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NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 

I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

1. Rủi ro biến động kinh tế 

 Tốc độ tăng trƣởng GDP 

Sang năm 2009 GDP 3 tháng đầu năm tăng 3,1% so với cùng kì năm trƣớc, khả quan hơn 

so với dự báo, Ngân hàng thế giới (WB) nhận định: Việt Nam đã vƣợt qua hai cú sốc kinh 

tế và dự báo tăng trƣởng GDP năm 2009 ở mức 5,5%, tuy nhiên đến cuối năm theo tổng 

kết của Tổng cục thống kê thì GDP của Việt Nam là 5,32 thấp hơn so với mức tăng 6,18% 

của năm 2008 nhƣng cao hơn kế hoạch 5% đã đề ra. 

Trong điều kiện kinh tế thế giới  và trong nƣớc còn nhiều khó khăn sau khủng hoảng tài 

chính và suy thoái kinh tế thế giới, nền kinh tế nƣớc ta đã sớm ra khỏi tình trạng suy giảm, 

từng bƣớc phục hồi và tăng trƣởng khá nhanh trong năm 2010, nhất là về cuối năm. Cụ 

thể, tăng trƣởng GDP quý 1/2010 đạt 5,84%, nhƣng đến quý 2 đã tăng 6,44%, quý 3 tăng 

7,18% và quý 4 ƣớc tăng 7,34%. Nhƣ vậy, mức tăng GDP quý 4 năm 2010 đạt cao nhất kể 

từ quý 2/2008. Tăng trƣởng GDP năm 2010 đạt 6,78% vƣợt qua mục tiêu 6,5 % đề ra 

trong năm. 

Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, kinh tế nƣớc ta vẫn chủ yếu phát triển theo 

chiều rộng dựa trên tăng khối lƣợng các nguồn lực, nhất là tăng vốn đầu tƣ mà chƣa thực 

sự dựa trên năng suất lao động, nâng cao hiệu quả lao động  khiến chất lƣợng và hiệu quả 

tăng trƣởng chƣa cao. Tổng cục Thống kê cho rằng, bên cạnh việc kiềm chế lạm phát thì 

năm 2011, Việt Nam cần đẩy mạnh xuất khẩu, tìm kiếm thị trƣờng mới và xây dựng thị 

trƣờng bán lẻ trong nƣớc cũng nhƣ nâng cao hiệu quả đầu tƣ. 

Mặt khác Việt Nam đã chính thức gia nhập tổ chức thƣơng mại thế giới WTO, nền kinh tế 

Việt Nam đã và sẽ đón nhận nhiều làn sóng đầu tƣ mới với các dự án lớn về công nghiệp 

và xây dựng các công trình đô thị mới, đặc biệt khi Sơn Tây đã sáp nhập về Hà Nội thì cơ 

hội cho các công ty ngành môi trƣờng nói chung và Công ty Môi trƣờng và Công trình Đô 

thị Sơn Tây là rất lớn. Trong thời gian tới với sự ổn định của nghành nghề cũng nhƣ sự 

phát triển của nền kinh tế sẽ là cơ hội nhƣng cũng là thách thức với Công ty. 

 Lãi suất  

Lãi suất 9 tháng đầu năm không giảm nhƣ kỳ vọng của dân chúng. Sau khi thực hiện thành 

công giai đoạn 1 của việc giảm lãi suất vào đầu tháng 7 năm 2010, thị trƣờng mong đợi 

các ngân hàng sẽ có những động thái để tiếp tục thực hiện giảm lãi suất huy động, từ đó 

giảm lãi suất cho vay. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện nay việc giảm lãi suất dƣờng nhƣ 

rất khó khăn. Thực tế cho thấy các tháng 7,8 và 9 lãi suất huy động dƣờng nhƣ không thay 
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đổi trong khi lãi suất liên ngân hàng lại có xu hƣớng tăng. Đặc biệt trong tháng 9, lãi suất 

liên ngân hàng kỳ hạn 12 tháng đã lên tới mức 10.9%/năm so với mức 9.9% trong tháng 

trƣớc. Việc lãi suất ngân hàng tăng đột biến có nguyên nhân ở tình trạng khan hiếm vốn đã 

buộc các ngân hàng phải vay ngắn hạn trên thị trƣờng liên ngân hàng để cho vay dài hạn. 

Bên cạnh đó, thâm hụt ngân sách dự kiến ở mức cao (khoảng 6% GDP) chính vì nguyên 

nhân này làm cho chính phủ sẽ buộc phải tìm kiếm nguồn bù đắp thâm hụt thông qua vay 

nợ quốc tế và nội địa làm cho lãi suất trái phiếu chính phủ lên tới 10%/năm), đây cũng là 

nguyên nhân làm cho lãi suất trong nƣớc ở mức cao, khó có thể thúc đẩy mạnh sản xuất. 

 Lạm phát  

Lạm phát sau khi liên tục giảm trong quý II và hai tháng đầu quý III, đã bất ngờ tăng lên 

trong tháng 9, đạt mức xấp xỉ 9%. Lạm phát cao chủ yếu do tăng giá nhóm hàng ăn uống 

và dịch vụ ăn uống, nhóm hàng này đóng góp đến gần 50% vào sự tăng giá chung trong 

tháng 9. Chỉ số tiêu dùng CPI tháng 12/2010 của cả nƣớc tăng 1,98%, qua đó đẩy mức lạm 

phát cả năm 2010 là 11,75%. Con số này vƣợt gần 5% so với chỉ tiêu đƣợc Quốc hội đề ra 

từ đầu năm (khoảng 8%). Nguyên nhân có thể do giá lƣơng thực thế giới tăng cao đã làm 

tăng giá gạo xuất khẩu của VN, tác động tới giá lƣơng thực trong nƣớc. Nhóm hàng vật 

liệu xây dựng cũng góp phần làm 14% vào mức tăng giá chung mà nguyên nhân có thể do 

tỷ giá điều chỉnh tăng, làm tăng giá nhập khẩu vật liệu xây dựng. Ngoài ra, tốc độ tăng tín 

dụng trong những tháng gần đây cũng là một nguyên nhân làm tăng lạm phát. Thêm vào 

đó giá vàng và đô la biến động khôn lƣờng và luôn phá đỉnh mới cho thấy lo ngại về lạm 

phát vẫn tiềm ẩn lớn trong nền kinh tế và ngƣời dân tìm tới vàng nhƣ một tài sản đảm bảo 

rủi ro mất giá. 

Nhƣ vậy, năm 2010 nền kinh tế vẫn còn nhiều bất ổn lãi suất cao, lạm phát gia tăng, thâm 

hụt ngân sách, áp lực tỷ giá sẽ ảnh hƣởng trực tiếp tới GDP của VN. Lãi suất cao khiến 

doanh nghiệp thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh và ảnh hƣởng trực tiếp tới sự phát 

triển của DN nói chung và Công ty Cổ phần Môi trƣờng và Công trình Đô thị Sơn Tây nói 

riêng. 

Là một doanh nghiệp hoạt động trong  lĩnh vực môi trƣờng, thu gom và xử lý rác thải 

Công ty Cổ phần Môi trƣờng và Công trình Đô thị Sơn Tây đã chính thức đã sáp nhập về 

Hà Nội thì sẽ có nhiều dự án lớn về công nghiệp và xây dựng các công trình đô thị mới, cơ 

hội cho các công ty nghành môi trƣờng nói chung và Công ty Cổ phần Môi trƣờng và 

Công trình Đô thị Sơn Tây là rất lớn. Trong thời gian tới với sự ổn định của nghành nghề 

cũng nhƣ sự phát triển của nền kinh tế sẽ là cơ hội nhƣng cũng là thách thức với Công ty. 

2. Rủi ro về Luật pháp  
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Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp (DN) luôn phải đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn. 

Các rủi ro có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân trong đó rủi ro pháp lý phát sinh từ việc 

tuân thủ pháp luật, thay đổi pháp luật, áp dụng pháp luật của DN và các mâu thuẫn giữa 

pháp luật trong nƣớc và cam kết quốc tế là một trong những rủi ro gây hậu quả nghiêm 

trọng nhất. 

Các rủi ro pháp lý này ngày càng gia tăng cùng với sự phát triển của DN, đặc biệt trong 

bối cảnh những biến động phức tạp về tình hình kinh tế Việt Nam và trên thế giới hiện 

nay. Vì vậy, nhận diện các rủi ro pháp lý sẽ giúp DN chủ động trong việc phòng chống, 

quản trị đƣợc những rủi ro hữu hiệu nhất. 

Là Doanh nghiệp nhà nƣớc chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần, hoạt 

động của Công ty Cổ phần Môi trƣờng và Công trình Đô thị Sơn Tây chịu sự điều chỉnh 

chủ yếu bởi luật Doanh nghiệp, luật Chứng khoán ... Trong khi các luật và các văn bản 

dƣới luật trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện, nên sự thay đổi về mặt chính 

sách luôn có thể xảy ra và khi xảy ra sẽ ít nhiều ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

Hiện nay theo xu thế phát triển, các doanh nghiệp đã chuyển đổi mô hình sang công ty cổ 

phần phải đăng ký lƣu ký và đăng ký giao dịch hoặc niêm yết trên các Sở giao dịch, công 

bố thông tin nên cũng có nhiều các văn bản Luật, các thông tƣ hƣớng dẫn yêu cầu doanh 

nghiệp thực hiện đúng thời gian và tiến độ chung. Việc này làm cho các doanh nghiệp cần 

phải làm quen dần với phƣơng thức hoạt động và vận hành theo một quy chế mới nên ít 

nhiều gặp phải khó khăn. 

Tuy nhiên đó là xu thế tất yếu của mô hình công ty cổ phần, giúp các doanh nghiệp của 

Việt Nam hoạt động theo phƣơng thức mới, các nhà lãnh đạo quản trị theo quy trình mới 

mà mô hình này đã mang lại hiệu quả rất lớn và đã đƣợc kiểm chứng tại các thị trƣờng khu 

vực cũng nhƣ trên thế giới. 

3. Rủi ro đặc thù 

Ngành Môi trƣờng và công trình đô thị là ngành tƣơng đối đặc thù và khác biệt so với các 

ngành nghề khác. Các yếu tố nhƣ giá nguyên liệu, nhiên liệu, giá cây xanh, chi phí nhân 

công, diện tích xử lý rác thải… đều tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp.  
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 Rủi ro về ngành, công ty 

Công ty có các hoạt động chính theo đơn đặt hàng là Vệ sinh môi trƣờng; chăm sóc, duy 

trì, kinh doanh cây xanh; các công trình đô thị nhƣ chiếu sáng, cấp thoát nƣớc, và xử lý 

chôn lấp rác nên các phƣơng tiện vận tải và nguyên vật liệu nhƣ xăng dầu, điện nƣớc có 

ảnh hƣởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 

- Các phương tiện vận tải:  

Các đội xe giúp vận chuyển hàng hóa, cây xanh đến công trình thi công nên khi năng lực 

của đội xe biến động sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động cung ứng dịch vụ của công ty. 

- Giá xăng dầu: 

Giá dầu thế giới liên tục biến động mạnh trong năm 2008 cùng với những bất ổn chung 

của nền kinh tế đã khiến các doanh nghiệp có hoạt động sử dụng đến nguồn nhiên liệu này 

gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các doanh nghiệp liên quan đến vận tải.  

Hiện nay, tình hình xăng dầu thế giới đƣợc đánh giá là phức tạp, khó lƣờng. Giá xăng dầu 

thế giới năm qua tăng gần 30% so với giá bình quân năm 2009. Bộ Tài chính nhận xét sẽ 

có khả năng mất cân đối cung cầu dầu mỏ trên toàn cầu ở mức độ nhất định trong năm 

nay. 

Chỉ trong quý I năm 2010, đã có 2 lần xăng dầu trong nƣớc tăng giá mạnh. Cụ thể ngày 

24/2 giá xăng A92 tăng 2.900 đồng, lên tới mức 19.300 đồng/lít. Ngày 29/3, giá xăng A92 

tiếp tục tăng 2000 đồng, lên mức 21.300 đồng/lít. Dầu diezen tăng 2.800 đồng, lên mức 

21.100 đồng một lít. Dầu hoả tăng 2.600 đồng, từ 18.200 đồng lên 20.800 đồng/lít. Dầu 

mazut tăng 2.000 đồng từ 14.800 đồng lên 16.800 đồng/kg. Nguyên nhân do xăng dầu tiêu 

dùng trong nƣớc hiện nay chủ yếu phải nhập khẩu, giá trong nƣớc phụ thuộc và sự biến 

động của giá thị trƣờng thế giới. Giá xăng dầu thế giới kể từ ngày 24/2 đến nay luôn dao 

động và tăng ở mức cao do tình hình bất ổn chính trị ở Trung Đông và Bắc Phi. Điều này 

sẽ ảnh hƣởng trực tiếp đến chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh cũng nhƣ kế hoạch lợi 

nhuận đã đề ra trong năm 2011. Doanh nghiệp theo đó cũng sẽ có những điều chỉnh hành 

vi kinh tế của mình theo hƣớng tiết kiệm và sử dụng nhiên liệu hiệu quả hơn. 

