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(Phụ lục 04-TT 155) 

CÔNG TY CỔ PHẦN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ CÀ MAU                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 10/BC-MTĐT Cà Mau, ngày 03  tháng 3 năm 2021 

  

 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ CÀ MAU 

(Năm báo cáo: 2020) 

 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Thông tin khái quát 

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Môi Trường đô Thị Cà Mau 

- Tên công ty viết tắt: CAMENCO 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2001128655 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Cà Mau, cấp lần đầu ngày 20/09/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 

31/12/2019 

- Vốn điều lệ: 13.107.000.000 đồng 

- Địa chỉ: Số 202 Quang Trung, khóm 3, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

- Số điện thoại: (02903) 835 052 

- Số fax: (02903) 835 052 

- Website: moitruongdothicamau.vn 

- Mã cổ phiếu: CAM 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau tiền thân là Công ty TNHH MTV 

Môi trường Đô thị Cà Mau trước là Công ty Công trình đô thị Cà Mau được thành lập 

vào năm 1991 trên cơ sở sáp nhập 03 đơn vị: Công ty Vật liệu xây dựng thị xã Cà Mau 

– Công ty Vệ sinh thị xã Cà Mau và phòng Xây dựng nhà đất thị xã Cà Mau. 

- Tháng 6 năm 2001 thực hiện Nghị quyết TW về việc sắp xếp đổi mới doanh 

nghiệp, Công ty Công trình đô thị Cà Mau sáp nhập vào công ty Cấp nước Minh Hải 

và đổi tên thành Công ty Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau. 

- Tháng 6 năm 2010 được UBND tỉnh quyết định chuyển Công ty Cấp thoát 

nước và Công trình đô thị Cà Mau thành công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và 

Công trình đô thị Cà Mau. 

- Tháng 9 năm 2013 đổi tên Công ty TNHH MTV Cấp Thoát nước và Công trình 

đô thị Cà Mau thành Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Cà Mau theo Quyết 

định số 1303/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh Cà Mau. Công ty là doanh 

nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ 

công ích, có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng tại ngân hàng, hạch toán độc lập, 

hoạt động theo Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp. 
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- Ngày 25/4/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 

698/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành 

viên Môi trường Đô thị Cà Mau. 

- Ngày 08/7/2019 Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank – CN Miền Nam 

thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần số 752/2019/CNMN, đã được Trung tâm Lưu 

ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký số 18/CPH/2019/GCNCK-

VSD ngày 17/7/2019. 

- Ngày 07/8/2019 Cổ phiếu Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Cà 

Mau (CAM) chính thức giao dịch trên thị trường Upcom. 

- Ngày 31/12/2021 Công ty chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty 

TNHH MTV Môi trường Đô thị Cà Mau sang Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà 

Mau theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2001128655 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Cà Mau, cấp lần đầu ngày 20/09/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 

31/12/2019. 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

3.1. Ngành nghề kinh doanh 

Theo Giấy chứng nhận ĐKDN số: 2001128655 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Cà Mau, cấp lần đầu ngày 20/09/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 31/12/2019 

ngành nghề kinh doanh chính của Công ty như sau:  
 

 

TT Tên ngành Mã ngành 

1 
Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt Chi tiết: 

Dịch vụ vệ sinh môi trường 

8129 

(Chính) 

2 Thoát nước và xử lý nước thải 3700 

3 Thu gom rác thải không độc hại 3811 

4 Thu gom rác thải độc hại 3812 

5 Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại 3821 

6 Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại 3822 

7 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520 

8 Cho thuê xe có động cơ 7710 

9 
Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 

Chi tiết: Trồng và chăm sóc cây xanh, công viên, vườn hoa 

 

8130 

10 
Lắp đặt hệ thống điện 

Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông 

 

4321 

11 
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 

Chi tiết: Bán thùng rác công cộng và vật tư ngành môi trường 

 

4649 

12 

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

Chi tiết: thiết kế, giám sát các công trình công cộng, cây xanh, 

công viên, hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước và vệ sinh môi 

trường 

 

7110 
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Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu: 

Theo các ngành nghề kinh doanh đã đăng ký, Công ty có các sản phẩm dịch vụ 

chủ yếu sau: 

- Dịch vụ vệ sinh đô thị: quét dọn đường phố, vỉa hè; thu gom rác thải sinh hoạt 

tại hộ gia đình, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế xã hội; thu gom, vận chuyển, xử 

lý chất thải rắn độc hại và không độc hại. 

- Vệ sinh mương cống thoát nước, xử lý nước thải. 

- Quản lý và chăm sóc cây xanh, công viên đô thị. Kinh doanh cây xanh, hoa 

kiểng. 

- Quản lý, bảo dưỡng, vận hành khai thác hệ thống chiếu sáng công cộng và đèn 

tín hiệu giao thông. 

- Thiết kế và thi công các công trình công cộng thuộc môi trường đô thị: công 

trình thoát nước; công trình công viên cây xanh; công trình điện chiếu sáng, điện trang 

trí,… 

- Kinh doanh vật tư, thiết bị và các dịch vụ khác thuộc chuyên ngành. 

3.2. Địa bàn kinh doanh 

Hiện nay, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau hoạt động chủ yếu trong 

các lĩnh vực dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Cà Mau và các huyện thuộc tỉnh 

Cà Mau. 

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

- Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty năm 2020: 
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- Các công ty con, công ty liên kết: Không có 

5. Định hướng phát triển 

5.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: 

Tiếp tục xây dựng và phát triển Công ty là một trong những doanh nghiệp mạnh 

trong lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị, lấy hiệu quả kinh tế là chuẩn mực cho sự phát 

triển ổn định và bền vững.  

Duy trì và phát triển sản phẩm dịch vụ công ích đô thị gồm: vệ sinh môi trường, 

cây xanh, chiếu sáng, thoát nước đô thị, đồng thời mở rộng dịch vụ tư vấn thiết kế và 

thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhằm tối đa hóa lợi, nâng cao giá trị 

của công ty, bảo toàn và phát triển nguồn vốn. 

