 

I Phải thu ngắn hạn 6.945.477.028 6.548.933.206 
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STT Chỉ tiêu 31/12/2018 31/12/2019 

1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng 6.646.634.750 5.259.332.601 

2 Trả trước cho người bán ngắn hạn 105.000.000 40.000.000 

3 Các khoản phải thu ngắn hạn khác 192.702.000 1.249.600.605 

4 Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn 

khó đòi 

- - 

5 Tài sản thiếu chờ xử lý 1.140.278 - 

II Phải thu dài hạn - - 

 Tổng cộng 6.945.477.028 6.548.933.206 

Nguồn: BCTCKT năm 2018-2019 của Công ty 

Bảng 12: Các khoản phải trả 

ĐVT: Đồng 

STT Chỉ tiêu 31/12/2018 31/12/2019 

I Nợ ngắn hạn 3.332.749.433 3.625.859.345 

1 Vay và nợ ngắn hạn - - 

2 Phải trả người bán 935.817.820 460.653.130 

3 Người mua trả tiền trước 5.650.000 1.664.700 

4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 633.161.572 625.326.182 

5 Phải trả người lao động 1.461.899.763 2.245.723.270 

6 Chi phí phải trả 109.440.000 19.267.000 

7 Các khoản phải trả, phải nộp khác 1.636.675 107.503.201 

8 Dự phòng phải trả ngắn hạn - - 

9 Quỹ khen thưởng phúc lợi 185.143.603 165.721.862 

II Nợ dài hạn - - 

Tổng cộng 3.332.749.433 3.625.859.345 

Nguồn: BCTCKT năm 2018-2019 của Công ty 

(*) Ghi chú: Theo Biên bản chuyển quyền đại diện Chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức từ UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về Tổng công ty Đầu tư 

và Kinh doanh vốn Nhà nước. Công ty còn nợ khoản phải trả từ lãi chậm nộp cổ tức từ năm 2011-

2014 với số tiền 1.863.347.473 đồng. 

Công ty đã làm Văn bản số 08/CV-CDC ngày 03 tháng 4 năm 2020 gửi Bộ Tài Chính và SCIC về 

việc kiến nghị bỏ lãi chậm nộp Quỹ HTSX&PTDN với khoản tiền nêu trên. Sau đó SCIC đã có văn 

bản số 1143/ĐTKDV-CNPN ngày 28 tháng 5 năm 2020 về việc kiến nghị bãi bỏ lãi chậm nộp của 

công ty CPXD & PTĐT Châu Đức gửi Bộ Tài Chính xin ý kiến giải quyết. Ngày 21/9/2020, Bộ 

Tài Chính đã có Công văn số 470/TCDN-ĐMSX về việc kiến nghị lãi chậm nộp cổ tức của CTCP 

XD và PT Đô thị Châu Đức, theo đó Bộ Tài Chính đề nghị SCIC phối hợp cùng người đại diện vốn 

tại Công ty để xác định khoản lãi chậm nộp được miễn theo từng năm (nếu đủ điều kiện). Hiện nay, 

SCIC đang xác định lại số tiền miễn lãi chậm nộp (nếu đủ điều kiện này). Căn cứ số tiền SCIC xác 

định lại, Công ty sẽ thực hiện trả ngay số tiền lãi chậm nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển 

doanh nghiệp (nếu có), số tiền dự kiến 1.863.347.473 đồng". /. 

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2018 – 2019 của CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu 

Đức: 
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Bảng 13: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty năm 2018-2019 

STT Các chỉ tiêu ĐVT 31/12/2018 31/12/2019 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

 
Hệ số thanh toán ngắn hạn 

(TSLĐ/Nợ ngắn hạn) 
Lần 6,24 4,28 

 
Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-Hàng tồn 

kho)/Nợ ngắn hạn 
Lần 5,54 3,93 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

 Hệ số Nợ/Tổng tài sản Lần 0,13 0,15 

 Hệ số Nợ/VCSH Lần 0,15 0,18 

3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 7,56 8,66 

 
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/VCSH bình quân 

(ROE) 
% 12,06 14,26 

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) % 10,35 12,56 

 
Hệ số Lợi nhuận hoạt động kinh doanh/Doanh 

thu thuần 
% 9,54 9,93 

 Lợi nhuận sau thuế/vốn cổ phần (EPS) đồng/cp 1.075 1.163 

 Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá cổ phần % 10% 0% 

(Nguồn: Tổng hợp BCTCKT năm 2018-2019 của Công ty) 

10. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát 

10.1  Hội đồng quản trị 

Bảng 14: Danh sách Hội đồng quản trị 

STT Họ và Tên Chức vụ Số cổ phiếu 

nắm giữ 

Tỷ lệ (%) 

1 Ông Lê Thanh Tùng Chủ tịch HĐQT 599.500 34,41 

2 Bà Lê Thị Hoàng Vũ Thành viên HĐQT 693.000 39,78 

3 Ông Hà Tiến Sáng Thành viên HĐQT 280.000 16,07 

Nguồn: Công ty 

a. Chủ tịch HĐQT Ông Lê Thanh Tùng 

 Họ và tên Lê Thanh Tùng 

 Giới tính Nam 

 Ngày tháng năm sinh 5/8/1978 

 Quốc tịch Việt Nam 

 Dân tộc Kinh 

 
Địa chỉ thường trú 

Thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu 

 Trình độ văn hóa 12/12 

 Trình độ chuyên môn Kỹ sư lâm sinh 

 Chức vụ hiện nay Chủ tịch HĐQT Công ty  

 Số cổ phần nắm giữ 599.500 cổ phần 

 ✓ Đại diện sở hữu 522.600 cổ phần  
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 ✓ Cá nhân sở hữu   76.900 cổ phần 

 Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

 Quyền lợi mâu thuẫn với 

Công ty 

Không có 

   

b. Thành viên HĐQT Bà Lê Thị Hoàng Vũ 

 Họ và tên Lê Thị Hoàng Vũ 

 Giới tính Nữ 

 Ngày tháng năm sinh 12/08/1980 

 Quốc tịch Việt Nam 

 Dân tộc Kinh 

 Địa chỉ thường trú Khu Phố 5 - TT Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu 

 Trình độ văn hóa 12/12 

 Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế xây dựng 

 Chức vụ hiện nay Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty  

 Số cổ phần nắm giữ 693.000 cổ phần 

 Đại diện sở hữu 629.400 cổ phần 

 Cá nhân sở hữu   63.600 cổ phần 

 Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

 Quyền lợi mâu thuẫn với 

Công ty 

Không có 

   

c. Thành viên HĐQT Ông Hà Tiến Sáng 

 Họ và tên Hà Tiến Sáng 

 Giới tính Nam 

 Ngày tháng năm sinh 12/07/1980 

 Quốc tịch Việt Nam 

 Dân tộc Kinh 

 Địa chỉ thường trú Bà Rịa – Vũng Tàu 

 Trình độ văn hóa 12/12 

 Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế 

 Chức vụ hiện nay Thành viên HĐQT Công ty 

 Số cổ phần nắm giữ 280.000 cổ phần  

 ✓ Đại diện sở hữu 280.000 cổ phần 

 ✓ Cá nhân sở hữu            0 cổ phần              

 Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

 Quyền lợi mâu thuẫn với 

Công ty 
Không có 

 

10.2 Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng 

Bảng 15: Danh sách Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng 

STT Họ và Tên Chức vụ Số cổ phiếu 

nắm giữ 

Tỷ lệ (%) 

1 Bà Lê Thị Hoàng Vũ Tổng Giám đốc 693.000 39,78 

2 Ông Lê Đức Sơn Phó Tổng Giám đốc 5.500 0,31 

3 Ông Lê Thanh Tùng Phó Tổng Giám đốc 599.500 34,41 

4 Bà Lê Thị Thu Thủy Kế toán trưởng 4.000 0,23 

Nguồn: Công ty 
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a. Tổng Giám đốc Bà Lê Thị Hoàng Vũ 