- Giá điện nước: 

Năm 2010, cùng với sự tăng giá của xăng dầu, giá than cho điện đƣợc điều chỉnh tăng: 

than cám 4b là 648.000 đồng/tấn, than cám 5 là 520.000 đồng/tấn; giá dầu DO bình quân 

năm 2010 cho phát điện là 14.300 đồng/lít, mức tăng này khá cao so với năm 2009; dầu 
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FO bình quân 12.600 đồng/lít. Nhƣ vậy giá than sản xuất điện năm 2010 tăng 47% đối với 

than cám 4b và 28% đối với than cám 5 của năm 2009. Mức tăng trên sẽ làm tăng chi phí 

đầu vào cho ngành điện khoảng 1.280 tỷ đồng. Việc tăng giá điện chủ yếu để bù lại chi phí 

cho ngành điện với nguyên tắc điều chỉnh giá là giảm dần bù giá điện từ sản xuất sang 

điện sinh hoạt.Trong năm 2008-2009, mức giá nƣớc ở các đơn vị hoạt động sản xuất, đơn 

vị sự nghiệp cũng tăng thêm 1.000 đ/m
3
: từ 4.500 đồng/m

3
 lên 5.500 đồng/m

3 
.  

Lộ trình tăng giá nƣớc giai đoạn 2010 – 2013 bắt đầu từ ngày 1/3/2010, giá nƣớc áp dụng 

cho đơn vị sản xuất đƣợc điều chỉnh lên 6.700 đồng/ m
3
, giá nƣớc áp dụng cho đơn vị sự 

nghiệp là 7.100 đồng/m
3
. Các năm kế tiếp sẽ tăng từ ngày 1/1. Theo đó, ngày 1/1/2011 giá 

nƣớc áp dụng ở đơn vị sản xuất là 7.400, đơn vị sự nghiệp là 8.100 cũng làm tăng chi phí 

đầu vào của Công ty. 

Tuy nhiên, Công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực môi trƣờng đô thị, tập trung vào thu 

gom, vận chuyển, xử lý rác thải và  quản lý vận hành hệ thống thoát nƣớc, điện chiếu 

sáng, sử dụng chủ yếu các phƣơng tiện chuyên dụng và lao động chân tay. Nguồn nƣớc 

tƣới rửa đƣờng và chăm sóc cây xanh chủ yếu khai thác từ ao, hồ sông suối trong khu vực 

và đƣợc thanh toán theo giá nƣớc quy định tại đơn giá 6750 của UBND thành phố Hà Nội 

ban  hành. Do đó, việc thay đổi giá điện nƣớc không có nhiều tác động lớn đến hoạt động 

kinh doanh của Công ty. 

 Rủi ro tác động từ chi phí nhân công 

Hiện nay nguyên nhân tác động chủ yếu đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung ứng 

các loại dịch vụ của Công ty Cổ phần Môi trƣờng và Công trình Đô thị Sơn Tây là vấn đề 

nhân công. Do đặc điểm của ngành nên tất cả các hoạt động đều sử dụng đến nhân công 

trực tiếp. Chi phí nhân công mà Công ty đang tính dựa trên đơn giá so với từng công việc 

hay nói cách khác là định mức công việc, nghĩa là mức lƣơng cho nhân công sẽ tính theo 

đơn giá (bao gồm giá nhân công và giá nguyên vật liệu) nên khi giá nguyên vật liệu thay 

đổi, số nhân công sử dụng thay đổi sẽ tác động đến hoạt động sản xuất, và cung ứng dịch 

vụ của Công ty. 

 Rủi ro tràn kín khu chôn lấp và xử lý rác thải 

Với tốc độ phát triển nhƣ hiện nay, sẽ có lúc chúng ta không còn đủ diện tích để xử lý và 

chôn lấp rác thải, đặc biệt với địa phận của Sơn Tây hiện nay. Nắm vững đƣợc quy luật 

cũng nhƣ chuẩn bị kế hoạch cho hoạt động kinh doanh những năm tới, Công ty đã có dự 

án mở rộng khu chôn lấp và xử lý rác thải tại xã Xuân Sơn - Sơn Tây thuộc dự án mở rộng 

lần 2 khu xử lý rác Sơn Tây và vùng phụ cận. Hiện dự án đang trong quá trình thu hồi mặt 
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bằng và đang triển khai xây dựng hệ thống hàng rào, tƣờng bao. Dự kiến sẽ mở rộng dự án 

này đến lần 3 với quy mô rộng lớn hơn nhiều để đảm bảo diện tích xử lý và chôn lấp rác 

trong tƣơng lai.  

4. Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dụng tiền thu đƣợc từ đợt chào bán 

Đây là đợt chào bán không có bảo lãnh phát hành và đợt chào bán cổ phiếu đƣợc thực hiện 

nhằm mục tiêu bổ sung vốn lƣu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty. Do đó, Công ty có thể gặp rủi ro không bán hết số cổ phiếu đã đăng ký chào bán.  

Toàn bộ phƣơng án phát hành đã đƣợc gửi cho cổ đông để xin ý kiến và toàn bộ cổ đông 

đã thông qua phƣơng án phát hành với tỷ lệ biểu quyết cao; ngoài ra, Công ty cũng đã 

thăm dò nhu cầu của thị trƣờng. Vì vậy, rủi ro của đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu của 

Công ty là rất nhỏ. Trong trƣờng hợp xảy ra rủi ro không bán hết sổ cổ phiếu đăng ký chào 

bán, lƣợng cổ phiếu chƣa phân phối hết sẽ đƣợc xử lý theo hƣớng: Hội đồng quản trị tiếp 

tục chào bán cho các đối tƣợng khác theo giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành 

nhƣng không ƣu đãi hơn so với cổ đông hiện hữu. Công ty sẽ xin phép UBCKNN gia hạn 

thời gian phát hành nếu xét thấy cần thiết. Đồng thời Hội đồng quản trị Công ty cũng chủ 

động tìm kiếm các nguồn tài trợ bổ sung khác nhƣ: nguồn vốn tự có, nguồn vốn tín dụng 

từ ngân hàng… để đảm bảo huy động đủ vốn phục vụ kế hoạch kinh doanh của Công ty.  

Trong trƣờng hợp phát hành thành công lƣợng cổ phiếu nhƣ dự kiến, Công ty sẽ dùng 2 tỷ 

để xây dựng nhà gara ô tô trên diện tích đất 4.956 m
2
 tại khu xử lý rác thải Sơn Tây và 

vùng phụ cận đã đƣợc ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây bàn giao. Theo công văn 1018/ 

UBND-MTĐT 10 năm 2010 

: “K

”. Tuy nhiên, khu đất dự kiến xây dựng nhà ga ra 

và mảnh đất giáp với các hộ dân ở có hình tam giác và diện tích rất nhỏ. Do vậy trong quy 

hoạch không xây dựng đƣợc bất cứ hạng mục công trình nào mà chỉ để công ty trồng cây 

xanh tạo vùng đệm giữa nhà máy dân. Công ty sử dụng 2.000m
2 

vào việc xây dựng nhà ga 

ra ô tô, diện tích còn lại vẫn đảm bảo hệ thống cây xanh tạo vùng đệm sinh thái. Phƣơng 

án xây dựng nhà ga ra đã đƣợc phê duyệt thiết kế là nhà mái tôn, khung thép, toàn bộ lắp 

ghép với nhau bằng hệ thống bu lông kể cả các cột cũng sử dụng mặt bích gắn với hệ 

thống bu lông móng. Tƣờng chắn đầu hồi và phía sau xây gạch 110cm, các vách ngăn giữa 

các gian và cửa bằng lƣới B40. Thiết kế trên nhằm đảm bảo trong tình huống xấu nhất nếu 

thành phố sử dụng đất, công trình phải di dời thì việc tháo dỡ và lắp đặt đến vị trí mới rất 

thuận lợi không hƣ tổn đáng kể vật tƣ, tiền vốn, chỉ tốn ít chi phí nhân công do vậy không 

cần phải có sự đền bù từ Nhà nƣớc.  

Việc chào bán cổ phiếu bổ sung tăng vốn điều lệ của Công ty sẽ làm tăng số cổ phiếu lƣu 

hành trên thị trƣờng. Do đó, nếu Công ty vẫn chủ trƣơng duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức nhƣ cũ 

thì cần lƣợng tiền nhiều hơn để chi trả cổ tức và ảnh hƣởng đến lợi nhuận giữ lại. Trong 
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trƣờng hợp hoạt động kinh doanh của Công ty có biến động lớn hoặc có những cơ hội kinh 

doanh mới trong khi dự án đầu tƣ chƣa sinh lời, Công ty có thể sẽ gặp những áp lực về 

việc trả cổ tức cũng nhƣ nguồn vốn cho đầu tƣ.  

5. Rủi ro pha loãng cổ phiếu 

Trong trƣờng hợp công ty thực hiện chào bán thêm cổ phần, lợi nhuận sau thuế trên một 

cổ phiếu (EPS) có thể giảm do lợi nhuận không tăng tƣơng ứng trong ngắn hạn. 

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) đƣợc tính nhƣ sau: 

 Lãi (lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông 

EPS =  

 Số lƣợng cổ phiếu phổ thông đang lƣu hành bình quân trong kỳ 

Ví dụ: EPS đƣợc tính dựa trên kết quả kinh doanh 4 quý gần nhất 

Giả sử công ty phát hành thành công số lƣợng cổ phiếu dự kiến trong tháng 3/2011. 

Do Công ty không làm báo cáo quý nên lấy lợi nhuận sau thuế trong BCTC năm 2010 của 

Công ty là 6.077.921.422 đồng 

Số lƣợng cổ phiếu lƣu hành bình quân: 1.125.600 cổ phiếu 

EPS bình quân 4 quý trƣớc khi phát hành: 5.400 đồng/cổ phiếu 

Sau khi phát hành số lƣợng cổ phiếu bình quân: 

 1.125.600 x 11 + 1.876.000 x 1 

Số lƣợng cổ phiếu  

lƣu hành bình quân 
------------------------------------ = 1.188.133 cổ phiếu 

 12  

EPS bình quân 4 quý sau phát hành: 5115,5 đồng/cổ phiếu (nhƣ vậy đã giảm so với EPS 

trƣớc phát hành là 284,5 đồng/cổ phiếu). 

Ngoài ra, việc phát hành thêm còn có những tác động sau: 

- Giá trị sổ sách trên từng cổ phần có thể sẽ bị ảnh hƣởng khi công ty phát hành thêm cổ 

phiếu do số lƣợng cổ phiếu lƣu hành tăng lên. 

 Nguồn vốn chủ sở hữu – nguồn kinh phí và các quỹ khác 

Giá trị sổ sách 1CP =  

 Số cổ phần đã phát hành 
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- Điều chỉnh kỹ thuật giá của cổ phiếu công ty trên thị trƣờng: hiện nay cổ phiếu của công 

ty đang đƣợc niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội. Vì vậy, các thông 

tin liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhƣ khối lƣợng cổ phiếu phát hành, đối tƣợng 

chào bán, giá chào bán…sẽ làm cho giá cổ phiếu đƣợc điều chỉnh kỹ thuật trong phạm vi 

nhất định. Nhà đầu tƣ có thể tham khảo công thức điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu nhƣ 

sau: 

 Pt-1 + ( I x PR) 

P =  

 1 + I 

  P: giá thị trƣờng của cổ phiếu sau khi bị pha loãng 

  Pt-1: giá thị trƣờng của cổ phiếu trƣớc khi bị pha loãng 

  I: tỷ lệ vốn tăng 

  PR: giá cổ phiếu sẽ bán cho ngƣời nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới 

Ví dụ: Giả sử giá cổ phiếu STU tại ngày 10/3/2011 là 14.027 đồng/cổ phiếu là giá trƣớc 

khi phát hành. Theo dự kiến, nếu phát hành hết 705.400 cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ 

phần, vốn điều lệ của công ty sau đợt phát hành là 18.760.000.000 đồng. Khi đó, giá cổ 

phiếu STU sau khi pha loãng tính theo công thức trên nhƣ sau: 

 14.027 + (1.876.000 : 1.125.600) x 10.000 

P =  

  1 + (1.876.000 : 1.125.600) 

      P = 11.510 đồng/cổ phần  

Giao dịch của các cổ đông lớn và cổ đông nội bộ có thể ảnh hƣởng đến giá cổ phiếu 

công ty 

Quyết định thực hiện mua-bán cổ phiếu công ty của một số cổ đông lớn hoặc cổ đông là 

thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban điều hành có thể gây ảnh hƣởng đến giá 

giao dịch của cổ phiếu công ty trên Sàn UpCOM - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
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6. Rủi ro khác 

Các rủi ro khác bao gồm các rủi ro bất thƣờng, không lƣờng trƣớc đƣợc nhƣ: thiên tai, 

địch họa, bệnh dịch, cháy nổ, động đất, bão lụt ..v..v.. là những rủi ro bất khả kháng. Nếu 

xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con ngƣời và tình hình hoạt động chung của Công ty. 