5.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

Tập trung trí tuệ và sức lực, đẩy lùi khó khăn, nắm bắt thời cơ, nâng cao nhận 

thức, chấn chỉnh tổ chức và khai thác tối đa các nguồn vốn, mạnh dạn đầu tư thiết bị, 

con người, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh. Từng bước xây 

dựng công ty trở thành một doanh nghiệp phát triển mạnh trong lĩnh vực, vệ sinh môi 

trường, chiếu sáng, cây xanh và thoát nước. 

Chiến lược, định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần 

Môi trường đô thị Cà Mau trong 3 năm từ 2020 – 2022, cụ thể như sau: 
 

STT Chỉ tiêu ĐVT KH 2020 KH 2021 KH 2022 

1 Tổng doanh thu Tr.đồng 41.000 42.000 43.000 

2 Tổng chi phí Tr.đồng 36.500 37.000 37.500 

3 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 4.500 5.000 5.500 

4 Thuế TNDN (20%) Tr.đồng 900 1.000 1.100 

5 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 3.600 4.000 4.400 

6 Phân phối lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 3.600 4.000 4.400 

6.1 
Quỹ thưởng ban lãnh đạo, điều 

hành ( 7%) 
Tr.đồng 252 280 308 

6.2 Quỹ khen thưởng ( 35%) Tr.đồng 1.260 1.400 1.540 

6.3 
Quỹ khen thưởng khách hàng 

(10%) 
Tr.đồng 360 400 440 

6.4 Quỹ phúc lợi (18%) Tr.đồng 648 720 792 

6.5 

- Chi cổ tức /lợi nhuận sau thuế 

= 30%; 

- Chi cổ tức /vốn điều lệ = 8,2%; 

Tr.đồng 1.080 1.200 1.320 

6. Các rủi ro 

6.1. Rủi ro kinh tế 

Sự phát triển của Việt Nam nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng là yếu tố chính 
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để tạo nên đà phát triển cho ngành dịch vụ công ích. Khi quy mô thành phố mở rộng, 

mật độ dân số tăng, hệ thống hạ tầng được nâng cấp,…thì khối lượng công việc như vệ 

sinh môi trường, nhà máy, xí nghiệp sẽ tăng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát 

triển các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong thời gian tới, tỉnh Cà Mau 

đặt mục tiêu tiếp tục tập trung tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất và đẩy 

mạnh tiềm năng phát triển du lịch. Đây là những điều kiện thuận lợi cho Công ty tiếp 

tục đẩy mạnh hoạt động và xây dựng các chiến lược phát triển trung và dài hạn cho 

những năm tiếp theo. Bên cạnh sự tăng trưởng về hạ tầng thì nhu cầu dịch vụ cũng 

tăng cao, từ đó sẽ phát sinh nhiều thành phần tham gia cung cấp dịch vụ nên ảnh 

hưởng lớn đến tìm lực phát triển sau này của công ty. 

6.2. Rủi ro pháp luật 

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau 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 cần phải thường 

xuyên cập nhật và linh hoạt thích nghi để nhận diện các mối nguy hại tiềm ẩn và kịp 

thời tìm ra hướng giải quyết tốt nhất khi có rủi ro xảy ra. 

6.3. Rủi ro đặc thù ngành  

Là một doanh nghiêp công ích nên Công ty cổ phần Môi Trường đô Thị Cà Mau 

không thể chủ động được giá thành sản phẩm, dịch vụ, đơn giá thực hiện theo quy định 

của các cơ quan ban ngành, mức giá này thường không theo kịp với mức tăng trong 

chi phí đầu vào của công ty. Với việc giá đầu vào có sự biến động mà giá đầu ra lại 

được quản lý chặt chẽ đã tạo nên một rủi ro đặc thù chung cho các công ty hoạt động 

trong ngành công ích, an sinh xã hội. Hoạt động chủ yếu của công ty là dịch vụ công 

ích và vệ sinh môi trường trong điều kiện địa phương chuyển dần từ cơ chế đặt hàng 

sang đấu thầu dịch vụ công.  

Ngoài ra, với việc tiếp xúc các chất thải độc hại, rác thải, nước thải hằng ngày 

mang đến những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của người lao động. Do đó, việc 

trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động nhằm đảm bảo sức khỏe là hết sức cần 

thiết và luôn được Công ty chú trọng. 

6.4. Rủi ro môi trường 

Hoạt động chính của Công ty là vệ sinh môi trường nên phụ thuộc rất nhiều vào 

môi trường và ý thức của người dân, nếu hoạt động thu gom rác và xử lý chất thải 

không thực hiện tốt thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân hiện tại và môi 

trường sống về sau.  

Cùng với quá trình phát triển kinh tế, tình trạng ô nhiễm môi trường và sự cố môi 

trường ngày càng gia tăng. Lượng rác thải tại Cà Mau có xu hướng tăng nhanh, khiến 

bãi chứa rác quá tải. Thực tế này đang đặt ra những yêu cầu cấp bách cần phải có 

những chính sách phù hợp nhằm thích ứng, giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu và 

bảo vệ môi trường để phát triển bền vững. 

Công ty đã nỗ lực để hạn chế tối đa các tác động trên bằng cách thường xuyên 

bảo dưỡng, vệ sinh trang thiết bị, đề xuất các biện pháp xử lý và nâng sức chứa cho bãi 
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rác tại địa phương.  

6.5. Rủi ro cạnh tranh 

Hiện tại, Công ty không là doanh nghiệp duy nhất hoạt động trong lĩnh vực công 

ích, thu gom, cây xanh, thoát nước và chiếu sáng trên địa bàn thành phố Cà Mau mà 

còn các đối thủ cạnh tranh có tiềm lực mạnh từ trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, nhà 

nước có chủ trương đã và đang khuyến khích khu vực tư nhân tham gia thực hiện các 

dịch vụ công ích thông qua việc áp dụng hình thức đấu thầu thay vì chỉ định nhà thầu 

như trước đây. Điều này đòi hỏi Công ty phải tập trung nâng cao năng lực, cải tiến 

chất lượng dịch vụ để có thể trúng thầu thực hiện các dự án. 