 Xem phần HĐQT  

   

b. Phó Tổng Giám đốc Ông Lê Đức Sơn 

 Họ và tên Lê Đức Sơn 

 Giới tính Nam 

 Ngày tháng năm sinh 08/04/1968 

 Quốc tịch Việt Nam 

 Dân tộc Kinh 

 
Địa chỉ thường trú 

Thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu  

 Trình độ văn hóa 12/12 

 Trình độ chuyên môn Kỹ sư thiết bị khoan 

 Chức vụ hiện nay Phó Tổng Giám đốc Công ty 

 Số cổ phần nắm giữ 5.500 cổ phần  

 ✓ Đại diện sở hữu        0 cổ phần 

 ✓ Cá nhân sở hữu 5.500 cổ phần              

 Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

 Quyền lợi mâu thuẫn với 

Công ty 
Không có 

   

c. Phó Tổng Giám đốc Ông Lê Thanh Tùng 

 Xem phần HĐQT  

   

d. Kế toán trưởng Bà Lê Thị Thu Thủy 

 Họ và tên Lê Thị Thu Thủy 

 Giới tính Nữ 

 Ngày tháng năm sinh 13/02/1979 

 Quốc tịch Việt Nam 

 Dân tộc Kinh 

 
Địa chỉ thường trú 

25 Hùng Vương, Khu phố 5, thị trấn Ngãi Giao, huyện 

Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

 Trình độ văn hóa 12/12 

 Trình độ chuyên môn Cử nhân kế toán 

 Chức vụ hiện nay Kế toán trưởng Công ty 

 Số cổ phần nắm giữ 4.000 cổ phần  

 Đại diện sở hữu        0 cổ phần 

 Cá nhân sở hữu 4.000 cổ phần              

 Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

 Quyền lợi mâu thuẫn với 

Công ty 
Không có 

 

10.3 Ban Kiểm soát 

Bảng 16: Danh sách Ban Kiểm soát 

STT Họ và Tên Chức vụ Số cổ phiếu 

nắm giữ 

Tỷ lệ (%) 

1 Ông Huỳnh Phước Nghĩa Trưởng ban kiểm soát 400  

2 Bà Trần Thị Hợi Thành viên BKS 6.800 0,39 

3 Bà Nguyễn Thị Thanh Ái Thành viên BKS 1.200  

Nguồn: Công ty 
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a. Trưởng ban kiểm soát Ông Huỳnh Phước Nghĩa 

 Họ và tên Huỳnh Phước Nghĩa 

 Giới tính Nam 

 Ngày tháng năm sinh 12/11/1979 

 Quốc tịch Việt Nam 

 Dân tộc Kinh 

 
Địa chỉ thường trú 

216/3 Trần Hưng Đạo, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu 

Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

 Trình độ văn hóa 12/12 

 Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính doanh nghiệp 

 Chức vụ hiện nay Trưởng ban kiểm soát Công ty  

 Số cổ phần nắm giữ 400 cổ phần 

 ✓ Đại diện sở hữu     0 cổ phần  

 ✓ Cá nhân sở hữu 400 cổ phần 

 Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

 Quyền lợi mâu thuẫn với 

Công ty 

Không có 

   

b. Thành viên BKS Bà Trần Thị Hợi 

 Họ và tên Trần Thị Hợi 

 Giới tính Nữ 

 Ngày tháng năm sinh 05/03/1983 

 Quốc tịch Việt Nam 

 Dân tộc Kinh 

 
Địa chỉ thường trú 

Tổ 1 ấp Cầu Mới, xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, thị 

xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

 Trình độ văn hóa 12/12 

 Trình độ chuyên môn Cử nhân kế toán 

 Chức vụ hiện nay Thành viên BKS Công ty  

 Số cổ phần nắm giữ 6.800 cổ phần 

 Đại diện sở hữu        0 cổ phần 

 Cá nhân sở hữu 6.800 cổ phần 

 Hành vi vi phạm pháp luật Không có 

 Quyền lợi mâu thuẫn với 

Công ty 

Không có 

   

c. Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Thanh Ái 

 Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Ái 

 Giới tính Nữ 

 Ngày tháng năm sinh 15/10/1981 

 Quốc tịch Việt Nam 

 Dân tộc Kinh 

 
Địa chỉ thường trú 

Khu phố II, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu  

 Trình độ văn hóa 12/12 

 Trình độ chuyên môn Trung cấp kế toán 

 Chức vụ hiện nay Thành viên HĐQT Công ty 

 Số cổ phần nắm giữ 1.200 cổ phần  

 ✓ Đại diện sở hữu        0 cổ phần 

 ✓ Cá nhân sở hữu 1.200 cổ phần              

 Hành vi vi phạm pháp luật Không có 
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 Quyền lợi mâu thuẫn với 

Công ty 
Không có 

 