Để hạn chế thiệt hại từ các rủi ro này, Công ty Cổ phần Môi trƣờng và Công trình Đô thị 

Sơn Tây đã thực hiện các biện pháp bảo hộ an toàn lao động và mua bảo hiểm cho tài sản 

và con ngƣời của Công ty. 
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II. NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN 

CÁO BẠCH 

1. Tổ chức phát hành 

 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY 

 Ông Hà Ngọc Tản              Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

 Ông Lê Văn Thục                Chức vụ: P. Chủ tịch HĐQT - Giám đốc điều hành 

 Bà Vũ Kim Hoa               Chức vụ: Kế toán trƣởng 

        Ông  Phan Văn Tiến               Chức vụ: Trƣởng ban Kiểm soát  

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với 

thực tế mà chúng tôi đƣợc biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. 

2. Tổ chức tƣ vấn 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA 

Ông Nguyễn Trọng Tuấn    Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu do Công ty Cổ 

phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tƣ vấn với Công 

ty Cổ phần Môi trƣờng và Công trình Đô thị Sơn Tây. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân 

tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã đƣợc thực hiện một cách hợp 

lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Môi trƣờng và 

Công trình Đô thị Sơn Tây cung cấp. 
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III. CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT 

 

Công ty      Công ty Cổ phần Môi trƣờng & Công trình Đô thị Sơn Tây 

ĐHĐCĐ   :     Đại hội đồng cổ đông 

HĐQT :     Hội đồng quản trị 

BKS :     Ban kiểm soát 

GĐ :     Giám đốc 

QĐ :     Quyết định 

CBCNV :     Cán bộ công nhân viên 

DNNN :     Doanh nghiệp nhà nƣớc 

DN :     Doanh nghiệp 

SXKD :     Sản xuất kinh doanh 

VSMT :     Vệ sinh môi trƣờng 

GTGT :     Giá trị gia tăng 

TSCĐ :     Tài sản cố định 

VCSH :     Vốn chủ sở hữu 

UBCKNN :     Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc 
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IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

  

      

Trụ sở Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây 

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 

- Công ty Cổ phần Môi trƣờng và Công trình Đô thị Sơn Tây tiền thân là đội vệ sinh đô thị 

thuộc Ban xây dựng thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Ngày 22/12/1982, UBND thành 

phố Hà Nội ra quyết định số 5110 QĐ/UBND thành lập xí nghiệp công trình đô thị Sơn 

Tây là đơn vị sự nghiệp công cộng. 

- Năm 1991, thị xã Sơn Tây đƣợc chuyển về tái lập tỉnh Hà Tây, Xí nghiệp công trình đô thị 

Sơn Tây đƣợc đổi tên là Công ty Môi trƣờng Đô thị Sơn Tây là đơn vị sự nghiệp công 

cộng (1992). 

- Ngày 13/12/1996, UBND tỉnh Hà Tây ra quyết định số 979 chuyển Công ty thành Doanh 

nghiệp Nhà nƣớc hoạt động công ích có tên là Công ty Môi trƣờng & Công trình Đô thị 

Sơn Tây. 

- Ngày 10/7/2008, UBND tỉnh Hà Tây ra quyết định số 2248/QĐ-UBND chuyển Công ty 

Môi trƣờng & Công trình Đô thị Sơn Tây thành Công ty Cổ phần Môi trƣờng và Công 

trình Đô thị Sơn Tây. 

- Ngày 11/09/2008 Đại hội đồng cổ đông lần đầu tiên đƣợc tổ chức và công ty chính thức 

hoạt động theo giấy chứng nhận kinh doanh Công ty cổ phần số 0103026959 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu vào ngày 25 tháng 09 năm 2008 
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Từ khi chuyển thành công ty cổ phần Công ty đã không ngừng lớn mạnh, phát triển và trở 

thành một đơn vị tiên phong của ngành môi trƣờng đô thị của miền Bắc. Với truyền thống 

năng động trong sự nghiệp đổi mới, cũng nhƣ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, hợp đồng với 

các khách hàng truyền thống, công ty đã đảm bảo hoàn thành các chỉ tiều đề ra và đang trở 

thành một doanh nghiệp dẫn đầu trong khu vực cũng nhƣ cả miền Bắc  

1.2 Giới  thiệu  về  Công  ty 

Tên tổ chức: : 
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƢỜNG VÀ CÔNG 

TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY 

Tên giao dịch quốc tế : 
SonTay urban construction and environment Joint Stock 

Company 

Tên viết tắt :  

Trụ sở chính : Số 02 phố Phùng Hƣng – Sơn Tây – Hà Nội 

Điện thoại : (04) 3383 4530 

Fax : (04) 3383 2183 

Email : dothisontay@gmail.com 

Logo :  

Vốn điều lệ : 
11.256.000.000 đồng (Mười một tỷ hai trăm năm mươi sáu 

triệu đồng) 

Giấy CNĐKKD : 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103026959 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu 

vào ngày 25 tháng 09 năm 2008 
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 Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty 

 Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh môi trƣờng; 

 Quản lý, vận hành hệ thống thoát nƣớc đô thị; 

 Quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí, đèn tín hiệu giao thông công 

cộng; 

 Quản lý duy trì công viên, vƣờn hoa, cây xanh thảm cỏ đƣờng phố, đảo giao thông; 

 Quản lý nghĩa trang nhân dân làm các dịch vụ tang lễ; 

 Xây dựng, sửa chữa vừa và nhỏ các công trình hạ tầng đô thị nhƣ: vỉa hè, thoát nƣớc, 

đƣờng nội thị , điện chiếu sáng, vƣờn hoa, cây xanh, thảm cỏ; 

 Kinh doanh dịch vụ giải trí công viên; 

 Kinh doanh hoa, cây cảnh; 

 Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải công nghiệp, rác thải độc hại; 

 Xử lý môi trƣờng làng nghề; 
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Một số hình ảnh hoạt động của Công ty Môi trường và công trình đô thị Sơn Tây 

2. Cơ cấu tổ chức Công ty 

Công ty Cổ phần Môi trƣờng và Công trình đô thị Sơn Tây đƣợc tổ chức và hoạt động 

tuân thủ theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hƣớng dẫn thi 

hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trƣờng và Công trình đô thị Sơn Tây 
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Sơ đồ 01: Cơ cấu tổ chức Công ty 
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HOA CÂY XANH&BẢO VỆ 

CÔNG CỘNG 

ĐỘI QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH 

ĐIỆN CHIẾU SÁNG CÔNG 

CỘNG 
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ĐỘI VỆ SINH MÔI TRƢỜNG 
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ĐỘI XÂY DỰNG SỬA CHỮA 

CÔNG TRÌNH 

KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH 

HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC 

LAO ĐỘNG TIỀN LƢƠNG 
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CÁC PHÒNG CHUYÊN 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN GIÁM ĐỐC 
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3. Cơ cấu bộ máy quản lý 

Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những 

vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn đƣợc Điều lệ và Pháp luật liên quan quy định. Đại 

hội đồng cổ đông có các quyền: thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ; thông qua kế hoạch 

phát triển Công ty, thông qua Báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của HĐQT, Ban kiểm 

soát và của Kiểm toán viên; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT, Ban kiểm 

soát và các quyền khác đƣợc quy định tại Điều lệ Công ty. 

Hội đồng quản trị  

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty Cổ phần Môi trƣờng và Công trình Đô 

thị Sơn Tây, 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 Đại hội đồng cổ 

đông. HĐQT có các quyền nhƣ: quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty; quyết 

định chiến lƣợc đầu tƣ, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lƣợc do 

ĐHĐCĐ thông qua; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Tổng 

Giám đốc; kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, Báo 

cáo tài chính, quyết toán năm, phƣơng án phân phối lợi nhuận và phƣơng hƣớng phát 

triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm trình ĐHĐCĐ; và 

các quyền khác đƣợc quy định tại Điều lệ. 

Hiện nay, HĐQT của Công ty có 05 thành viên bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT và 04 thành 

viên HĐQT. Cơ cấu Hội đồng Quản trị hiện tại nhƣ sau: 

Stt Chức vụ Họ và tên 

1 Chủ tịch                  Hà Ngọc Tản 

2 P. Chủ tịch                  Lê Văn Thục 

3 Uỷ viên                  Lê Văn Vũ 

4 Uỷ viên         Nguyễn Hồng Điệp 

5 Ủy viên        Phùng Thị Nhƣờng 
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Ban Kiểm soát  

BKS do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động 

quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS chịu trách nhiệm trƣớc 

ĐHĐCĐ và Pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ nhƣ: kiểm tra 

sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của 

các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị 

quyết, quyết định của HĐQT; trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của 

Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn 

đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; và 

các quyền khác đƣợc quy định tại Điều lệ. Cơ cấu Ban kiểm soát Công ty hiện tại nhƣ sau: 

Stt Chức vụ Họ và Tên 

1 Trƣởng ban    Phan Văn Tiến 

2 Thành viên        Khiếu Minh Đồng 

3 Thành viên             Nguyễn Thị Vân Anh 

   Ban giám đốc  

Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu 

trách nhiệm trƣớc Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trƣớc Pháp luật về việc thực 

hiện các quyền và nhiệm vụ đƣợc giao. Phó giám đốc có trách nhiệm hỗ trợ Giám đốc 

điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Giám đốc là ngƣời đại diện theo 

Pháp luật của Công ty có quyền: tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, Điều lệ Công ty 

và tuân thủ Pháp luật; xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế 

hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty; đề nghị 

HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thƣởng, kỷ luật đối với Phó giám đốc, Kế 

toán trƣởng; ký kết, thực hiện các hợp đồng theo quy định của Pháp luật; báo cáo HĐQT 

về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trƣớc ĐHĐCĐ, 

HĐQT và Pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty; thực hiện các nghị quyết 

của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tƣ của Công ty đã đƣợc 

HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua và các nhiệm vụ khác đƣợc quy định tại Điều lệ. Cơ cấu 

Ban Giám đốc của Công ty hiện nay nhƣ sau: 
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Stt Chức vụ Họ và Tên 

1 Giám đốc  Lê Văn Thục 

2 Phó GĐ                    Lê Văn Vũ 

3 Phó GĐ          Phùng Thị Nhƣờng 

Các phòng ban chức năng  

Hiện tại, văn phòng Công ty có 03 phòng ban chuyên môn bao gồm: Hành chính - Tổ 

chức Lao động - Tiền lƣơng; Kế toán - Tài chính; Kế hoạch - Kỹ thuật và Quản trị dự án. 

Các phòng ban tham mƣu, giúp việc cho ban lãnh đạo, tiến hành điều hành mọi hoạt động 

kinh doanh của toàn Công ty và có các Trƣởng, Phó phòng trực tiếp điều hành hoạt động 

kinh doanh của phòng, chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc về các nhiệm vụ trên. Chức năng 

cụ thể của các phòng ban chuyên môn này nhƣ sau: 

 Bộ  phận Hành chính - Tổ chức Lao động - Tiền lương 

Là phòng tham mƣu, giúp việc cho Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty trong việc tổ 

chức thực hiện công tác tuyển dụng, tổ chức cán bộ, đào tạo, lao động tiền lƣơng. Thừa 

lệnh Giám đốc Công ty hƣớng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đội sản xuất thực hiện chế độ 

chính sách, quy định của Nhà nƣớc trong lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ và lao động 

tiền lƣơng. 

 Bộ  phận Tài chính - Kế toán 

Là phòng tham mƣu cho HĐQT và Giám đốc trong lĩnh vực tài chính, tổ chức công tác kế 

toán của toàn Công ty đúng chính sách pháp luật quy định; kiểm tra và hƣớng dẫn các đơn 

vị trực thuộc Công ty triển khai thực hiện các công tác nêu trên; nghiên cứu và tham mƣu 

cho lãnh đạo Công ty về kinh doanh tài chính, tham gia kinh doanh thị trƣờng chứng 

khoán, tìm kiếm và huy động vốn trong và ngoài nƣớc để kinh doanh.  