6.6. Rủi ro khác 

Năm 2020 có khá nhiều cơn bão và áp thấp nhiệt đới, triều cường dâng mạnh làm 

ngập các tuyến đường trong thời gian dài gây không ít thiệt hại về tài sản công, mặt 

đường bị bể tạo thành các ổ gà, ổ voi. Bên cạnh đó, thời tiết xấu cũng làm hư hại khá 

nhiều đèn đường chiếu sáng và làm ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị. Công ty phải 

tăng cường công nhân dọn dẹp, khắc phục, dặm vá các tuyến đường, sửa chữa đèn 

chiếu sáng. 

Mặt khác do ảnh hưởng của dịch COVID-19 gây tác động trực tiếp đến doanh 

thu của đơn vị trong thời gian cách ly phòng chống dịch.  

Ngoài ra, hoạt động kinh doanh của Công ty có thể chịu ảnh hưởng bởi những rủi 

ro khác như rủi ro do biến động giá cả nguyên vật liệu, sự ảnh hưởng những biến động 

chính trị, xã hội trên thế giới, chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh ,… Những rủi 

ro này mặc dù hiếm khi xảy ra, nhưng nếu xảy ra sẽ có thể sẽ tác động trực tiếp hoặc 

gián 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, Công ty thường xuyên nắm bắt kịp thời thông tin và 

đảm bảo thực hiện tốt các công tác tuyên truyền đồng thời linh hoạt trong điều chỉnh 

kế hoạch điều hành công việc một cách tối ưu nhằm hạn chế đến mức thấp nhất khả 

năng xảy ra của các rủi ro này. 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh  

1.1. Doanh thu thuần và lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ qua 

các năm 

Doanh thu thuần 

Đơn vị tính: Triệu Đồng 

Hoạt động 
2019 2020 

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) 

Doanh thu DV công 29.687 62,83% 21.328 54,95% 

Doanh thu DV tư 10.950 23,17% 11.352 29,25% 

Doanh thu rút hầm cầu 547 1,16% 437 1,13% 

Doanh thu khác 6.066 12,84% 5.693 14,67% 
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Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020 

Lợi nhuận gộp  

Đơn vị tính: Triệu Đồng 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020 

Chi phí 

Đơn vị tính: Triệu Đồng 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020 

1.2. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

Trong năm dự kiến đầu tư một phương tiện chuyên dùng (xe ép rác) bằng  vốn 

khấu hao của Công ty hàng năm, thay thế, bổ sung các phương tiện cũ kỷ nhằm nâng 

cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu vận chuyển rác thải tại Cà Mau, các Huyện và các 

dịch vụ.  

TT Tên dự án 
Đơn vị 

tính 

KH năm 

2020 

Thực hiện 

năm 2020 

Giá trị 

(triệu đồng) 

1 Xe ô tô chuyên dùng ép rác Chiếc 01 0  

2 Trụ sở, nhà xưởng C. trình 0 0   

Tổng 47.250 100,00% 38.810 100% 

Hoạt động 
2019 2020 

Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) 

Lợi nhuận gộp DV công 10.536 66,15% 7.081 54,20% 

Lợi nhuận gộp DV tư 3.573 22,43% 4.189 32,06% 

Lợi nhuận gộp rút hầm cầu 168 1,05% 138 1,06% 

Lợi nhuận gộp khác 1.650 10,36% 1.657 12,68% 

Tổng 15.927 100,00% 13.065 100,00% 

Hoạt động 
2019 2020 

Giá trị So với DTT Giá trị So với DTT 

Giá vốn bán hàng 31.323 66,29% 25.745 66,34% 

Chi phí tài chính 7 0,01%   

Chi phí bán hàng 1.220 2,58% 1.361 3,50% 

Chi phí quản lý DN 7.497 15,87% 7.576 19,52% 

Tổng 40.047 84,76% 34.682 89,37% 
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 Tổng mức đầu tư Tr. Đồng    

2. Tổ chức và nhân sự 

2.1. Danh sách Ban Điều hành 

 

TT Thành viên Chức vụ 

Số lượng 

CP sở 

hữu cá 

nhân 

Tỷ lệ sở hữu 

1 Ông Lưu Minh Hưng Giám đốc 1000 0,08% 

2 Ông Nguyễn Quốc Tuấn 
Phó Giám đốc kiêm 

Kế Toán trưởng 
1000 0,08% 

TÓM TẮT LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH 
 

 

Ông LƯU MINH HƯNG 

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc 

Ngày sinh: 04/10/1971 Nơi sinh: Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
267/36 đường Cách Mạng, Khóm 9, Phường 1, TP 

Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

Số CMND: 385436909 Ngày cấp: 05/10/2006 Nơi cấp: CA Tỉnh Bạc Liêu 

Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện – Điện tử 

Chức vụ đang nắm giữ tại công ty: Thành viên HĐQT, Giám đốc 

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không 

Quá trình công tác: 

Thời gian 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(đảng, chính quyền, đoàn thể) 

Từ 5/1991 đến 9/1992 Công nhân Công ty Xây lắp Điện Minh Hải 
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Từ 10/1992 đến 

7/2001 

Công nhân Đội Chiếu sáng – Công ty Công trình đô thị CM 

Từ 8/2001 đến 6/2007 
Đội trưởng Đội Chiếu sáng Xí nghiệp Môi trường – Công ty 

Cấp Thoát nước và CTĐT Cà Mau 

Từ 7/2007 đến 9/2013 
Phó Giám đốc Xí nghiệp Môi trường – Công ty TNHH MTV 

Cấp Thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau 

Từ 10/2013 đến 

12/2018 

Trưởng phòng Dịch vụ đô thị - Công ty TNHH MTV Môi 

trường đô thị Cà Mau 

Từ 7/2014 đến nay Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn 

Từ 01/2019 đến 

12/2019 

Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà 

Mau 

Từ 01/2020 đến 

27/12/2020 
Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau 

Từ 28/12/2020 đến nay Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau 

Số lượng cổ phần sở hữu: : 362.369 cổ phần, chiếm tỷ lệ 27,65 %VĐL 

-Sở hữu cá nhân: : 1.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08 %VĐL 