11. Tài sản 

-  Tài sản cố định hữu hình 

Bảng 17: Giá trị TSCĐ của Công ty tại 31/12/2019 

STT Danh mục TSCĐ Nguyên giá Khấu hao Giá trị còn lại 

I TSCĐ hữu hình 23.257.338.630 14.978.107.534 8.279.231.096 

1 Nhà cửa, vật kiến trúc 4.047.731.505 2.744.251.465 1.303.480.040 

2 Máy móc, thiết bị 198.211.400 141.178.067 57.033.333 

3 Phương tiện vận tải 18.976.941.180 12.071.143.912 6.905.797.266 

4 Thiết bị dụng cụ quản lý 34.454.545 21.534.090 12.920.455 

Nguồn: BCTCKT năm 2019 

- Tình hình sử dụng đất đai của Công ty 

Tại thời điểm 31/12/2019, Công ty đang sử dụng và quản lý các diện tích đất như sau: 

Bảng 18: Tình hình quản lý và sử dụng đất đai của Công ty 

 

STT Số GCN Địa chỉ 
Diện tích 

(m2) 

Thời hạn sử 

dụng 

Hình thức 

1 

Căn cứ QĐ số 

1812/ QĐ –

UBND ngày 

26/8/2014 của 

UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng 

Tàu 

318 Lê Hồng 

Phong, thị trấn Ngãi 

Giao, huyện Châu 

Đức, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 

1869,2 m2 

28 năm 4 tháng 

kể từ ngày 

02/7/2011 đến 

ngày 

02/11/2039 

Thuê đất trả 

tiền hàng 

năm 

Nguồn: Công ty 

(*) Ghi chú: Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 26/8/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu cho Công ty thuê 1.869,2 m2 đất để quản lý và sử dụng. Tuy nhiên, trên thực tế, theo 

kết quả do Công ty đo đạc lại, diện tích đất được giao chỉ có 1.596,2 m2, giảm 273 m2 so với Quyết 

đinh 1812. Công ty đã có đơn kiến nghị gửi UBND tỉnh và sở ban ngành nhiều năm nay để xử lý 

sự chênh lệch về số liệu này nhưng chưa được giải quyết. 

12. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo 

ĐVT: đồng 

Chỉ tiêu Thực hiện 2019 Kế hoạch 2020 Tăng/ giảm (%) 

Doanh thu thuần và các thu 

nhập khác 
34.649 36.000 3,90 

Lợi nhuận sau thuế 3.000 3.040 1,33 

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Tổng 

doanh thu 
8,66% 8,44% -0,22 

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn 

điều lệ 
17,22% 17,45% 0,34 



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CHÂU ĐỨC   

Trang 26 

 

Chỉ tiêu Thực hiện 2019 Kế hoạch 2020 Tăng/ giảm (%) 

Tỷ lệ chia cổ tức Không chia cổ tức 10% - 

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty 

Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nêu trên: 

- Về hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đã đưa vào đấu thầu từ quý II/2019, do đó 

doanh thu từ dịch vụ sự nghiệp công có khả năng giảm từ 10-15% so với năm trước. Ngoài ra 

trong năm 2020, tuyến đường Lê Hồng Phong đang được cải tạo toàn bộ hệ thống cây xanh 

và đường, phải mất thời gian hơn 01 năm, do đó khối lượng công ích chăm sóc cây xanh, bồn 

hoa và vệ sinh đường này sẽ giảm trong năm 2020. Công tác duy tu bão dưỡng vận hành điện 

chiếu sáng công cộng công ty không còn thực hiện vì UBND huyện đã bàn giao cho đơn vị 

thi công đèn led vận hành trong giai đoạn còn bảo hành công trình. Do đó Kế hoạch doanh 

thu từ dịch vụ công ích năm 2020: 23 tỷ (giảm 2 tỷ). 

- Để đảm bảo doanh thu năm sau cao hơn năm trước, buộc công ty phải mở rộng theo lĩnh vực 

hoạt động khác, trong đó có lĩnh vực hoạt động xây dựng là thế mạnh trước đây của công ty. 

Kế hoạch doanh thu từ hợp đồng xây dựng: 12 tỷ đồng (tăng 3 tỷ). 

- Doanh thu khác: 1 tỷ. 

