
 

 

  

 

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: 06/CBTT-MTĐT Cà Mau, ngày 26 tháng 07 năm 2022 
 
 

CÔNG BỐ THÔNG TIN 

 

Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty. 

 

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN 

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau 

2. Mã số doanh nghiệp: 2001128655 

3. Mã chứng khoán: CAM 

4. Trụ sở chính: Số 202 Quang Trung, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

5. Điện thoại: 0290.3835 052 

6. Email: moitruongdothicamau@gmail.com 

7. Loại thông tin công bố:  24h   Yêu cầu    Định kỳ    Bất thường 

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau công bố thông tin: Thông báo 

kết luận thanh tra về việc thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, 

quyền hạn được giao tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau. 

Kèm theo tài liệu:  

(1) Thông báo số 22/TB-TT ngày 27/7/2022 của Thanh tra tỉnh Cà Mau về 

việc thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn được giao 

tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau. 

Toàn bộ thông tin trên được đăng trên website Công ty, tại địa chỉ: 

http://moitruongdothicamau.vn. 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- HĐQT, BGĐ, BKS (iO, b/c);  

- Website Cty; 

- Lưu VT, HĐQT.  

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HĐQT 

Dương Thành Nghĩa 
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UBND TỈNH CÀ MAU            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THANH TRA TỈNH                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:         /TB-TT                             Cà Mau, ngày        tháng 7 năm 2022 

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ,  

quyền hạn được giao tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau 

 

Ngày 15/7/2022, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận thanh tra số 

06/KL-TT về việc thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền 

hạn được giao tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau. 

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Điều 

46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định về  

công khai kết luận thanh tra. Thanh tra tỉnh thông báo Kết luận thanh tra như 

sau: 

I. NỘI DUNG THANH TRA 

Thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn được 

giao tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau.  

II. KẾT QUẢ THANH TRA 

1. Kết luận 

1.1. Khái quát chung 

Cty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau, trụ sở chính số 202, Đường 

Quang Trung, Khóm 3, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; ngành nghề 

kinh doanh theo Điều lệ là vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt; 

thoát nước và xử lý nước thải; thu gom rác thải không độc hại; thu gom rác thải 

độc hại; xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại; xử lý và tiêu hủy rác thải độc 

hại; bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; cho thuê xe có động cơ; 

dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan; lắp đặt hệ thống điện; bán buôn đồ dùng 

khác cho gia đình và giám sát các công trình công cộng, cây xanh, công viên, hệ 

thống điện chiếu sáng, thoát nước và vệ sinh môi trường. Vốn điều lệ 

13.107.000.000 đồng. 

Nội dung thanh tra: Xây dựng và ban hành Điều lệ, các quy chế quản lý 

nội bộ, các tiêu chuẩn, định mức của Cty; thực hiện pháp luật kế toán; nguồn 

vốn; quản lý và sử dụng tài sản; thực hiện báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

và thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước. Niên độ thanh tra từ năm 2019 

đến năm 2021. 

1.2. Những mặt đạt được 
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Qua kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy: Cty thực hiện tốt chính sách, 

pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn được giao về xây dựng điều lệ, có xây dựng 

các quy chế quản lý nội bộ, pháp luật về kế toán, doanh thu, trích lập các quỹ, 

thực hiện nghĩa vụ ngân sách và bảo toàn được vốn chủ sở hữu,… Nhưng còn 

hạn chế thiếu sót trong xây dựng định mức nhiên liệu hoạt động; một số nội 

dung chi tiền ăn hội nghị, sửa chữa tài sản, mua sắm, tiền lương, tiếp khách chưa 

tuân thủ theo quy trình quản lý nội bộ; chi quỹ phúc lợi không đúng mục đích và 

chậm làm thủ tục thuê đất. 

1.3. Những tồn tại, hạn chế  

1.3.1. Xây dựng và ban hành Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ, các tiêu 

chuẩn, định mức của Công ty 

Năm 2019 Cty tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được UBND tỉnh ban 

hành. Năm 2020 và 20021 Cty tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Cty Cổ phần, 

đồng thời quá trình hoạt động có xây dựng các quy chế quản lý nội bộ như: 

Thang bảng lương cho người quản lý, kiểm soát và người lao động; quản lý nợ; 

trang bị phòng hộ lao động; trả lương; thi đua, khen thưởng; thỏa ước lao động; 

quản lý, sử dụng chi phí và các loại quỹ; quy trình mua sắm vật tư, hàng hóa và 

thanh lý tài sản. Nhưng chưa thể hiện niêm yết công khai theo khoản 1 Điều 18 

Luật Phòng chống Tham nhũng. 