Bộ  phận Kế hoạch - Kỹ thuật và Quản trị dự án 

Là phòng phụ trách về kế hoạch, kỹ thuật trong các mảng ngành nghề kinh doanh và các 

phƣơng tiện, thiết bị do Công ty quản lý; trực tiếp quản lý, kiểm tra và đôn đốc việc thực 

hiện các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm về kỹ thuật, bảo quản, bảo dƣỡng, sửa chữa phục 

vụ khai thác kinh doanh đạt kết quả cao nhất. Bên cạnh đó thiết lập, bảo vệ và thực hiện 

các dự án kinh doanh cũng nhƣ thực hiện quản trị các dự án để các dự án đạt kết quả tốt 

nhất. 
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Hình ảnh Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên công ty 

 

4. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần, danh sách cổ đông sáng lập và tỷ 

lệ nắm giữ    

4.1 Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty đến thời điểm 

14/12/2010 

Biểu 01: Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty đến thời điểm 

14/12/2010                                                                                  

Cổ đông Địa chỉ 
CMND/ 

ĐKKD 

Số lƣợng 

CP sở hữu 

Tỷ 

trọng 

Nguyễn Hải Vân La Thành, Viên Sơn , Sơn Tây 111410118 70.695 6,28% 

                             Tổng cộng  70.695 6,28% 

(Nguồn: Sổ đăng ký cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Sơn Tây ngày 

14/12/2010) 
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4.2 Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ 

 Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103026959 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tƣ Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu vào ngày 25 tháng 09 năm 2008, cổ đông sáng 

lập của Công ty là: 

Biểu 02: Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ  

Cổ đông 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Chức vụ Số lƣợng CP sở hữu 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Ông Hà Ngọc Tản - 

đại diện sở hữu 

phần vốn nhà nƣớc 

Cử nhân 

kinh tế 

Chủ tịch 

HĐQT 
12.100 1,075 

Tổng cộng  12.100 1,075 

 

4.3 Cơ cấu cổ đông  

Biểu 03: Cơ cấu cổ đông của Công ty đến thời điểm 31/10/2010 

ST

T 
Cổ đông 

Tỷ lệ (%) / 

Vốn điều lệ 

Số cổ 

phần 

Giá trị cổ phần 

(VND) 

I Cồ phần Nhà nƣớc  36% 405.216 4.052.160.000 

II Cổ phần bán ra ngoài 64% 720.384 7.203.840.000 

1 

Cổ phần ƣu đãi cho Cán bộ, 

Công nhân viên, lao động trong 

công ty 

22,5% 253.000 2.530.000.000 

2 Cổ phần bán đấu giá ra ngoài  41,5% 467.384 4.673.840.000 

 TỔNG CỘNG 100% 1.125.600 11.256.000.000 

(Nguồn: Sổ đăng ký cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây ngày 

31/10/2010) 
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5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của Công ty Cổ phần Môi trƣờng và 

Công trình Đô thị Sơn Tây, những công ty mà Công ty Cổ phần Môi trƣờng và Công 

trình Đô thị Sơn Tây đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những 

công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty cổ phần Môi 

trƣờng và Công trình Đô thị Sơn Tây 

 Hiện tại Công ty Cổ phần Môi trƣờng và Công trình Đô thị Sơn Tây không có công ty con, 

Công ty cũng không nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối của công ty nào, cũng 

không có công ty nào nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty Cổ 

phần Môi trƣờng và Công trình Đô thị Sơn Tây. 

6. Hoạt động kinh doanh 

   Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty bao gồm:  

 Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải rắn thông thƣờng đảm bảo 

vệ sinh môi trƣờng;  

 Quản lý, vận hành hệ thống thoát nƣớc đô thị;  

 Quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí, đèn tín hiệu giao thông 

công cộng;  

 Quản lý duy trì công viên, vƣờn hoa, cây xanh thảm cỏ đƣờng phố, đảo giao thông; 

  Quản lý nghĩa trang nhân dân làm các dịch vụ tang lễ;  

 Xây dựng, sửa chữa vừa và nhỏ các công trình hạ tầng đô thị nhƣ: vỉa hè, thoát nƣớc, 

đƣờng nội thị , điện chiếu sáng, vƣờn hoa, cây xanh, thảm cỏ; 

 Kinh doanh dịch vụ giải trí công viên;  

 Kinh doanh hoa, cây cảnh;  

 Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải công nghiệp, rác thải độc hại; 

  Xử lý môi trƣờng làng nghề; 
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6.1 Sản lƣợng sản phẩm/giá trị dịch vụ chính qua các năm  

Biểu 04: Doanh thu các loại sản phẩm, dịch vụ qua các năm 

Dịch vụ 

Tỷ 

trọng 

(%) 

9 tháng đầu 

Năm 2008 

(Nghìn 

đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Từ tháng 

10/2008  đến 

31/12/2009 

(Nghìn 

đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Năm 2010 

 

Tỷ 

trọng 

(%) 

 

Thu phí 

VSMT 3,1 484.039 3,8 1.462.690 3,8 1.209.042 2.6 

DT theo đơn 

đặt hàng 62,3 9.218.833 71,9 29.303.526 75,3 31.956.232 69.1 

DT ngoài 

đơn đặt hàng 28,2 2.433.437 19,0 6.626.202 17,0 11.167.839 24.2 

Xúc, vận 

chuyển, xử 

lý rác huyện 9,9 995.730 7,8 3.639.640 9,4 5.966.889 13.0 

Vận chuyển 

rác khác 0,7 157.916 1,2 1.384.108 3,6 2.520.957 5.5 

Tang lễ 

quản lý mộ 

phí 1,3 142.801 1,1 357.883 0,9 656.502 1.4 

Lắp đặt 

công trình 

điện chiếu 

sáng 15,4 971.149 7,6 1.120.413 2,9 1.942.928 4.2 

Doanh thu 

SXKD khác 0,9 165.840 1,3 124.155 0,3 80.563 0.2 

DT bán cây 1,5 113.898 0,9 251.033 0,6 414.254 0.9 

DT bán mộ 

xây 4,3 480.880 3,8 861.979 2,2 1.176.775 2.5 
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Dịch vụ 

Tỷ 

trọng 

(%) 

9 tháng đầu 

Năm 2008 

(Nghìn 

đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Từ tháng 

10/2008  đến 

31/12/2009 

(Nghìn 

đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Năm 2010 

 

Tỷ 

trọng 

(%) 

 

Tổng      12.731.088     38.505.433  45.924.142 99.3 

Doanh thu 

HĐ tài chính 0,2            86.125 0,7 289.396 0,7 293.237 0.6 

Thu nhập 

khác 0,4                   0 0,0 106.561 0,3 26.913 0.1 

Tổng cộng       12.817.214  38.901.391  46.244.292  

 (Nguồn: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình  Đô thị Sơn Tây)  

  Biểu đồ 01: Tăng trƣởng doanh thu các loại sản phẩm dịch vụ qua các năm 

 

                                    (Nguồn: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây) 
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Biểu đồ 02: Tỷ trọng doanh thu các loại sản phẩm dịch vụ từ tháng 10/2008 đến 

31/12/2009 

 

 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây) 

 

 Biểu đồ 03:Tỷ trọng doanh thu các loại sản phẩm dịch vụ từ tháng 1/1/2010 đến 

31/12/2010 

 

( Nguồn: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây) 
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 Thu phí VSMT 

Căn cứ vào quy định của UBND thành phố Hà Nội về quy định mức thu phí, lệ phí áp 

dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công ty lập kế hoạch thu cho các hộ gia đình và các 

cơ quan đoàn thể từng phƣờng trên địa bàn thị xã Sơn Tây. 

 Doanh thu theo đơn đặt hàng 

Doanh thu theo đơn đặt hàng đƣợc ghi nhận căn cứ vào khối lƣợng thực hiện các hoạt 

động dịch vụ công ích trên địa bàn thị xã Sơn Tây theo hợp đồng ký kết với Ban quản lý 

vốn đảm bảo vệ sinh môi trƣờng thị xã Sơn Tây, bao gồm các dịch vụ: duy trì vệ sinh môi 

trƣờng, duy trì hệ thống thoát nƣớc, duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng và duy trì công 

viên cây xanh. 

 Doanh thu ngoài đơn đặt hàng 

Bao gồm doanh thu từ việc khai thác các hoạt động khác nhƣ: thu gom, xúc, vận chuyển , 

xử lý rác các huyện phụ cận nhƣ Phúc Thọ, Đan Phƣợng, Ba Vì, Thạch Thất; dịch vụ thu 

gom, vận chuyển và xử lý rác các đơn vị trên địa bàn. Ngoài ra Công ty cũng phục vụ vận 

chuyển tang lễ, mai táng, cát táng, quản lý nghĩa trang nhân dân thị xã, lắp đặt  chiếu sáng 

các công trình mới trên địa bàn, dịch vụ vệ sinh bể phốt…. 

 Doanh thu bán cây 

Là các loại doanh thu từ việc kinh doanh cây xanh, cây cảnh, dịch vụ chăm sóc cây theo 

yêu cầu. 

 Doanh thu bán mộ xây 

Là doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ xây mộ cát táng, mộ mai táng vĩnh viễn phục vụ 

nhân dân có nhu cầu chôn lấp, mai táng, cải táng tại nghĩa trang thị xã Sơn Tây. 

 Doanh thu hoạt động tài chính 

Là doanh thu từ số dƣ tiền gửi của Công ty. 

 Thu nhập khác 

     Thu nhập từ thanh lý xe cũ, thu từ tiền bồi thƣờng, tiền phạt… 
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6.2 Nguyên vật liệu 

a. Nguồn nguyên vật liệu 

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công ích phục vụ thu gom vận chuyển, xử 

lý  rác,  nguyên nhiên vật liệu chủ yếu của công ty là các loại nhiên liệu phục vụ xe 

chuyên dùng nhƣ: xăng A92, dầu diezel, dầu thuỷ lực, dầu máy....Ngoài ra để phục vụ cho 

công việc lắp đặt thay thế điện chiếu sáng công cộng, công ty nhập mua các loại vật tƣ  

điện nhƣ cáp nhôm vặn xoắn, dây đồng trần, đui đèn, bóng compact, đèn Mascot, chấn 

lƣu.... 

b. Sự ổn định của nguồn cung ứng nguyên vật liệu 

Do đặc tính của thị trƣờng nguyên vật liệu là giá cả biến động thƣờng xuyên nên Công ty 

áp dụng chính sách mua nguyên vật liệu khá linh hoạt. Nguồn nhiên liệu dầu diezel, dầu 

thủy lực, dầu máy, xăng A92... đƣợc cung cấp từ nhiều nguồn khác nhau và rất sẵn có trên 

thị trƣờng, việc lựa chọn nhà cung cấp chủ yếu dựa trên cơ sở chất lƣợng và giá cả 

Các loại vật tƣ điện nhƣ cáp nhôm vặn xoắn, dây đồng trần, chấn lƣu...đƣợc Công ty mua 

tại các nhà cung cấp có năng lực tài chính tốt, có uy tín trên thị trƣờng và chất lƣợng sản 

phẩm ổn định. Do đó, việc cung cấp nguyên vật liệu của Công ty luôn bảo đảm kịp tiến độ 

sản xuất. Mặt khác, nhằm giảm rủi ro từ phía nhà cung cấp, Công ty cũng chủ động tìm 

kiếm những đối tác mới với giá cả và chất lƣợng cạnh tranh. 
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6.3 Chi phí sản xuất  

Biểu 05: Tỷ trọng chi phí hoạt động kinh doanh của Công ty so với Tổng doanh thu 

năm 2008 đến 2010       

Stt Yếu tố 

Từ 01/01/2008 đến 

30/9/2008 

Từ 01/10/2008 đến   

31/12/2009 
Năm 2010 

Giá trị 

(Nghìn 

đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

(Nghìn 

đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Giá trị 

(Nghìn 

đồng) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

I Tổng doanh thu 12.817.214 100,0 38.901.391 100,0 46.244.295 100,0 

1 Doanh thu bán 

hàng và CCDV 

12.731.089 99,33 38.505.433 98,98 45.928.891 99,32 

2 Doanh thu hoạt 

động tài chính 

86.125 0,67 289.396 0,74 293.238 0,63 

3 Thu nhập khác 0 0,00 106.562 0,28 26.914 0,05 

II Chi phí HĐKD 12.147.819 94,78 32.289.589 83.00   38.140.400 82,48 

1 Giá vốn  

hàng bán 

11.271.449 87,94 29.483.282 75,79 35.333.149 76,41 

2 Chi phí tài chính 7.925 0,06 0 0,00 78 0,00 

3 Chi phí bán hàng 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

4 Chi phí QLDN 868.445 6,78 2.739.789 7,04 2.796.623 6,05 

5 Chi phí khác 0 0,00 66.518 0,17 10.550 0,02 

         

(Nguồn: BCTC 2008, 2009, 2010 CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây) 

Trong hoàn cảnh lạm  phát liên tục gia tăng, khủng hoảng kinh tế lan rộng khắp toàn cầu, 

để hạn chế ảnh hƣởng của những tác động bên ngoài Công ty Cổ phần Môi trƣờng và 

Công trình Đô thị Sơn Tây đã cố gắng cắt giảm chi phí. 9 tháng đầu năm 2008 tỉ trọng của 

chi phí là 95,41% so với doanh thu thuần, Từ 01/10/2008 đến 31/12/2009 tỉ trọng chi phí 

so với doanh thu thuần giảm còn 83,86% và năm 2010 tỉ trọng này là 82,48%. 
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6.4 Trình độ công nghệ 

Công ty đã và đang áp dụng các biện pháp xử lý môi trƣờng đảm bảo tiêu chuẩn về vệ 

sinh môi trƣờng. Đồng thời Công ty nghiên cứu, liên doanh liên kết với các đối tác trong 

nƣớc xây dựng khu liên hợp xử lý rác bằng công nghệ tiên tiến giảm thiểu chôn lấp, giảm 

thiểu ô nhiễm môi trƣờng tại khu xử lý rác Sơn Tây và vùng phụ cận và tiến tới xử lý rác 

thải công nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn môi trƣờng  và tiết kiệm chi phí và có các sản phẩm 

phụ từ chế phẩm của rác. Công ty cũng thƣờng xuyên nghiên cứu, cải tiến quy trình quy 

phạm để nâng cao chất lƣợng dịch vụ giảm thiểu ảnh hƣởng môi trƣờng trong quản lý rác 

thải. 

a.  Quy trình duy trì vệ sinh môi trƣờng 

 Các Quy trình kỹ thuật vệ sinh  

Đẩy xe dọc các tuyến đƣờng, gom xúc hết các loại rác, các loại phế thải lên xe gom trong 

phạm vi đƣợc phân công. Khi xe gom đầy đƣa về nơi quy định, phủ bạt lấy xe khác tiếp 

tục thực hiện duy trì nhặt rác phát sinh trên đƣờng phố. Khi đẩy xe để dụng cụ dọc theo xe 

để không ảnh hƣởng tới giao thông. Khi xe gom rác đầy vận chuyển xe gom rác về đến địa 

điểm tập trung rác theo quy định và thực hiện công việc cẩu rác lên xe ô tô và dọn sạch rác 

tại các điểm cẩu khi chuyển rác sang các xe chuyên dùng trƣớc khi vận chuyển rác thải về 

nơi xử lý. 