-Sở hữu đại diện  : 361.369 cổ phần, chiếm tỷ lệ 27,57 %VĐL 

Sở hữu của người có liên quan: : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00 %VĐL 

 

 

Ông NGUYỄN QUỐC TUẤN 

Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng 

Ngày sinh: 28/02/1966 
Nơi sinh: Ấp 1, xã Tắc Vân, TP Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau 

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Số 78-80 đường số 8, ấp Bà Điều, xã Lý Văn 

Lâm, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

CMND: 380659147 Ngày cấp: 28/8/2017 Nơi cấp: CA Tỉnh Cà Mau 
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Trình độ văn hóa: 12/12 

Trình độ chuyên môn: Kế toán 

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc, Kế 

toán trưởng 

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 

Quá trình công tác 

Thời gian 
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác  

(đảng, chính quyền, đoàn thể) 

Từ 5/1985 đến 7/1988 Kế toán thanh toán, kế toán cửa hàng Công ty Xây dựng 

Từ 7/1988 đến 01/1998 
Đảng viên; Bí thư Chi đoàn; Kế toán thanh toán Công ty 

Công trình đô thị Cà Mau 

Từ 01/1988 đến 9/1999 
Đảng viên; Phó Chủ tịch Công đoàn; Kế toán tổng hợp 

Công ty Công trình đô thị Cà Mau 

Từ 9/1999 đến 6/2001 
Đảng viên; Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ Công ty 

Công trình đô thị Cà Mau 

Từ 6/2001 đến 6/2004 
Đảng viên; Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ Công ty 

Cấp Thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau 

Từ 6/2004 đến 4/2010 

Chi ủy viên Chi bộ Khối Văn phòng; Phó Trưởng phòng 

Kế toán – Tài vụ Công ty Cấp Thoát nước và Công trình đô 

thị Cà Mau 

Từ 4/2010 đến 9/2010 

Đảng ủy viên; Phó Bí thư Chi bộ Khối Văn phòng; Phó 

Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ Công ty Cấp Thoát nước 

và Công trình đô thị Cà Mau 

Từ 9/2010 đến 9/2013 
Đảng ủy viên; Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ Công ty 

TNHH MTV Câp Thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau 

Từ 9/2013 đến 12/2017 

Chi ủy viên Chi bộ Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị 

Cà Mau; Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ Công ty TNHH 

MTV Môi trường đô thị Cà Mau 

Từ 01/2018 đến 12/2019 
Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ Công ty TNHH MTV Môi 

trường đô thị Cà Mau 

Từ 01/2020 đến nay 
Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc, Kế toán 

trưởng 

Từ 01/2018 đến nay 
Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Kế toán Công ty TNHH MTV 

Môi trường đô thị Cà Mau 

Số lượng cổ phần sở hữu: : 362.369 cổ phần, chiếm tỷ lệ 27,65 %VĐL 

- Sở hữu đại diện : 
361.369 cổ phần, chiếm tỷ 

lệ 
27,57 %VĐL 
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- Sở hữu cá nhân  : 1.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08 %VĐL 

Sở hữu của người có liên quan: : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00 
  

%VĐL 

2.2. Danh sách thay đổi thành viên Ban Điều hành 
 

TT Thành viên Chức vụ Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 Ông Lưu Minh Hưng Giám đốc 28/12/2020  

2 Ông Trần Quốc Khải Giám đốc  01/12/2020 

2.3. Cơ cấu lao động tại thời điểm 31/12/2020 
 

STT Tính chất phân loại Số lượng Tỷ trọng (%) 

I Phân loại theo giới tính 192 100% 

1 Nam 126 65,6% 

2 Nữ 66 34,4% 

II Phân loại theo trình độ 192 100% 

1 Trình độ đại học 33 17,2% 

2 Trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp 34 17,7% 

3 Trình độ khác 125 65,1% 

III Phân loại theo hợp đồng lao động 192 100% 

1 Lao động không thuộc diện ký  HĐ 0 0 

2 Hợp đồng không thời hạn  182 94,8% 

3 Hợp đồng thời hạn từ 1-3  năm 10 5,2% 

Nguồn: Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau 

2.4. Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp, phúc lợi  

Công ty chi trả lương cho CBCNV theo hệ số của thang bảng lương đã xây dựng 

nhân với mức lương tối thiểu vùng và lương hiệu quả theo kết quả xếp loại ABC hàng 

tháng; tiền làm thêm giờ nếu công nhân lao động làm thêm giờ vào ngày lễ tết; nâng 

bậc, nâng lương định kỳ theo quy định của quy chế trả lương, thưởng. 

- Khen thưởng cho CBCNV vào dịp tết dương lịch, 30/4, lễ 2/9, cuối năm theo 

quy chế trả lương, thưởng theo chức danh công việc. 

- Tổ chức đoàn tham quan, nghỉ mát cho CBCNV, đoàn thăm viếng gia đình 

CBCNV có tang, tặng quà và tổ chức vui trung thu cho con CBCNV đang làm việc tại 

công ty. 

Thu nhập bình quân của người lao động qua các năm (đồng/tháng/người) 
 

STT Năm Mức lương bình quân 
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1 2017 7.074.287 

2 2018 7.091.000 

3 2019 7.500.000 

4 2020 8.185.000 

5 Kế hoạch 2021 8.185.000 

Nguồn:Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau 

3. Tình hình tài chính 

3.1. Tình hình tài chính 

ĐVT: triệu đồng 

3.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 
 

Các chỉ tiêu Đơn vị Năm 2019 Năm 2020 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 
 

    

Hệ số thanh toán ngắn hạn 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 
lần 1,56 1,47 

Hệ số thanh toán nhanh 

TSLĐ - Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

lần 1,52 1,44 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 77,51 80,46 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 344,54 411,87 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
 

  

Vòng quay hàng tồn kho: 