1.3.2. Thực hiện pháp luật kế toán: 

- Cty thực hiện tốt chế độ kế toán doanh nghiệp theo quy định Luật Kế 

toán, Luật Doanh nghiệp và sử dụng chứng từ, sổ sách kế toán, các biễu mẫu 

theo quy định. Lập, gửi và công khai báo cáo tài chính và bảo quản, lưu trữ tài 

liệu kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.  

- Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Tuấn, giữ chức vụ Phó Giám đốc, 

kiêm Kế toán trưởng là không đúng theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Kế 

toán và tại Điều 19 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016, quy định 

chi tiết một số điều Luật Kế toán (người quản lý không được kiêm nhiệm làm kế 

toán). 

1.3.3. Nguồn vốn 

Cty có cố gắng tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, kinh doanh có lãi bảo 

toàn được vốn đầu tư của chủ sở hữu. Các khoản nợ theo dõi, phân loại rõ ràng 

trên sổ sách kế toán. Quỹ khen thưởng, Quỹ khen thưởng khách hàng, quỹ phúc 

lợi, cổ tức phải trả cho cổ đông thực hiện đúng quy định; nguồn vốn theo dõi chỉ 

tiêu ngoại bảng 38.866.162.004 đồng được theo dõi, phân định rõ ràng. 

1.3.4. Quản lý và sử dụng tài sản 

Có theo dõi tăng, giảm tài sản; hằng năm có thành lập ban kiểm kê tài sản 

và có kiểm tra tại các biên bản kiểm kê tài sản cố định. 

Trong niên độ thanh tra tăng 02 tài sản:  
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- Mua sắm xe ôtô cuốn ép chở rác 15 m3: Trình tự, thủ tục thực hiện theo 

Quy trình mua sắm thiết bị, vật tư, hàng hoá và thanh lý tài sản.  

- Công trình Sửa chữa, cải tạo nhà kho (năm 2019), trình tự, thủ tục cơ bản 

đầy đủ. Nhưng thực tế thi công không đúng với Bản vẽ hoàn công Tôn che 

tường (T) sử dụng tôn cũ không đúng với bản vẽ hoàn công và lắp dựng cửa sắt 

xếp có lá thanh toán dư cho nhà thầu Thi công thành tiền 8.616.857 đồng (đã trừ 

giảm thuế VAT 10%). 

1.3.5. Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

* Doanh thu: 

Cty ký hợp đồng đặt hàng, thực hiện theo khối lượng đặt hàng, tổ chức 

nghiệm thu khối lượng, Cty xuất hóa đơn, thanh quyết toán, …  kế toán ghi nhận 

doanh thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định. 

* Chi phí: 

Chi tiền lương, tiền công, tiếp khách, nhiên liệu, sửa chữa, quản lý, mua 

sắm,… cơ bản đảm bảo theo điều lệ  và các quy chế quản lý nội bộ. Nhưng còn 

hạn chế, thiếu sót: 

- Chi quỹ tiền lương, quỹ thù lao: Năm 2019 có 02 trường hợp chi tiền 

lương cao hơn phê duyệt với số tiền 1.444.170 đồng và 02 trường hợp chi thấp 

hơn phê duyệt số tiền 1.444.170 đồng, năm 2020 có 03 trường hợp chi tiền 

lương cao hơn phê 4.038.285 đồng và 02 trường hợp chi thấp hơn phê duyệt số 

tiền 4.038.285 đồng và năm 2021 có 02 trường hợp chi tiền lương cao hơn phê 

duyệt số tiền 2.943.232 đồng và 03 trường hợp chi thấp hơn phê duyệt 

2.943.232 đồng. 

- Chi tiếp khách không lập kế hoạch cụ thể thông qua Ban Giám đốc theo 

Mục 9.4 Điều 9 Quy chế về việc quản lý, sử dụng chi phí và các loại quỹ. 

- Chi phí nhiên liệu chưa xây dựng định mức nhiên liệu cụ thể cho các loại 

xe và các thiết bị cơ giới, chưa thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 

18 Luật Phòng chống tham nhũng.  

- Chi tiền ăn cho cán bộ, công nhân viên tại hội nghị người lao động và 

tiền đặt ăn hội nghị đại hội cổ đông, nội dung chưa theo quy chế quản lý, sử 

dụng chi phí và các loại quỹ (chi tiền mặt). 