  Công tác chôn lấp rác hợp vệ sinh 

Ô tô vào đổ rác đúng vị trí do công nhân điều hành hƣớng dẫn đổ rác thành đống riêng. 

Sau đó dùng xe ủi bánh xích san gạt rác vào khu vực quy định, rác đƣợc san thành từng 

lớp, mỗi lớp dày 2m, kết hợp đầm nén rác từ 6 đến 8 lần tạo mặt phẳng cần thiết để xử lý 

và lấp đất theo quy định và đổ lớp tiếp theo, đảm bảo ô tô chở rác có thể đi lại dễ dàng 

trên bề mặt. Tiếp theo là việc xử lý rác bằng các chất sinh học theo 2 công đoạn sau: 

 Công đoạn 1: Xử lý rác bằng EM thứ cấp: 

Pha dung dịch theo tỉ lệ 1 EM thứ cấp với 100 phần nƣớc ( không chứa Clo), phun tƣới 

trực tiếp vào rác trong quá trình san ủi rác. Tùy theo điều kiện thời tiết dung dịch EM có 

thể đƣợc pha với nồng độ đậm đặc hơn. (định mức 0,7lit EM thứ cấp/1 tấn rác). Phƣơng 

tiện dùng để phun EM là xe tec kéo, sử dụng vòi phun. 

 Ngoài công tác phun EM xử lý rác mỗi ngày cần sử dụng xe phun EM bổ sung để khử 

mùi khi có sự cố đột xuất. 
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 Công đoạn 2: Quy trình xử lý rác bẳng BoKashi. 

     Sau khi phun EM tiến hành rắc BoKashi mùn cƣa hoặc Bokashi mùn rác 

Xúc Bokashi và tiến hành rắc trải đều trên bề mặt diện tích rác cần đƣợc xử lý, tại những 

mép  biên taluy rác đƣợc hất ra 

Số lần rắc Bokashi:1-2 lần/ngày, nếu trời mƣa tăng gấp đôi khối lƣợng, định lƣợng:0.246 

kg/1 tấn rác 

b. Trình độ công nghệ 

Ngày 18/11/2010, công ty cổ phần Môi trƣờng và Công trình Đô thị Sơn Tây đã đầu tƣ 

gần 1,2 tỷ đồng để mua xe cuốn ép rác HINO FC9JESA-9m3 để phục vụ công việc xử lý 

rác thải. Xe mới 100% sản xuất năm 2010 của nhà sản xuất HINO MOOTORS, LTD  kiểu 

JO5E-TE,Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, tuabin tăng nạp và kết làm mát khí nạp, phun 

nhiên liệu trực tiếp làm mát bằng nƣớc với công suất lớn nhất 118/2500 Kw/rpm và 

moomen xoắn cực đại 520/1500 N.m/rpm, công suất xi lanh 5.123 cm3 

 Kích thƣớc bao ngoài (dài x rộng x cao) là: 6700 x 2250 x 2920 

  Chiều dài cơ sở: 3420mm 

   Trọng lƣợng :10.395 kg 

   Cabin: cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và thiết bị khóa an toàn 

Vật liệu để sản xuất xe là thép hợp kim chất lƣợng tốt, khả năng chịu nhiệt an mòn, chịu 

biến dạng cao Q354B. Lòng máng thép tấm dày 6mm. Sàn thùng tấm thép dày 4mm. 

Thành thùng tấm thép dày 4mm với tỷ số ép rác  là 1,8 với rác thải thông thƣờng có thể 

cuốn ép trực tiếp thông qua lƣỡi cuốn tấm ép di động có thể chịu đƣợc áp suất làm việc 

180 kg/cm2.  

Việc đầu tƣ xe ép rác, cuốn rác  làm tăng năng suất lao động, giảm sức lao động của công 

nhân 

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xử lý rác thải, vệ sinh môi trƣờng. Công nghệ 

của công ty không cần quá phức tạp, chủ yếu là thủ công. Trình độ công nghệ của công ty 

hiện nay là phù hợp với yêu cầu về chất lƣợng dịch vụ cung cấp cho khách hàng. 

6.5 Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm/dịch vụ mới 

Hiện tại, nhƣ đã nói ở trên công nghệ của công ty mới dừng lại ở mức thủ công, giờ đây 

khi Hà Tây đã sát nhập với Hà Nội thì tốc độ đô thị hóa sẽ diễn ra với tốc độ nhanh và 

mạnh, đó cũng là cơ hội cho công ty cổ phần Môi trƣờng và Công trình đô thị Sơn Tây có 

nhiều đơn đặt hàng vệ sinh môi trƣờng hơn nữa, nhƣng kèm đó sẽ có những khó khăn là 

với biện pháp thủ công chỉ dọn rác và đem chôn lấp, mà diện tích dùng để chôn lấp ngày 
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càng ít đi so với tốc độ phát triển chóng mặt của kinh tế, do đó trong tƣơng lai công ty 

muốn tồn tại và phát triển cần phải đầu tƣ công nghệ xử lý rác, phân loại rác, có thể tái chế 

rác. Nhận thức đƣợc vấn đề đó trong tài liệu báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 

2009, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 công ty đã đƣa ra định hƣớng phấn đấu tới 

năm 2011 đầu tƣ liên doanh với các doanh nghiệp khác xây dựng khu liên hợp xử lý rác 

thải bằng công nghệ tiên tiến giảm thiểu chôn lấp, giảm ô nhiễm môi trƣờng tại khu xử lý 

rác thải Sơn Tây và vùng phụ cận. 

6.6 Tình hình quản lý và kiểm tra chất lƣợng sản phẩm/dịch vụ 

Trƣớc và sau mỗi lần dọn vệ sinh các nhân viên của công ty đều làm vệ sinh sạch sẽ các 

dụng cụ lao động và kiểm tra an toàn của các xe chở rác trƣớc khi khi bàn giao ca  mới: 

Cụ thể nhƣ sau: 

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phƣơng tiện: Các hệ thống an toàn, hệ thống điện, hệ 

thống cung cấp nhiên liệu 

- Công nhân phải sử dụng đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động làm việc nhƣ: Quần áo, 

bảo hộ lao động, giầy, mũ, găng tay, khẩu trang,vv...... 

- Chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ của phƣơng tiện, lịch vận chuyển, lịch trình tuyến... 

- Vệ sinh phƣơng tiện sạch sẽ 

- Chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu  

Trong suốt quá trình di chuyển kể từ khi bắt đầu tuyến thu gom đến nơi xử lý các loại 

phƣơng tiện vận chuyển phế thải đảm bảo vệ sinh môi trƣờng: xe sạch sẽ, không có rác 

nƣớc chảy rơi vãi trong quá trình di chuyển, xe phải chạy đúng quy định tốc độ trên đƣờng 

và trong bãi. 

6.7 Hoạt động Marketing  

Hiện nay, Công ty Cổ phần Môi trƣờng và Công trình Đô thị Sơn Tây chƣa thành lập bộ 

phận Marketing chuyên biệt, nhƣng Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra nhiều chính sách nâng 

cao chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ và quán triệt các cấp thực hiện từ ban lãnh đạo đến các 

đội sản xuất đều thống nhất theo phƣơng hƣớng đã đề ra. 

 Hoạt động Quảng cáo 

 Không có 
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 Hoạt động nghiên cứu thị trƣờng 

Công ty chƣa có hoạt động nghiên cứu và phát triển thị trƣờng, tuy nhiên với sự ổn định 

của ngành cũng nhƣ vị thế và vai trò của công ty đối với sự phát triển ổn định bền vững, 

xanh sạch đẹp môi trƣờng đô thị thì các mặt hàng và dịch vụ mà Công ty cung cấp luôn 

phù hợp với nhu cầu thị trƣờng. 

 Hệ thống phân phối 

Công ty hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ trên địa bàn Sơn Tây và các vùng lân 

cận nên phân phối theo phƣơng thức truyền thống, nghĩa là các bạn hàng đều là những đơn 

vị đóng trên địa bàn và có mối quan hệ cung cầu ổn định, do đó công ty không phát triển 

khâu này. 

6.8 Nhãn hiệu hàng hóa và đăng ký bảo hộ  

Vì công ty hoạt động trong lĩnh vực Môi trƣờng và công trình đô thị, chủ yếu hoạt động 

kinh doanh nhƣ trong giấy phép đăng ký nên đã có thị trƣờng và các sản phâm cũng nhƣ 

dịch vụ đặc thù riêng, do đó công ty cũng chƣa đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và đăng ký 

bảo hộ. 

6.9 Các hợp đồng lớn đang đƣợc thực hiện hoặc đã đƣợc ký kết  

Biểu 06: Một số hợp đồng lớn 

Stt Số Hợp đồng 
Giá trị 

Hợp đồng 
Năm Dịch vụ Đối tác 

1 
11 HĐKT ngày 

02/01 109 2008 Vận chuyển và xử lý rác 
Huyện 

Thạch Thất 

2 
13 HĐKT ngày 

02/01 92 2008 Vận chuyển và xử lý rác 
Huyện Đan 

Phƣợng 

3 
22 HĐKT ngày 

03/1 151 2008 Vận chuyển và xử lý rác 
Huyện Ba 

Vì 

4 
15 HĐKT ngày 

20/1 341 2008 Vận chuyển và xử lý rác 
Huyện 

Phúc Thọ 

5 
17 HĐKT ngày 

22/3 227 2008 Xử lý rác thải 

HTX 

Thành 

Công 

6 
16 HĐKT ngày 

10/6 18.000 2008 

-Duy trì vệ sinh môi trƣờng 

-Duy trì hệ thông thoát nƣớc 

-Duy trì vƣờn hoa, công 

viên, giải phân cách 

Thị xã Sơn 

Tây 
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Stt Số Hợp đồng 
Giá trị 

Hợp đồng 
Năm Dịch vụ Đối tác 

-Duy trì hệ thống chiếu sáng 

và đèn trang trí 

7 
15 HĐKT ngày 

5/1 128 2009 

-Duy trì vệ sinh môi trƣờng 

-Duy trì hệ thông thoát nƣớc 

-Duy trì vƣờn hoa, công 

viên, giải phân cách 

-Duy trì hệ thống chiếu sáng 

và đèn trang trí 

Huyện Ba 

Vì 

8 
16 HĐKT ngày 

5/1 92 2009 

-Duy trì vệ sinh môi trƣờng 

-Duy trì hệ thông thoát nƣớc 

-Duy trì vƣờn hoa, công 

viên, giải phân cách 

-Duy trì hệ thống chiếu sáng 

và đèn trang trí 

Huyện Đan 

Phƣợng 

9 
32 HĐKT ngày 

10/1 1.192 2009 

-Duy trì vệ sinh môi trƣờng 

-Duy trì hệ thông thoát nƣớc 

-Duy trì vƣờn hoa, công 

viên, giải phân cách 

-Duy trì hệ thống chiếu sáng 

và đèn trang trí 

Huyện 

Phúc Thọ 

(Quý I+II) 