Giá vốn hàng bán 
vòng 16,22 49,28 

STT Khoản mục Năm 2019 Năm 2020 

1 Doanh thu thuần 47.250 38.810 

2 Lợi nhuận thuần từ HĐKD 7.216 4.146 

3 Lợi nhuận khác 10 66 

4 Lợi nhuận trước thuế 7.226 4.212 

5 Lợi nhuận sau thuế 5.779 3.623 
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Hàng tồn kho bình quân 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản  vòng 0,66 0,56 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 

thuần 
% 12,23 9,33 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 

hữu  
% 35,62 26,85 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản  % 8,02 5,25 

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 
% 15,27 10,68 

4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

4.1. Thông tin cổ phiếu: 

Tổng số cổ phiếu đã phát hành:1.310.700cổ phiếu 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:1.310.700cổ phiếu 

Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu 

Loại cổ phần: cổ phiếu phổ thông 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng 

Cơ cấu cổ đông tại ngày 31/12/2020 
 

STT Loại cổ đông 
Số 

lượng 

Số cổ 

phiếu 

Giá trị 

(1.000VND) 

Tỷ lệ sở 

hữu 

I Cổ đông trong nước 203 1.310.700 13.107.000.000 100% 

1 Cá nhân 202 106.400 1.064.000.000 8,12% 

2 Tổ chức 1 1.204.300 12.043.000.000 91,88% 

II Cổ đông nước ngoài - - - - 

1 Cá nhân - - - - 

2 Tổ chức - - - - 

III Cổ phiếu quỹ - - - - 

Tổng cộng 203 1.310.700 13.107.000.000 100% 

Nguồn:Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau 
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4.2. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không 

4.3. Giao dịch cổ phiếu quỹ: không 

4.4. Các chứng khoán khác: không 

5. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty 

5.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu 

Công ty chủ yếu sử dụng trang thiết bị và nguồn nguyên vật liệu được sản xuất 

trong nước để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, vật tư thiết bị sửa chữa xe 

chuyên dùng, vật tư thiết bị điện,… đúng theo quy định của pháp luật, bảo đảm về số 

lượng, chất lượng theo yêu cầu đề ra. Công nghệ sản xuất trong nước từng bước được 

cải tiến nhưng do môi trường làm việc đặc thù nên vật tư, thiết bị, công cụ, phương 

tiện chuyên dùng của Công ty hay bị hư hỏng. Việc thay thế những trang thiết bị này 

tốn kém chi phí rất lớn. Do đó, Công ty luôn vận động tập thể người lao động sử dụng 

công cụ, thiết bị cẩn trọng và hiệu quả, đóng góp sáng kiến sửa chữa tái sử dụng, tái 

chế những công cụ dụng cụ, thiết bị đã hỏng, nhằm giảm thiểu phát thải ra môi trường 

và tiết kiệm cho Công ty. 

5.2. Tiêu thụ năng lượng 

Công ty chủ yếu sử dụng năng lượng điện để phục vụ cho xưởng cơ khí sữa chửa 

các xe chuyên dùng, thùng rác, xe kéo rác và các thiết bị khác ...,lắp đặt hệ thống điện 

chiếu sáng, thi công các công trình chiếu sáng công cộng. Để hạn chế tác động đến 

môi trường và thực hành tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, Công ty luôn chủ trương chỉ 

đạo tập thể người lao động sử dụng hợp lý nguồn năng lượng trong sản xuất kinh 

doanh. 

5.3. Tiêu thụ nước (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong 

năm) 

Trong năm 2020 do mất gói thầu cây xanh nên Công ty ngưng sử dụng nước 

trong các hoạt động tưới tiêu, chăm sóc cây cảnh, Công ty chỉ sử dụng nguồn nước để 

vệ sinh đường phố, rửa xe chuyên dùng và phục vụ cho hoạt động hàng ngày của cán 

bộ, công nhân viên. Công ty luôn quan tâm sử dụng đúng, đủ lượng nước theo nhu 

cầu, không lãng phí nguồn tài nguyên nước. Trong những năm gần đây, biến đổi khí 

hậu diễn biến khó lường tại Đồng bằng sông Cửu Long mà Cà Mau là một trong 

những địa phương gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Năm 2020, xâm nhập mặn gây ra 

tình trạng khan hiếm nước ngọt, ảnh hưởng đến nền nông nghiệp và đời sống sinh hoạt 

của nhân dân trong tỉnh. Chính vì thế, Công ty luôn quan tâm thực hiện chính sách tiết 

kiệm nước, khuyến khích tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty sử dụng hợp lý 

nguồn nước ngọt, tránh gây lãng phí nguồn tài nguyên này.  

5.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

Công ty nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường, trong năm đã thực hiện các thủ tục của các dự án theo quy định, không bị xử 

phạt. 

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

Trong năm Công ty đã có các nỗ lực hỗ trợ các địa phương trong phạm vi hoạt 

động của Công ty thu gom rác phát sinh khi thực hiện tổng vệ sinh nhân các dịp Lễ Tết 

và vận chuyển về xử lý tại Nhà máy xử lý. 
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III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

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

Năm 2020 là năm đầu tiên Công ty hoạt động theo loại hình Công ty cổ phần. 

Công ty gặp nhiều khó khăn và thách thức trong thực hiện sản xuất kinh doanh. Trong 

năm vừa qua, do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh, đồng thời do chủ trương thực 

hiện đấu thầu các dịch vụ công ích của UBND thành phố, Công ty đã không trúng thầu 

các gói thầu nạo vét hệ thống thoát nước và duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm hoa đô 

thị gây ảnh hưởng đến doanh thu của đơn vị. Doanh thu, lợi nhuận không đạt theo kế 

hoạch Đại hội cổ đông đề ra, tuy nhiên trích nộp ngân sách đạt chỉ tiêu kế hoạch; Công 

ty cố gắng sắp xếp đảm bảo việc làm cho lao động, thu nhập ổn định, các chế độ chính 

sách cho người lao động được đảm bảo duy trì. Bằng sự quyết liệt, điều hành hiệu quả 

của Ban Giám đốc, sự đoàn kết và phấn đấu làm việc tích cực của toàn thể CBCNV, 

Công ty đã đạt được các kết quả đáng ghi nhận, cụ thể doanh thu thuần đạt 38.810 tỷ 

đồng giảm 17,86% so với năm 2019, lợi nhuận sau thuế đạt gần 3.622 tỷ đồng giảm 

37,32% so với năm 2019.  