13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty: Không có 

14. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty mà có thể ảnh hưởng 

đến giá cổ phần khi chuyển nhượng vốn: Không có 

VII. THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN 

1.  Tên cổ phần chào bán  : Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị 

Châu Đức 

2.  Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng 

3.  Mệnh giá cổ phần  10.000 đồng 

4.  Tổng số cổ phần dự kiến chuyển 

nhượng 

: 1.152.000 cổ phần 

5.  Giá khởi điểm đấu giá : 29.750 đồng/cổ phần (Hai mươi chín nghìn bảy 

trăm năm mươi đồng một cổ phần) 

6.  Phương pháp/ cơ sở tính giá khởi 

điểm 

:  29.750 đồng /cổ phần (Giá khởi diểm đấu giá được 

thông qua theo Quyết định số 402/QĐ-ĐTKDV 

ngày 16/10/2020 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh 

doanh vốn Nhà nước) 

7.  Phương pháp tính giá : Căn cứ Đề xuất giá khởi điểm số 91001/20/CV-

VVFC/CNMN ngày 09/10/2020 và chứng thư thẩm 

định giá số 81002/20/CT-VVFC/CNMN ngày 
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08/10/2020 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và 

Dịch vụ tài chính Việt Nam 

8.  Phương thức chuyển nhượng 

vốn 

: Bán đấu giá công khai cả lô cổ phần 

9.  Tổ chức thực hiện đấu giá cổ 

phần 

: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí 

Minh (HSX) 

10.  Thời gian thực hiện chuyển 

nhượng vốn 

: Quý 4/2020 

11.  Thời gian đăng ký mua cổ phần 

dự kiến 

: Quy định cụ thể tại Quy chế đấu giá 

12.  Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với 

người nước ngoài (tỷ lệ tham gia 

của bên nước ngoài tuân thủ quy 

định của pháp luật chuyên ngành 

và phù hợp với các điều ước 

quốc tế 

: Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty 

được căn cứ theo Điểm c Khoản 3 Điều 22 Luật 

Đầu tư 2014 và ngành nghề, lĩnh vực đầu tư kinh 

doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển 

Đô thị Châu Đức được công bố trên cổng thông tin 

đăng ký doanh nghiệp quốc gia 

https://dangkykinhdoanh.gov.vn. 

Căn cứ vào Danh mục ngành nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện ban hành theo Luật Đầu tư 2014 

và danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư 

nước ngoài tại Cổng thông tin quốc gia về đầu tư 

nước ngoài, hiện cam kết WTO quy định: “ Để đảm 

bảo phúc lợi công cộng, tổ chức kinh tế có vốn đầu 

tư nước ngoài không được thu gom rác trực tiếp từ 

các hộ gia đình, chỉ được cung cấp dịch vụ thu gom 

rác thải do chính quyền địa phương cấp tỉnh và 

thành phố chỉ định.”, do đó tỷ lệ sở hữu của nhà đầu 

tư nước ngoài tại CTCP Xây dựng và Phát triển Đô 

thị Châu Đức là 0%. Đến thời điểm 30/06/2020, 

Công ty không có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu cổ 

phần Công ty. 

13.  Các hạn chế liên quan đến việc 

chuyển nhượng vốn 

: Không có 

14.  Các loại thuế có liên quan  : Nhà đầu tư tham gia đấu giá có trách nhiệm kê khai 

và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế thu nhập và các 

thuế liên quan đến cổ phiếu chào bán: Phí nhận 

chuyển nhượng và phí chuyển nhượng chứng 

khoán; Phí lưu ký chứng khoán; Các khoản thuế 

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
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hoặc chi phí khác. Thuế thu nhập cá nhân theo Luật 

Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 

tháng 11 năm 2007 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 

hướng dẫn; Thuế thu nhập doanh nghiệp theo Luật 

Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 

ngày 03/06/2008 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 

hướng dẫn và các văn bản pháp luật khác có liên 

quan 

15.  Địa điểm công bố thông tin  Thông tin cụ thể liên quan đến Tổ chức có vốn Nhà 

nước được chuyển nhượng gồm Bản Công bố thông 

tin và Quy chế đấu giá và Đợt đấu giá được công 

bố tại: 

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà 

nước 

Địa chỉ: Tầng 23, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần 

Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Công ty Cổ phần chứng khoán Tiên Phong 

(TPS) 

Địa chỉ: Tầng 3, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường 

Nguyễn Thái Bình, Q1, Tp.HCM 

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí 

Minh (HSX) 