10 
30 HĐKT ngày 

23/3 246 2009 

-Duy trì vệ sinh môi trƣờng 

-Duy trì hệ thông thoát nƣớc 

-Duy trì vƣờn hoa, công 

viên, giải phân cách 

-Duy trì hệ thống chiếu sáng 

và đèn trang trí 

Huyện 

Thạch Thất 

11 
34 HĐKT ngày 

1/4 114 2009 

-Duy trì vệ sinh môi trƣờng 

-Duy trì hệ thông thoát nƣớc 

-Duy trì vƣờn hoa, công 

viên, giải phân cách 

-Duy trì hệ thống chiếu sáng 

và đèn trang trí 

HTX 

Thành 

Công 

12 
25 HĐKT ngày 

16/4 81 2009 

-Duy trì vệ sinh môi trƣờng 

-Duy trì hệ thông thoát nƣớc 

-Duy trì vƣờn hoa, công 

viên, giải phân cách 

-Duy trì hệ thống chiếu sáng 

Đô thị 

Xuân Mai 
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Stt Số Hợp đồng 
Giá trị 

Hợp đồng 
Năm Dịch vụ Đối tác 

và đèn trang trí 

13 
01 HĐKT ngày 

12/6 24.940 2009 

Duy trì vệ sinh môi trƣờng 

-Duy trì hệ thông thoát nƣớc 

-Duy trì vƣờn hoa, công 

viên, giải phân cách 

-Duy trì hệ thống chiếu sáng 

và đèn trang trí 

Thị xã Sơn 

Tây 

14 
156 HĐKT ngày 

12/6 1.057 2009 

Duy trì vệ sinh môi trƣờng 

-Duy trì hệ thông thoát nƣớc 

-Duy trì vƣờn hoa, công 

viên, giải phân cách 

-Duy trì hệ thống chiếu sáng 

và đèn trang trí 

Huyện 

Phúc Thọ 

(Quý III) 

15 
316 HĐKT ngày 

6/11 768 2009 

-Duy trì vệ sinh môi trƣờng 

-Duy trì hệ thông thoát nƣớc 

-Duy trì vƣờn hoa, công 

viên, giải phân cách 

-Duy trì hệ thống chiếu sáng 

và đèn trang trí 

Huyện 

Phúc Thọ 

(Quý IV) 

16 
03/HDDV ngày 

1/4 11.960 2010 

Phục vụ vệ sinh môi trƣờng 

trên địa bàn huyện Phúc 

Thọ 

Huyện 

Phúc Thọ 

17 
97/2010/HĐDV 

ngày 15/9 37.476 2010 

Đặt hàng thực hiện cung 

ứng các sản phẩm, dịch vụ 

trên địa bàn thị trấn Sơn Tây 

năm 2010 

Thị xã Sơn 

Tây 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây) 

Các hợp đồng của Công ty đƣợc duy trì ổn định vì hoạt động kinh doanh khá đặc thù và 

nhu cầu phát triển đô thị cũng ngày đƣợc nâng cao, thể hiện ở các công trình công viên 

cây xanh, công trình thoát nƣớc, các công trình chiếu sáng, các công trình xử lý rác thải... 

Trong điều kiện phát triển đô thị, cũng nhƣ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn Hà 

nội nhƣ hiện nay, các sản phẩm và dịch vụ này là một điểm mạnh của Công ty. 
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7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm gần nhất 

7.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh  

Biểu 07: Kết quả hoạt động kinh doanh 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị 

tính 

01/01/2008 

đến 

30/09/2008 

01/10/2008 

đến 

31/12/2009 

Năm 2010 % tăng 

giảm của 

năm 2010 so 

với kỳ trƣớc 

Quý I/2011 

1 
Tổng giá 

trị tài sản 

Nghìn 

đồng 
26.941.396 29.563.160 99.958.779 238,12% 29.635.057 

2 
Doanh thu 

thuần 

Nghìn 

đồng 
12.731.089 38.505.433 45.924.143 19,27% 9.406.635 

3 

Lợi nhuận 

từ hoạt 

động kinh 

doanh 

Nghìn 

đồng 
669.395 6.571.758 8.087.531 23,06% 2.229.890 

4 
Lợi nhuận 

khác 

Nghìn 

đồng 
- 40.044 16.364 -59,13% 11.789 

5 

Tổng lợi 

nhuận 

trƣớc thuế 

Nghìn 

đồng 
669.395 6.611.802 8.103.895 22,57% 2.241.679 

6 
Lợi nhuận 

sau thuế 

Nghìn 

đồng 
481.964 5.435.654 6.077.921 11,82% 1.681.259 

7 

Tỷ lệ lợi 

nhuận trả 

cổ tức: 

       

  
-   Trả 

bằng tiền 
%  

01/10/2008 

đến 

31/12/2008 

2,91% 

01/01/2009 

đến 

31/12/2009: 

17% 

Dự kiến 

17% 
  

(Nguồn: Báo cáo Tài chính kiểm toán năm  2008, 2009, 2010 Công ty CP Môi trường và Công 

trình Đô thị Sơn Tây)      
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7.2 Những nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 

năm báo cáo  

Năm 2008 – 2010 đối với ngành Môi trƣờng và công trình đô thị là một giai đoạn với 

những thăng trầm và trải qua nhiều khó khăn. Một trong các nguyên nhân là do cuộc 

khủng hoảng kinh tế. Có thể xem xét các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty trong năm qua nhƣ sau: 

 Khó khăn 

Công ty hoạt động trong điều kiện có nhiều khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế thế 

giới, một số cơ chế chính sách mới của Hà Nội cũng nhƣ chính quyền các huyện thị công 

ty phục vụ chƣa cập nhật và hội nhập kịp đặt hàng chậm và giá cả dịch vụ chậm đƣợc điều 

chỉnh, cơ chế quản lý đối với công ty đang vừa hoạt động vừa rút kinh nghiệm từng bƣớc 

hoàn thiện. 

Tình hình thị trƣờng giá cả nguyên nhiên liệu đầu vào có nhiều biến động, khách hàng  

thƣờng xuyên nợ đọng kéo dài nên ảnh hƣởng  phần nào đến hiệu quả sản xuất kinh doanh 

của công ty. Việc chuyển sang mô hình mới công ty cổ phần cũng gặp khó khăn trong việc 

điều hành đặc biệt trong lĩnh vực đã đƣợc xã hội hoá có nhiều cạnh tranh. Khu chôn lấp xử 

lý rác thải công ty công suất còn hạn hẹp, công nghệ xử lý còn đơn giản, nhạy cảm với xã 

hội. 

Trong những năm tới, Thị xã Sơn Tây sẽ không ngừng đổi mới và phát triển, do đó vấn đề 

đảm bảo VSMT, duy trì quản lý hạ tầng đô thị của Thị xã ngày càng cấp thiết và phức tạp 

hơn. 

Chất lƣợng dịch vụ sản xuất chƣa đƣợc nâng lên tƣơng xứng với yêu cầu do vậy quá trình 

nghiệm thu kết quả sản xuất kinh doanh gặp không ít khó khăn để minh chứng về chất 

lƣợng cũng nhƣ khối lƣợng dịch vụ đã hoàn thành. 

Vai trò điều hành của một số đội còn thụ động chƣa gắn kết bó trách nhiệm ngƣời quản lý 

với công việc hàng ngày đƣợc giao. 

Công tác quản lý chung còn chƣa chặt chẽ thiếu đồng bộ, còn để tình trạng thất thoát  vật 

tƣ nhiên liệu (điển hình có nhân viên của công ty lợi dụng sơ hở trong quản lý để mƣu lợi 

cá nhận đến gần 10 triệu đồng). 

Sự phối hợp giữa các đội, hội đồng nghiệm thu cơ sở còn rất hạn chế ảnh hƣởng không 

nhỏ tới kết quả sản xuất kinh doanh. 
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 Thuận lợi 

Năm 2009 là năm đầu tiên công ty hoạt động theo mô hình cổ phần, thuận lợi cơ bản là 

trƣớc khi cổ phần hóa công ty có nhiều năm trƣớc liên tục ổn định và phát triển sản xuất. 

Sau khi đƣợc chuyển giao về Hà Nội nhiều cơ chế chính sách mới phù hợp với hoạt động 

của công ty đặc biệt là cơ chế đặt hàng ổn đinh 2 năm 2009 – 2010. Về nội bộ công ty sau 

đại hội cổ đông lần thứ nhất bộ máy từng bƣớc đƣợc kiện toàn, chất lƣợng đƣợc nâng cao, 

nội bộ đoàn kết một lòng có quyết tâm xây dựng công ty phát triển bền vững. 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty tƣơng đối ổn định. Đồng thời, Công ty cũng 

nhận đƣợc sự quan tâm hỗ trợ chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, các ban ngành chuyên 

môn về mọi mặt, ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên có sự nhất trí cao, tâm 

huyết vì mục tiêu phát triển chung của công ty nên công ty vẫn chủ động điều hành sản 

xuất với các biện pháp tổ chức tích cực. Do vậy, sản xuất ổn định từ đầu năm đến cuối 

năm không bị gián đoạn, trình độ của cán bộ quản lý, chuyên viên đƣợc nâng lên rõ rệt. 

Việc điều hành sản xuất cũng đƣợc rút kinh nghiệm từ những năm thực hiện giao dự toán 

do vậy sản xuất đến đâu khối lƣợng đƣợc nghiệm thu quyết toán tới đó nên việc thanh 

toán cũng kịp thời, cơ bản giá trị quyết toán thực hiện đƣợc đầy đủ không còn nợ đọng. 

Công ty vừa thanh toán khối lƣợng mới phát sinh vừa kết hợp giải quyết những món nợ 

tồn đọng một cách tích cực. Hầu hết khối lƣợng nhận đặt hàng công ty đều thực hiện đầy 

đủ nhiều chỉ tiêu vƣợt kế hoạch và đảm bảo chất lƣợng. Do vậy, kết quả hoạt động kinh 

doanh năm 2010 là khá cao. 

Đƣợc sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp của UBND Tỉnh, Thị uỷ, HĐND - UBND Thị xã 

Sơn Tây, đội ngũ Cán bộ CNVC năng động, có trình độ chuyên môn vững vàng, có kinh 

nghiệm trong công tác, có tay nghề cao, có tinh thần trách nhiệm và nhiệt tình trong lao 

động sản xuất. Phƣơng tiện đƣợc đổi mới và trang bị tƣơng đối đồng bộ. 

Sau khi cổ phần hoá Công ty đảm bảo 100% CNVC có việc làm ổn định, tƣ tƣởng CNVC - 

LĐ phấn khởi yên tâm công tác góp phần phát triển Công ty từng bƣớc ổn định bền vững. Đặc 

biệt năm 2010 sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều thuận lợi: Có cơ chế đặt hàng đã 

đƣợc sửa đổi bổ sung điểu chỉnh tại quyết định số 113/2009/QĐ-UBND ngày 21/10/2009 của 

UBND TP Hà Nội; Có định mức đơn giá đã đƣợc điều chỉnh theo QĐ số 6750/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2009 của UBND TP Hà Nội; Chủ đặt hàng ổn định của thị xã Sơn Tây và huyện 

Phúc Thọ; Có kết quả sản xuất kinh doanh tốt của năm 2009 và năm 2010. 
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8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành  

8.1 Vị thế của Công ty trong ngành 

 Tổng quan về ngành Môi trường đô thị Việt Nam 

Việt Nam hiện nay là một trong những nƣớc đang phát triển và có tốc độ tăng trƣởng hằng 

năm cao. Từ năm 1990, cùng với những chuyển biến tích cực về mặt kinh tế - xã hội, 

mạng lƣới đô thị quốc gia đã đƣợc mở rộng và phát triển. Hiện nay có hàng nghìn khu đô 

thị và hàng trăm khu công nghiệp tập trung. Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa ở nƣớc 

ta diễn ra mạnh nhất ở 3 vùng trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội Bắc, Trung, Nam. 

Tăng trƣởng dân số đô thị từ 11,87 triệu ngƣời năm 1986 đến nay là khoảng hơn 80 triệu. 

năm 1999 tỷ lệ dân số thành thị chiếm 23,5%. Trong số 9,4 triệu ngƣời tăng thêm từ năm 

1999 đến năm 2009, có đến 7,3 triệu ngƣời (chiếm 77%) tăng lên ở khu vực thành thị.
(4) 

Quá trình đô thị hoá nhanh đã có những ảnh hƣởng đáng kể đến môi trƣờng và tài nguyên 

thiên nhiên, đến sự cân bằng sinh thái: tài nguyên đất bị khai thác triệt để để xây dựng đô 

thị, làm giảm diện tích cây xanh và mặt nƣớc, gây ra úng ngập, cùng với nhu cầu nƣớc 

phục vụ sinh hoạt, dịch vụ, sản xuất ngày càng tăng làm suy thoái nguồn tài nguyên nƣớc; 

nhiều xí nghiệp, nhà máy gây ô nhiễm môi trƣờng lớn trƣớc đây nằm ở ngoại thành, nay 

đã lọt vào giữa các khu dân cƣ đông đúc; mở rộng không gian đô thị dẫn đến chiếm dụng 

đất nông nghiệp, ảnh hƣởng đến vấn đề an toàn lƣơng thực quốc gia và đến đời sống của 

nhân dân ngoại thành; sản xuất công nghiệp phát triển mạnh làm phát sinh một lƣợng lớn 

chất thải, trong đó chất thải nguy hại ngày càng gia tăng; bùng nổ giao thông cơ giới gây ô 

nhiễm môi trƣờng không khí và tiếng ồn nghiêm trọng; đô thị hóa làm tăng dòng ngƣời di 

dân từ nông thôn ra thành thị, gây nên áp lực đáng kể về nhà ở và vệ sinh môi trƣờng. 