2. Tình hình tài chính 

2.1. Tình hình tài sản 

Giá trị tài sản cố định tại thời điểm 31/12/2020 như sau:  

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Tài sản cố định  

hữu hình 

Nguyên 

giá 
Khấu hao 

Giá trị còn 

lại 

Giá trị còn 

lại/ Nguyên 

giá 

Nhà cửa, vật kiến trúc 5.173 2.930 2.243 43,36% 

Phương tiện vận tải 

truyền dẫn 
18.958 12.497 6.461 34,08% 

Thiết bị, dụng cụ quản lý 417 417   

Cộng 24.548 15.844 8.704 35,48% 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020 

2.2. Tình hình nợ phải trả 

Đơn vị tính: Đồng  

STT Chỉ tiêu ĐVT TH 2019 TH 2020 
% tăng giảm 

so với 2019 

1 Doanh thu thuần 
Triệu 

đồng 
47.250 38.810 17,86% 

2 Lợi nhuận sau thuế 
Triệu 

đồng 
5.779 3.622 37,32% 

3 
Tỷ lệ lợi nhuận sau 

thuế/Doanh thu thuần 
% 12,23% 9,33% 23,71% 
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STT Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 

I Nợ ngắn hạn 8.067.007.838 9.434.541.680 

1 Phải trả người bán 501.153.455 141.714.300 

2 Người mua trả tiền trước 21.169.850 11.882.850 

3 
Thuế và các khoản phải nộp Nhà 

nước 

626.678.254 406.980.445 

4 Phải trả người lao động 4.149.565.905 5.014.835.162 

6 Các khoản phải trả ngắn hạn khác 2.768.440.374 3.859.128.923 

7 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn -  

II Nợ dài hạn 41.896.162.004 40.896.162.004 

1 Phải trả dài hạn khác 41.896.162.004 40.896.162.004 

Tổng cộng 49.963.169.842 50.330.703.684 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020 

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

3.1. Về sản xuất 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với phần việc giao khoán, cải tiến 

quy trình thực hiện công tác cho phù hợp với từng giai đoạn, sản phẩm dịch vụ đạt 

chất lượng theo yêu cầu. 

Phối hợp với chính quyền các cấp hỗ trợ, tạo điều kiện trong việc thực hiện dịch 

vụ công ích và nhiệm vụ vệ sinh môi trường. 

Sữa chữa, nâng cấp và bảo dưỡng các trang thiết bị phục vụ công tác, nhất là các 

phương tiện chuyên dùng vận chuyển rác và thùng kéo rác. Tiến đến sản xuất thùng 

composite, đầu tư thiết bị cơ giới trong công tác sên vét hệ thống thoát nước thay dần 

lao động thủ công. Duy tu, bảo dưỡng định kỳ các loại phương tiện, máy móc thiết 

bị.... 

Duy trì ổn định về tổ chức, cải tiến phương thức sản xuất trong các Đội, tổ lao 

động trực tiếp. 

3.2. Về công tác quản lý khách hàng dịch vụ tư 

Thực hiện tốt dịch vụ chăm sóc khách hàng, xây dựng quảng bá thương hiệu qua 

chất lượng các sản phẩm và dịch vụ do công ty cung cấp. 

Kiểm tra, rà soát toàn bộ từng đối tượng khách hàng đang sử dụng dịch vụ do 

công ty cung cấp dịch vụ, hạn chế mức thấp nhất việc thu chưa đúng các đối tượng 

khách hàng nhằm tăng doanh thu cho công ty. 

Từng bước ổn định và tự chủ trong công tác thu tiền dịch vụ vệ sinh. Giảm tỷ lệ 

thất thu xuống mức thấp nhất. Đảm bảo khách hàng tăng trưởng hàng năm. 

3.3. Về công tác đầu tư 

Đầu tư đổi mới thiết bị cơ giới hiện đại, thực hiện đạt năng suất, chất lượng, đảm 

bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Áp dụng kinh nghiệm thực tiễn và khoa học 
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kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất kinh doanh. 

Trang bị hệ thống máy tính đồng bộ, có nối mạng phục vụ trong việc quản lý và 

chia sẻ dữ liệu khách hàng, xử lý công việc nội bộ và phục vụ văn phòng. 

3.4. Về hoạt động tài chính 

Chấn chỉnh lại việc thu tiền vệ sinh, kịp thời, dứt điểm tránh tồn đọng, xây dựng 

và đề xuất giá vệ sinh hợp lý (điều chỉnh giá dịch vụ cho phù hợp). 

Huy động nguồn vốn bên ngoài bằng nhiều hình thức để nâng cao năng lực tài 

chính; thanh toán dịch vụ công ích huyện và thành phố không để tồn đọng nhiều. 

Hàng năm xây dựng kế hoạch tài chính với các chỉ tiêu rõ ràng, sát đúng, giảm 

thiểu một cách thấp nhất về các khoản chi phí phát sinh. 

Sử dụng vốn đầu tư theo hướng an toàn, hiệu quả và bền vững trong việc đầu tư 

mở rộng quy mô và phát triển ngành nghề. 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

4.1. Mục tiêu tổng quát: 

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau hoạt động trên lĩnh vực công ích 

theo mô hình Công ty cổ phần do Nhà nước chi phối. Là doanh nghiệp thực hiện 

nhiệm vụ chính trị trong lĩnh vực môi trường và cảnh quan đô thị trên địa bàn toàn 

tỉnh. Hoạt động của đơn vị mang tính phục vụ, không vì mục tiêu lợi nhuận. Ngoài ra 

Công ty còn thực hiện thêm các dịch vụ thuộc môi trường đô thị như: tư vấn thiết kế 

và thi công các công trình công cộng, rút hầm cầu vệ sinh, thu gom và xử lý bùn thải 

công nghiệp, dịch vụ cho thuê nhà vệ sinh di động, mua bán thùng rác và các thiết bị 

chuyên ngành,… theo đúng ngành nghề hoạt động của công ty. 