Địa chỉ: số 16, Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị 

Châu Đức 

Địa chỉ: số 318 Lê Hồng Phong, Thị Trấn Ngãi 

Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

VIII. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN   

Mục đích của việc chuyển nhượng vốn nhằm cơ cấu danh mục đầu tư theo chủ trương thoái vốn đầu 

tư của SCIC tại các doanh nghiệp mà nhà nước không cần giữ cổ phần. Việc chào bán cổ phần chỉ 

làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông mà không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký 

của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức. 
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IX. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN  

1. Tổ chức là chủ sổ hữu vốn chuyển nhượng 

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 

Địa chỉ: Tầng 23, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: (84-24) 6278 0191   Fax: (84-24) 6278 0136 

2. Tổ chức có vốn được chuyển nhượng:  

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức 

Địa chỉ: số 318 Lê Hồng Phong, Thị Trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu  

Điện thoại: 84-254 3961 689                 Fax: 84-254 3961 986 

3. Tổ chức thẩm định giá:  

Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam 

Địa chỉ: 49, Đường Pasteur, P, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028 3940 7286     Fax: 

4. Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính 

Công ty TNHH Kiểm toán Vũng Tàu (VAC) 

Địa chỉ: 10 Tôn Thất Tùng, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu  

Điện thoại: 84-254 3533 288   Fax: 84-254 3562 282 

5. Tổ chức tư vấn chào bán cổ phần 

Công ty Cổ phần chứng khoán Tiên Phong (TPS) 

Địa chỉ: Tầng 3, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Q1, Tp.HCM 

Điện thoại:  84-28 3911 8014   Fax: 84-28 3911 8015 

6. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần:  

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) 

Địa chỉ: số 16, Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (84-28) 3821 7713   Fax: (84-28) 3821 7452 
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X. THAY LỜI KẾT 

Bản Công bố thông tin được cung cấp nhằm mục đích giúp nhà đầu tư có thể đánh giá chung về 

tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trước khi đăng ký mua cổ phần. Tuy 

nhiên, do đợt chào bán này không phải là đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp để 

huy động vốn trên thị trường sơ cấp nên Bản Công bố thông tin này được chúng tôi xây dựng với 

khả năng và nỗ lực cao nhất từ các nguồn đáng tin cậy như đã trình bày và mong muốn công 

bố/thông báo tới Nhà đầu tư về tình hình doanh nghiệp và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp. 

Bản Công bố thông tin này không bảo đảm rằng đã chứa đựng đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp 

và chúng tôi cũng không thực hiện phân tích, đưa ra bất kỳ ý kiến đánh giá nào với hàm ý đảm bảo 

giá trị của cổ phiếu. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư trước khi tham gia đấu giá cần tìm 

hiểu thêm thông tin về doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn như Điều lệ doanh nghiệp, 

các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết Hội đồng quản trị, các Báo cáo của Ban Kiểm 

soát, các Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán, tình hình doanh nghiệp, Báo cáo thường niên … 

cũng như bảo đảm rằng việc đăng ký mua hay thực hiện giao dịch là đúng thẩm quyền, tuân thủ các 

quy định về công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn, người nội bộ, giới hạn tỷ lệ sở hữu, được 

thanh toán bằng nguồn tiền hợp pháp, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong và nhân viên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên 

Phong (bao gồm cả nhân viên thực hiện Bản Công bố thông tin này) có thể đang sở hữu, mua bán 

(ngoài đợt chào bán cổ phần của SCIC), thực hiện các dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư, hoặc các 

dịch vụ khác trong phạm vi pháp luật cho phép liên quan đến cổ phần của Công ty Cổ phần Xây 

dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức cho SCIC, chính Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô 

thị Châu Đức và các khách hàng khác của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong... và các công 

ty con, công ty liên kết. Nhà đầu tư cần xem xét, đánh giá khả năng mâu thuẫn lợi ích khi sử dụng 

Bản Công bố thông tin này. 

Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp 

và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình. Tổ chức có vốn nhà nước được chuyển nhượng, 

Tổ chức là chủ sở hữu vốn chuyển nhượng, Tổ chức tư vấn và các công ty con, công ty liên kết, 

nhân viên của họ không chịu trách nhiệm về việc Nhà đầu tư sử dụng Bản Công bố thông tin này 

cho mục đích của mình. 

Trân trọng cảm ơn./. 
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