Chính vì vậy, các công việc liên quan đến xây dựng, duy trì, bảo hành, bảo dƣỡng, sửa 

chữa, thay thế các trang thiết bị công cộng và vệ sinh môi trƣờng đóng vai trò rất quan 

trọng trong sự phát triển của khu đô thị, khu công nghiệp đó. Cùng với cuộc sống công 

nghiệp hiện đại, các nhu cầu và các điều kiện vui chơi, giải trí giảm bớt áp lực công việc, 

lấy lại thăng bằng, tái sản xuất sức lao động trong cuộc sống cũng là một vấn đề ngƣời dân 

quan tâm. Chính phủ và chính quyền các địa phƣơng đã đề ra nhiều giải pháp nhƣng chƣa 

đủ để xử lý các vấn đề ô nhiễm tại các đô thị. Việc khắc phục, xử lý hậu quả do tác động 

xấu đến môi trƣờng cần rất nhiều thời gian, công sức và kinh tế. Chính vì vậy, các đơn vị 

hoạt động trong lĩnh vực chuẩn bị dự phòng, xử lý và khắc phục những ảnh hƣởng trong 

hiện tại và tƣơng lai của thiên nhiên và môi trƣờng đến con ngƣời ngày càng đƣợc quan 

tâm, chú trọng phát triển lâu dài ở địa phƣơng, lãnh thổ và trên toàn thế giới. 

Tuy nhiên, do đặc thù của ngành, các công việc hiện nay phần lớn dựa vào sức lao động 

trực tiếp, một số ít đƣợc trang bị máy móc chuyên dụng để phụ giúp ngƣời lao động, việc 
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xử lý rác thải phần lớn là dùng biện pháp chôn lấp ở xa các khu dân cƣ nên đòi hỏi đầu tƣ 

nhiều về diện tích và phƣơng tiện chuyên chở. Công việc nặng nhọc, độc hại, lao động 

trực tiếp trong các công việc không đòi hỏi trình độ cao, nên nhà nƣớc và ngƣời dân chƣa 

có sự quan tâm đúng mức đối với lực lƣợng lao động này. Trong khi điều kiện kinh tế để 

cơ giới hóa toàn bộ và chi phí để duy trì hoạt động của các phƣơng tiện máy móc này là 

rất tốn kém ngoài khả năng của đơn vị. 

 Vị trí của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây trong ngành 

Tiền thân là đội vệ sinh đô thị thuộc Ban xây dựng thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, năm 

1991 thị xã Sơn Tây đƣợc chuyển về tái lập tỉnh Hà Tây, Xí nghiệp công trình đô thị Sơn  

Tây đƣợc đổi tên là Công ty Môi trƣờng Đô thị Sơn Tây là đơn vị sự nghiệp công cộng, 

công ty đã có bề dày suốt gần 30 năm kinh nghiệm, có đội ngũ CBCNV lành nghề, có đầy 

đủ phƣơng tiện đáp ứng yêu cầu các đơn đặt hàng bảo đảm chất lƣợng khối lƣợng công 

việc, có uy tín khách hàng. 

Trong gần 30 năm qua, công ty đã phấn đấu không ngừng để tồn tại, ổn định và phát triển. 

Qua mỗi giai đoạn Công ty đã vƣợt qua nhiều khó khăn thử thách để từng bƣớc khẳng 

định vị thế của mình trong ngành Môi trƣờng và công trình đô thị cũng nhƣ sự tín nhiệm 

của các khách hàng và các địa phƣơng lân cận. Công ty đã nhận đƣợc nhiều phần thƣởng 

của chính phủ ,UBND các cấp, đặc biệt là huân chƣơng lao động hạng 3 và hạng 2 của 

Nhà nƣớc tặng năm 2002 và 2007. 

So với các doanh nghiệp trong ngành Môi trƣờng và Công trình đô thị thì công ty là một 

trong những Công ty có bề dày hoạt động, có kinh nghiệm trong hoạt động, quản trị và 

tiên phong trong việc cổ phần hóa, đăng ký chào bán cổ phiếu. 

 Tính đến thời điểm 31/12/2010, đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty là 334 ngƣời.  

Chiến lƣợc kinh doanh hiện nay của Công ty là đa dạng hóa các loại hình dịch vụ theo 

hƣớng hiện đại hóa, phù hợp với xu thế của thị trƣờng trong nƣớc, cũng nhƣ quy hoạch 

phát triển của ngành Môi trƣờng và công trình đô thị. 

 

8.2 Triển vọng phát triển của ngành 

Việt Nam là một quốc gia có vị trí địa lý cũng nhƣ các điều kiện tự nhiên nhƣ rừng, núi, 

biển thuận lợi cho sự phát triển kinh tế và điều kiện cuộc sống của ngƣời dân. Việc phát 

triển kinh tế, đô thị sẽ ảnh hƣởng nhiều tới môi trƣờng thiên nhiên, và những tác động 
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ngƣợc của môi trƣờng thiên nhiên đến cuộc sống của con ngƣời sẽ rất lớn và nghiêm trọng 

nếu chúng ta không có kế hoạch phát triển và quan tâm đúng mức đến môi trƣờng sống. 

Sau một thời gian dài tập trung phát triển kinh tế ít quan tâm đến môi trƣờng, thì hiện nay 

chúng ta ngày càng chú trọng đến môi trƣờng sống, khai thác, sử dụng cùng với phát triển 

bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong nƣớc. Nhà nƣớc khuyến khích và đầu tƣ 

phát triển các công việc, ngành nghề liên quan đến nhu cầu của ngƣời dân và bảo vệ môi 

trƣờng thiên nhiên phù hợp với năng lực kinh tế của nƣớc nhà. Việc phát triển và duy trì 

các công việc liên quan đến môi trƣờng và duy trì hoạt động các công trình công cộng sẽ 

giữ một vai trò quan trọng trong quá trình duy trì và phát triển nền kinh tế của Việt Nam. 

8.3 Đánh giá về sự phù hợp định hƣớng phát triển của Công ty với định hƣớng của ngành, 

chính sách của Nhà nƣớc, và xu thế chung trên thế giới. 

Do đặc thù của lĩnh vực kinh doanh dịch vụ cùng tình hình thực tế hiện nay của đất nƣớc 

và thế giới trong việc phát triển và bảo vệ môi trƣờng thiên nhiên, Công ty Cổ phần Môi 

trƣờng và Công trình Đô thị Sơn Tây đã sớm đi tiên phong trong việc cổ phần hóa, chuyển 

sang hƣớng khai thác dịch vụ, không hoạt động theo hình thức đợi việc, giao việc mà 

chuyển sang phục vụ chuyên nghiệp, chủ động khai thác và tìm kiếm thị trƣờng cũng nhƣ 

khách hàng trong địa phƣơng và toàn quốc. Ngoài tăng cƣờng chất lƣợng của các hoạt 

động dịch vụ đang kinh doanh hiệu quả nhƣ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, 

đảm bảo vệ sinh môi trƣờng, quản lý, vận hành hệ thống thoát nƣớc đô thị, quản lý vận 

hành hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí, đèn tín hiệu giao thông công cộng,… hiện 

nay công ty đang đẩy mạnh một số mảng dịch vụ là kinh doanh dịch vụ giải trí công viên, 

kinh doanh hoa, cây cảnh, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải công nghiệp, rác thải độc 

hại, xử lý môi trƣờng làng nghề. Bên cạnh đó, Công ty chủ trƣơng tiếp tục đầu tƣ máy 

móc thiết bị, xây dựng hệ thống quản lý chất lƣợng và nâng cao trình độ của đội ngũ cán 

bộ công nhân viên để dịch vụ đạt hiệu quả cao, hạn chế tối đa các rủi ro, đảm bảo sự phát 

triển bền vững của môi trƣờng. 

9. Chính sách đối với ngƣời lao động 

Tổng số lao động tại thời điểm 31/12/2010 là 334 ngƣời, cụ thể nhƣ sau: 

 

 

Biểu 08: Số lƣợng ngƣời lao động trong Công ty 

  Tiêu chí Số CBCNV 



                                    

 
BẢN CÁO BẠCH 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƢỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY                                                   

  

46 | Tổ chức Tƣ vấn: Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia 

 

1 Phân theo trình độ lao động 334 

  
Tiến sĩ 0 

Thạc sĩ 0 

Đại học 26 

Cao đẳng 10 

Trung cấp 24 

Công nhân kỹ thuật và trình độ khác 242 

2 Phân theo công việc 334 

  
Khối lao động gián tiếp 27 

Khối lao động trực tiếp 307 

3 Phân theo độ tuổi 334 

  
Dƣới 30 167 

Từ 31 – 50 149 

Trên 50 18 

4 Phân theo hợp đồng lao động 334 

  
HĐLĐ không xác định thời hạn 324 

HĐLĐ từ 1 đến 3 năm 10 

HĐLĐ dƣới 1 năm 0 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây) 

 

 

Chế độ làm việc 
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Do tính chất công việc đặc thù của công ty, công nhân làm việc phân tán, lĩnh vực khác 

nhau do vậy thời gian làm việc cũng khác nhau. Ngƣời lao động thực hiện đủ 8 giờ/ngày; 

48 giờ/tuần chia thành ca làm việc phù hợp với công việc, bố trí thay nhau nghỉ bù vào 

ngày chủ nhật, lễ tết đảm bảo phục vụ 365 ngày/năm. Các đội khác và khối văn phòng làm 

việc theo giờ quy định chung của UBND thị xã Sơn Tây. 

         Chính sách tuyển dụng và đào tạo 

Hàng năm, Công ty căn cứ vào kế hoạch và nhu cầu sản xuất và cung ứng dịch vụ để 

tuyển dụng lao động với phƣơng châm thu hút ngƣời lao động trẻ khỏe, yêu ngành nghề, 

đáp ứng đƣợc yêu cầu của công việc. Bên cạnh đó, Công ty thƣờng xuyên quan tâm, bố 

trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

sản xuất, kinh doanh.                                                               

Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng, đặc biệt là về kỹ năng 

nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ tại các đơn vị nhƣ: thƣờng xuyên mở 

các lớp bồi dƣỡng tại chỗ để nâng cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết của ngƣời lao động 

về ngành, tiến hành đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu quả lao động của các lao 

động hiện có. Ngƣời lao động cũng luôn đƣợc khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các 

lớp đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn.  

Một số các điều kiện tuyển dụng cụ thể: 

Cán bộ chuyên môn nghiệp vụ: tuyển dụng mới hoặc đã tốt nghiệp đại học tuổi đời dƣới 

30 tuổi.  

Đối với lao động phổ thông: tuyển dụng lao động nam dƣới 30 tuổi, nữ không quá 25 tuổi, 

phải có trình độ văn hoá tốt nghiệp phổ thông trung học (cá biệt phải tốt nghiệp phổ thông 

cơ sở).  

 Chính sách lƣơng 

Trên cơ sở nhận thức con ngƣời là yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Do 

đó, muốn giữ đƣợc con ngƣời nhất là công nhân kỹ thuật có tay nghề cao thì có chính sách 

đãi ngộ mà cụ thể là chính sách tiền lƣơng phải tốt. Để đảm bảo tính công bằng và hợp lý 

trong tiền lƣơng. Công ty đã xây dựng quy chế trả lƣơng, thƣởng đƣợc quy định theo từng 

cấp bậc công việc đang đảm nhiệm. Hệ thống bảng lƣơng của CBCNV công ty theo Nghị 

định số 205/2004/NĐ- CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định 

 Chính sách thƣởng 

Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty tăng năng suất lao 

động và hiệu quả công việc, Công ty đƣa ra chính sách thƣởng hàng kỳ, thƣởng đột xuất 

cho cá nhân và tập thể. Việc xét thƣởng căn cứ vào thành tích của cá nhân hoặc tập thể 



                                    

 
BẢN CÁO BẠCH 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƢỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY                                                   

  

48 | Tổ chức Tƣ vấn: Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia 

 

trong việc thực hiện tiết kiệm; sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phƣơng pháp tổ chức kinh 

doanh; tìm kiếm đƣợc khách hàng mới, thị trƣờng mới; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

đƣợc giao, đạt đƣợc hiệu quả cao trong kinh doanh; có thành tích chống tiêu cực, lãng phí. 