4.2. Mục tiêu cụ thể:  

Trong năm 2021 bước đầu Công ty ổn định về tổ chức nhân sự và tập trung xây 

dựng, phát triển mở rộng địa bàn dịch vụ thu gom rác, vệ sinh đường phố và các dịch 

vụ công ích khác; tiếp nhận dịch vụ vận chuyển rác thải các xã, phường thuộc thành 

phố Cà Mau, Huyện U Minh do các địa phương tự tổ chức thực hiện; Tìm kiếm cơ hội 

và mở rộng địa bàn hoạt động tại các huyện trong tỉnh; sử dụng hợp lý các nguồn lực; 

nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nhằm tăng khả năng cạnh tranh. 

Công ty cũng xác định năm 2021 và những năm tiếp theo khối lượng dịch vụ 

công ích ngày càng tăng; tuy nhiên cũng không ít khó khăn do có sự cạnh tranh mạnh 

giữa các đơn vị, do vậy lợi nhuận có khả năng sẽ giảm, tuy nhiên tiền lương người lao 

động cố gắng luôn được đảm bảo duy trì. Chú trọng đến công tác đầu tư mua sắm 

trang thiết bị chuyên dùng nhằm thay thế dần các thiết bị cũ kỷ, lạc hậu năng suất kém, 

đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị theo hướng văn minh – hiện đại, đồng thời phục vụ 

khách hàng một cách tốt nhất. 

* Bảng kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính: 

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2020, dự kiến những năm tiếp theo mở rộng địa 

bàn dịch vụ thu gom rác, dịch vụ công ích; tiếp nhận dịch vụ thu gom, vận chuyển rác 

thải các xã, phường thuộc thành phố Cà Mau do các địa phương tự tổ chức thực hiện; 

tham dự đấu thầu dịch vụ công ích tại một số Huyện trong tỉnh. 
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STT CHỈ TIÊU ĐVT KH2021 GHI CHÚ 

1 Tổng doanh thu Tr.đồng 37.000  

2 Tổng chi phí Tr.đồng 32.800  

3 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 4.200  

4 Thuế TNDN(20%) Tr.đồng 840  

5 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 3.360  

6 Tỷ lệ cổ tức %   

 - Các chỉ tiêu sản lượng dịch vụ chủ yếu: 

STT DỊCH VỤ ĐVT KH2021 GHI CHÚ 

1 Thu gom rác thải sinh hoạt 
Khách 

hàng 
26.000 

 

2 Vệ sinh đường phố, vỉa hè ha 16.500  

3 
Duy trì hệ thống chiếu sáng, đèn 

giao thông 
Bộ+trạm 7.400  

4 Vận chuyển rác các huyện Tấn 1.800  

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công  

5.1. Báo cáo đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường 

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. 

Là công ty hoạt động trong ngành môi trường, hơn ai hết công ty hiểu rõ tầm 

quan trọng của môi trường đối với con người, 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. 

Trong mỗi dịch vụ công ích, thu gom rác thải, Công ty thường xuyên nhắc nhở người 

dân về việc bảo vệ môi trường, ký kết hợp đồng đổ rác, đổ rác đúng nơi đúng chỗ. 

5.2. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động 

Bên cạnh các chế độ lương, thưởng và phúc lợi, Công ty vẫn thực hiện các chế 

độ khác theo quy định của nhà nước như: Nộp tiền kinh phí Công đoàn, bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, thai sản, tiền bảo hiểm con người khi có ốm đau tai nạn, tiền trợ 

cấp thôi việc, tiền ăn giữa ca, chế độ bảo hộ lao động, bồi dưỡng thêm cho Cán bộ 

công nhân viên làm việc ngoài giờ, làm tăng ca. Thêm vào đó, công ty cũng thường 

xuyên tổ chức các buổi tặng quà cho con của cán bộ công nhân viên trong các dịp tết 

thiếu nhi, tết trung thu. 

5.3. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng 

địa phương 

Công ty thường xuyên tham gia các hoạt động do Sở và các Ban ngành tổ chức. 

Công ty cũng thường xuyên tham gia trong các hoạt động làm sạch môi trường, nâng 

cao ý thức người dân. Cùng chung tay với người dân khắc phục những hậu quả do bão 

lũ, triều cường dâng gây ra. 

Bên cạnh đó, công ty cũng thường xuyên có các hoạt động hỗ trợ cộng đồng địa 

phương như ủng hộ quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo, trao quà cho con CBCNV 



  

19 

có thành tích xuất sắc, trao quà cho hộ nghèo và các cá nhân thuộc diện khó khăn khác 

ở địa phương. 

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG 

TY (ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN) 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có 

đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội 

1.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:  

Công ty luôn hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, mở 

rộng và tìm kiếm thị trường nhằm tạo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao 

động. Công ty tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, dịch vụ như: 

- Phát triển thị trường, mở rộng địa bàn hoạt động đến các huyện, thị khác trong 

tỉnh, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng đều hàng năm. 

- Đẩy mạnh một số lĩnh vực trong phạm vi ngành nghề của Công ty như: thi công 

các công trình công cộng; xử lý rác thải thông thường, rác thải nguy hại; xử lý 

nước thải;… 

1.2. Về hoạt động chi trả cổ tức:  

Khi có ý của cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt phân phối lợi nhuận sau thuế 

và chia cổ tức năm 2020. 

1.3. Về công tác cán bộ, nhân viên: 

Công ty tiếp tục thực hiện chính sách chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống 

cho tập thể CBCNV, đảm bảo thu nhập cho người lao động, lương trung bình đạt 

8.185.000/người/tháng. Xây dựng lực lượng nhân lực kế thừa tài năng, trình độ cao, 

sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty. 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty 

Trong quá trình hoạt động, Ban Giám đốc đã luôn tuân thủ các quy định của 

Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết 

ĐHĐCĐ, nghị quyết và các quyết định của HĐQT. 

Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về Công bố thông tin. Công ty mới 

thành lập nên việc công bố thông tin còn thiếu sót, một số thông tin bị trễ hạn nhưng 

đã kịp thời chấn chỉnh, bổ sung. Nhưng bên cạnh đó, công ty luôn tuân thủ đầy đủ chế 

độ báo cáo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu. 

Luôn bám sát tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh và hoạt động của Công ty, 

kịp thời chỉ đạo BGĐ triển khai các mục tiêu, kế hoạch đáp ứng yêu cầu thực tế của 

đơn vị. 

Tổ chức được sắp xếp từng bước tương đối ổn định, sắp xếp lao động hợp lý, tiết 

kiệm và nâng cao năng suất chất lượng lao động, cân nhắc khi thu nhận lao động trên 

cơ bản sử dụng lao động sẵn có tại chỗ.  

Luôn tìm kiếm cơ hội tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí sản xuất, sử dụng vốn tích 

lũy đầu tư mua thiết bị chuyên dùng cần thiết nhằm nâng cao năng lực, tăng năng suất, 

tiết kiệm, hiệu quả và chất lượng. Bên cạnh đó khai thác tốt các thiết bị cũ hiện có, 

chỉnh trang, tìm tòi phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong phương thức lao động, 

trong bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, phục hồi; quản lý chặt chẽ nhiên liệu, phương 
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tiện thiết bị, khắc phục mọi sự cố trong vận hành phương tiện thiết bị.  

Tích cực tham gia các công tác an sinh xã hội và công tác chăm lo đời sống  vật 

chất cũng như tinh thần cho người lao động, tạo mọi điều kiện cho người lao động yên 

tâm công tác, phát huy, cống hiến cho sự phát triển của Công ty. 

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

Phương hướng cho năm 2021 của HĐQT là tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và tìm ra 

các giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng quản trị, duy trì sự phát triển bền 

vững tạo bước đột phá, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, nâng cao lợi 

nhuận vì lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông. Cụ thể: 

3.1. Về sản xuất kinh doanh 

- Triển khai thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua. 

- Tiếp tục phát triển, mở rộng địa bàn hoạt động, tăng khách hàng, tăng doanh 

thu và tăng lợi nhuận đảm bảo vượt chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao. 

3.2. Về công tác quản trị 

- Tiếp tục nâng cao công tác quản trị theo hướng hiện đại hóa, ứng dụng các công 

cụ quản trị điều hành hiện đại, điều hành trực tuyến thông qua mạng xã hội (VIC, 

zalo,…) 

- Nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro trong quản trị tài chính, kế toán 

kiểm toán, quản lý rủi ro doanh. 

- Tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong doanh nghiệp, nâng cao vai trò của các 

thành viên HĐQT. 

- Thực hiện các biện pháp để tăng cường công tác quản lý sản xuất kinh đạt hiệu 

quả, tiết kiệm chi phí. 

3.3. Về đầu tư và cải tiến khoa học công nghệ 

- Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ. Thường 

xuyên cập nhật, nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trên thế giới. 

- Đầu tư phát triển và hoàn thiện phương tiện xử lý rác thải, vận chuyển rác thải 

thay thế các các phương tiện lạc hậu không còn thiết bị thay thế. Đồng thời cũng đào 

tạo được đội ngũ cán bộ, công nhân lành nghề đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty 

trong điều kiện cạnh tranh gay gắt. 

3.4. Về tài chính 

- Quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả; nâng cao 

năng lực tài chính, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, bền vững. 

- Tổ chức hạch toán kế toán kịp thời, báo cáo tài chính rõ ràng, minh bạch và 

đúng quy định. Thực hiện cân đối tài chính phù hợp với nhu cầu thực tế tại công ty. 

3.5. Về nhân sự, lao động 

- Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, thực hiện tốt chính 

sách an sinh xã hội nhằm tạo sự phát triển bền vững cho công ty. 

- Trong năm 2021, tiếp tục rà soát và hoàn thiện Hệ thống thang, bảng lương phù  
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f. Y miin ki6m toin
Co s& cfra y ki6n ki6m to6n ngo4i trir
C6ng ty CO phAn MOi trudng DO Thi Cd Mau duoc cO phAn h6a tir C0ng ty

TNHH MTV Mdi truong Dd Thi Ca Mau d6 nh6n bdn.giao cdng ng ph6i thu tir C6ng
ty. C6p tho6t nudc vd Cdng trinh D6 thi Ca Mau chuy6n sang sd ti€n 38.866.162.004
d6ng theo Cdng vdn sd 314/UBND - KT ngiry 2210112015 cfia UBND Tinh Cd Mau.
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tqc kC thtra cho d6n khi c6 chi d4o m6i ctra UBND Tinh Cd Mau.

V t<i6n ki6m toin ngo4i trir
Theo y kien cta chring tdi, ngoai trri 6nh hudng cria v6n dd nOu tai doan "Cd sd

c|ua y kitln ki0rr to6n ngoai trt", b6o c6o tdi chinh dd phin 6nh trung thr,rc vd hqp ly,
tr€n c6c khia c4nh trgng y6u tinh hinh tdi chinh cira Cdng ty C6 phdn Mdi trulng E6
thi Ca Mau t4i ngdy 3111212020, cfing nhu kOt qui ho4t dQng kinh doanh vd tinh hinh
luu chuy6n tidn t0 cho ndm tdi chinh dAu ti6n bat ddu tu ngdy 0110112020 vd ktit thric
vdo ngiy 3111212020, phir hqp vdi ChuAn mgc ktl totrn, ChC d9 kt5 to6n doanh nghiQp
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chinh.

2. B6o c6o tii chfnh ctuqc ki6m tofn nim 2020

(Xin vui ldng xem todn vdn Bdo cdo tai chinh nam 2020 dd ki€m todn boi C6ng ty
TNHH KiAm bdn Sao Vi€t daqc ddng tAn I(ebsite: http://moitruongdothicamau.vn/)
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- UBCK Nhd nudc;
- sd GDCK Hd NOi;
- Chir so hiru v6n NN;
- HEQT, BGE, BKS;
- Website Cdng ty;
- Luu VT, HDQT.
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