 - Chi tiền hỗ trợ người dự họp sơ kết bán cổ phần hóa và họp thông qua 

các nội dung đại hội cổ đông thiếu chữ ký người nhận tiền. 

- Sửa chữa máy xúc Komatsu D31 (năm 2021) cập nhật có một bảng báo 

giá, theo quy trình 03 bảng báo giá. 

- Công trình Đóng Thuyền vớt rác trên sông (năm 2020): 
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+ Thời gian thực hiện đóng thuyền vớt rác trên sông quý IV/2020 hoàn 

thành nhưng đến nay công trình chưa hoàn thành. Lý do dịch COVID-19 đã làm 

ảnh hưởng đến kinh phí và thời gian đóng thuyền. 

+ Mua Động cơ 4D88E-5XA YANMAR (30,6 KW; 41,6 CV) giá 

35.000.000 đồng, đã qua sử dụng (thuộc Công trình đóng tàu vớt rác trên sông). 

Về trình tự, thủ tục: Có một bảng báo giá, theo quy trình mua sắm 03 bảng báo 

giá, không có biên bản thương thảo hợp đồng. 

- Chứng từ nhập kho và xuất kho vật tư điện chiếu sáng (giai đoạn từ năm 

2019 -2021. Chọn ngẫu nhiên 17/158 chứng từ kiểm tra còn thiếu sót như: một 

số chứng từ không có hợp đồng mua bán và biên bản nghiệm thu; một số chứng 

từ không có cập nhật bảng báo giá. 

* Trích lập và sử dụng các quỹ: 

- Việc trích lập các quỹ đảm bảo theo quy định. 

- Việc sử dụng quỹ cơ bản Cty sử dụng các quỹ đúng mục đích. Riêng chi 

Quỹ phúc lợi chưa đảm bảo mục đích sử dụng quỹ số tiền 107.960.000 đồng 

(chi tiền mua 04 điện thoại Iphone 12 làm quà tặng cho 04 cá nhân quản lý điều 

hành Cty). 

1.3.6. Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước 

Cty Thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, nộp đúng, đủ các 

loại thuế. Riêng tiền thuê đất hàng năm Cty còn trong giai đoạn được miễn nộp 

tiền thuê đất, nhưng Cty chậm làm thủ tục nộp tiền thuê đất, Cục thuế phạt chậm 

nộp theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 

26/12/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 77/2014/TT-

BTC của Bộ tài chính ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 

46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về miễn tiền thuê đất, 

thuê mặt nước. 

* Trách nhiệm thiếu sót, vi phạm nêu trên: Trách nhiệm là Chủ tịch Hội 

đồng Quản trị, Giám đốc Cty và các bộ phận chuyên môn có liên quan (kèm 

theo danh sách). 

2. Kiến nghị biện pháp xử lý 

1. Về hành chính: 

Công ty Cổ phần Môi Trường đô thị Cà Mau: 

- Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm tập thể và cá nhân có liên quan đến 

kết luận thanh tra có danh sách kèm theo. 

- Niêm yết, công khai các các quy trình, quy chế quản lý nội bộ, các tiêu 

chuẩn, định mức… 

- Xem xét xử lý bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Tuấn đúng quy định pháp 

luật về kế toán. 
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- Xây dựng định mức nhiên liệu cụ thể cho từng xe, kể cả xe con phục vụ 

cho công tác hành chính, các loại xe cơ giới chuyên dùng và các công cụ máy 

móc có sử dụng nhiên liệu tham gia vào hoạt động. 

- Có biện pháp tích cực thu hồi công nợ số tiền 37.704.746.571 đồng, theo 

Công văn số 4414/UBND-KT ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh về việc khoản nợ 

tại Cty. 

- Làm thủ tục thuê đất, nộp tiền thuê đất kịp thời theo quy định.  

- Chấn chỉnh thực hiện chi phí tiếp khách, tiền lương, tiền ăn, tiền bồi 

dưỡng theo kết luận thanh tra. 

- Thực hiện trình tự, thủ tục trong mua sắm, sửa chữa tài sản theo quy 

trình. 

- Chi các quỹ phải đảm bảo mục đích sử dụng của quỹ. 

2. Về kinh tế: 

Chánh Thanh tra ban hành quyết định thu hồi số tiền 116.576.857 đồng 

vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau, TK 

số 3949.0.1060954.00000. 

Trên đây là thông báo Kết luận thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật 

và nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà 

Mau./. 

Nơi nhận: 
- Trang Thông tin điện tử cơ quan;    

- Lãnh đạo cơ quan;  

- Lưu: VT. 

KT.CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Việt Ân 
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