Ngoài ra chính sách thƣởng cũng có các điều kiện cụ thể nhƣ: 

+ Căn cứ vào thời gian làm việc trong tháng; 

+ Căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tăng năng suất lao động, hiệu quả làm lợi kinh 

tế cho công ty; 

+ Thực hiện nghiêm chỉnh các nội quy, quy chế của công ty; 

+ Mức thƣởng áp dụng đối với toàn công ty cụ thể do HĐQT và công đoàn thống nhất 

quyết định. 

+ Loại A: hƣởng 100%/ mức thƣởng 

+ Loại B: hƣởng 70%/ mức thƣởng 

+ Loại C: không đƣợc thƣởng 

Các chế độ, chính sách khác đối với ngƣời lao động 

Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho ngƣời lao động theo Luật lao động, Nội 

quy lao động. Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất lẫn tinh thần của ngƣời lao 

động và tạo điều kiện thuận lợi cho CBCNV làm việc. Cụ thể, hàng năm Công ty tổ chức 

thăm hỏi CBCNV có việc hiếu, hỷ; đến thăm và tổ chức gặp mặt gia đình CBCNV trong 

dịp lễ tết... Ngoài ra, công ty còn tổ chức tham quan nghỉ mát hàng năm, tổ chức các hoạt 

động phong trào văn hóa, thể thao...nhằm giúp ngƣời lao động đƣợc nâng cao đời sống 

tinh thần. 

10. Chính sách cổ tức  

Căn cứ theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty đã đƣợc Đại hội đồng cổ đông 

thông qua, chính sách phân phối cổ tức do Hội đồng quản trị Công ty đề nghị và Đại hội 

đồng cổ đông quyết định nhƣ sau: 

Công ty chỉ đƣợc chi trả cổ tức cho cổ đông (cổ đông phổ thông) khi Công ty kinh doanh 

có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của 

pháp luật. Số cổ tức đƣợc chia cho các cổ đông theo phần vốn góp, tùy tình hình đặc điểm 

kinh doanh cho phép, Hội đồng Quản trị có thể tạm ứng cổ tức cho các cổ đông theo từng 

thời hạn quý hoặc 6 tháng. 

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm lập danh sách cổ đông đƣợc nhận cổ tức, xác định cổ 

tức đƣợc trả với từng cổ phần. Thông báo về trả cổ tức phải đƣợc gửi đến tất cả các cổ 
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đông chậm nhất 15 ngày trƣớc khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải trả ghi rõ tên Công 

ty, tên địa chỉ của cổ đông, số cổ phần từng loại của cổ đông, mức trả cổ tức đối với từng 

cổ phần và tổng số cổ phần mà cổ đông đó đƣợc nhận, thời điểm và phƣơng thức trả cổ 

tức. 

Cổ đông chuyển nhƣợng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập 

danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì ngƣời đƣợc chuyển nhƣợng là ngƣời nhận cổ 

tức từ Công ty.  

Công ty bắt đầu chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ tháng 10 năm 

2008. Trong 3 tháng kết thúc năm tài chính 2008, tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ  

đông là 2,91%. Năm 2009, tuy chịu  ảnh  hƣởng  chung về  suy thoái  kinh tế thế giới 

nhƣng do có sự thuận lợi về ổn định phát triển sản xuất của nhiều năm trƣớc và đặc biệt là 

có cơ chế đặt hàng ổn định trong 2 năm 2009 và 2010 nên tỷ lệ cổ tức chi trả bằng tiển 

mặt cho các cổ đông đạt 17%. 

11. Tình hình hoạt động tài chính của Công ty 

11.1 Các chỉ tiêu cơ bản  

a) Trích khấu hao TSCĐ 

 TSCĐ hữu hình đƣợc ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, TSCĐ hữu hình 

đƣợc ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. 

 Nguyên giá TSCĐ hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản 

xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt, chạy thử. 

 Đối với các TSCĐ đƣợc bàn giao từ đầu tƣ xây dựng trong năm hoàn thành nhƣng chƣa 

đƣợc phê duyệt quyết toán, giá trị ghi tăng nguyên giá TSCĐ là chi phí thực hiện đầu tƣ 

tính đến thời điểm bàn giao. Khi giá trị công trình đƣợc duyệt, nguyên giá TSCĐ sẽ đƣợc 

điều chỉnh theo giá trị quyết toán. 

 Khấu hao đƣợc trích theo phƣơng pháp đƣờng thẳng. Thời gian khấu hao đƣợc ƣớc tính 

nhƣ sau: 

 

 

 

Nhà cửa, vật kiến trúc : 06 – 25 năm 
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Máy móc, thiết bị : 05 – 10 năm 

Phƣơng tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn : 06 – 10 năm 

Thiết bị dụng cụ quản lý : 03 – 05 năm 

b) Mức lƣơng bình quân 

 Mức thu nhập bình quân hàng tháng của CBCNV Công ty trong năm ba năm qua nhƣ sau:  

Năm 2008: 2.500 .000 đ/ ngƣời/ tháng. 

Năm 2009: 3.100.000 đ/ ngƣời/ tháng. 

Năm 2010: 3.500.000 đ/ ngƣời/ tháng. 

Mức thu nhập này là khá so với trung bình của ngành. 

 

c) Thanh toán các khoản nợ đến hạn 

  Công ty luôn thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ và khoản vay, không có nợ quá hạn. 

Vào thời điểm 31/12/2010 Công ty không có bất kỳ khoản nợ quá hạn nào đối với Ngân 

hàng. Bên cạnh đó Công ty luôn thanh toán công nợ đúng thời gian quy định theo thỏa thuận 

với các nhà cung cấp. 

d) Các khoản phải nộp theo luật định 

 Công ty đã kê khai và thực hiện đúng các khoản nộp Ngân sách theo luật định.  

e) Trích lập các Quỹ theo luật định 

 Theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, trƣớc khi phân chia cổ tức 

cho cổ đông, Công ty phải trích lập các Quỹ theo quy định. Tính đến ngày 31/12/2010 tình 

hình trích lập các Quỹ của Công ty nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 Biểu 09: Trích lập các Quỹ                                                          (đơn vị tính: nghìn đồng)                                         
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Stt Chỉ tiêu 
30/09/2008 

 

31/12/2009 

 

31/12/2010 

 

31/3/2011 

1 Thặng dƣ vốn cổ phần 0  0  0  0 

2 Quỹ Đầu tƣ phát triển 0  1.736.961  3.559.961 3.559.961 

3 Quỹ Dự phòng tài chính 0  246.580  550.580 550.580 

4 Quỹ Khen thƣởng và phúc lợi     (32.678) 902.398  1.579.607 994.687 

5 
Dự phòng Trợ cấp mất  

việc làm 
341.002  129.830  129.830 129.830 

 Tổng cộng 308.324 3.015.769 5.819.978 5.235.058 

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2008, 2009, 2010 và BCTC Quý I/2011của CTCP  Môi trường và Công 

trình Đô thị Sơn Tây)  

f) Dƣ nợ vay ngân hàng 

  Không có. 

g) Tình hình công nợ hiện nay 

    Biểu 10: Tình hình các khoản phải thu  
 

      (đơn vị tính: nghìn đồng) 
 

Stt Chỉ tiêu 30/09/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/03/2011 

I Phải thu ngắn hạn  1.960.055  3.920.022  7.794.371 9.713.339 

1 Phải thu của khách hàng 992.624  3.825.010  5.489.285 9.522.647 

2 Trả trƣớc cho ngƣời bán 0  90.000  1.873.281 0 

3 Các khoản phải thu khác 967.431  5.012  431.805 190.692 

4 
Dự phòng các khoản phải thu 

khó đòi 
0  0  0 0 

II Phải thu dài hạn 0  0  0 0 

  Tổng cộng (I+II) 1.960.055  3.920.022  7.794.371 9.713.339 

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2008,2009, 2010 và BCTC Quý I/2011 của CTCP Môi trường và Công 

trình Đô thị Sơn Tây)              
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Biểu 11: Các khoản phải trả                                                       (đơn vị tính: nghìn đồng) 

Stt Chỉ tiêu 30/09/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/03/2011 

I Nợ ngắn hạn  7.503.606 10.028.616 9.023.177 9.637.194 

1 Vay và nợ ngắn hạn 0 0 0 0 

2 Phải trả cho ngƣời bán 497.958 5.012 631.283 284.164 

3 Ngƣời mua trả tiền trƣớc 414.695 179.342 2.623 306.317 

4 
Thuế và các khoản phải nộp 

Nhà nƣớc 
0 1.001.042 1.714.275 1.843.069 

5 Phải trả ngƣời lao động 24.582 1.037.584 570.702 0 

6 Chi phí phải trả 0 0 0 0 

7 
Các khoản phải trả, phải 

nộp khác 
6.566.371 7.805.636 6.104.294 7.203.644 

8 Phải trả các đơn vị nội bộ 0 0 0 0 

II Nợ dài hạn 341.002 129.830 129.830 129.830 

1 Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 

2 Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 

3 Vay và nợ dài hạn 0 0 0 0 

4 
Dự phòng trợ cấp mất việc 

làm 
341.002 129.830 129.830 129.830 

 Tổng cộng (I+II) 7.844.608 10.158.446 9.153.007 9.767.024 

(Nguồn: BCTC kiểm toán 2008, 2009, 2010 và BCTC quý I/2011của CTCP Môi trường và Công 

trình  Đô thị Sơn Tây)   
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11.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Biểu 12: Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty 

STT Các chỉ tiêu 30/09/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/03/2011 

1 
Các chỉ tiêu về khả năng 

thanh toán 
       

  Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,27  1,68  2,27 1,70 

  Hệ số thanh toán nhanh 1,16  1,62  2,21 1,62 

2 Chỉ tiêu về cơ cấu vốn       

  Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,29 0,34  0,09 0,33 

  Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,41  0,52  0,10 0,49 

3 
Chỉ tiêu về năng lực 

hoạt động 
      

  Vòng quay hàng tồn kho 17,73  41,92  63,80 9,65 

  
Doanh thu thuần/ 

Tổng Tài sản 
0,47  1,30  0,46 0,32 

4 
Chỉ tiêu về khả năng  

sinh lời 
      

  LNST/DT thuần 0,04  0,14  0,13 0,18 

  LNST/Vốn CSH 0,03  0,28  0,07 0,08 

  LNST/Tổng tài sản 0,02  0,18  0,06 0,06 

  LN từ HĐKD/DT thuần 0,05  0,17  0,18 0,24 

(Nguồn: BCTC Kiểm toán 2008, 2009, 2010 và BCTC Quý I/2011 của CTCP Môi trường và Công 

trình Đô thị Sơn Tây)      
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12. HĐQT, Ban GĐ, Ban Kiểm soát, Kế toán trƣởng 

 Danh sách thành viên HĐQT 

Stt Chức vụ Họ và tên Năm sinh CMND 

1 Chủ tịch Hà Ngọc Tản 1950 111257900 

2 Phó chủ tịch Lê Văn Thục 1953 112008103 

3 Uỷ viên Lê Văn Vũ 1955 112353277 

4 Uỷ viên Nguyễn Hồng Điệp 1958 111696794 

5 Ủy viên Phùng Thị Nhƣờng 1955 111761383 

 Danh sách Ban Kiểm soát 

Stt Chức vụ Họ và Tên Năm sinh CMND 

1 Trƣởng ban Phan Văn Tiến 1968 112353161 

2 Thành viên Khiếu Minh Đồng 1970 011468853 

3 Thành viên Nguyễn Thị Vân Anh 1979 111529196 

 Danh sách Ban Tổng Giám đốc 

Stt Chức vụ Họ và Tên Năm sinh CMND 

1 Giám đốc Lê Văn Thục 1953 112008103 

2 Phó GĐ Lê Văn Vũ 1955 112353277 

3 Phó GĐ Phùng Thị Nhƣờng 1955 111761383 

 Kế toán trƣởng 

Stt Chức vụ Họ và Tên Năm sinh CMND 

1 Kế toán trƣởng Vũ Kim Hoa 1979 111456440 
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Sơ yếu lí lịch 

12.1 Lý lịch thành viên HĐQT 

1. Ông : HÀ NGỌC TẢN 

Chức vụ tại Công ty : Chủ tịch HĐQT  

Giới tính : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 04/02/1950 

Số CMND : 111257900 do CA Hà Nội cấp ngày 06/09/2008 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Phúc Thọ - Hà Nội 

Địa chỉ thƣờng trú : Số nhà 101 - Phƣờng Quang Trung – TX Sơn Tây – Hà Nội 

Trình độ văn hóa : 10/10 

Trình độ chuyên môn :  Cử nhân  

Quá trình công tác               : 

Thời gian Quá trình công tác 

Từ  01/0967 – 5/1976 Bộ đội tiểu đoàn 575 

Từ 6/1976 – 8/1980 Phó bí thư huyện đoàn Ba Vì - Hà Nội 

Từ 9/1980 – 7/1982 Học viện trường Nguyễn ái Quốc Trung ương I - Hà Nội 

Từ 8/1982- 3/1983 Bí thư huyện đoàn Ba Vì - Hà Nội 

Từ 4/1983- 4/1985 Phó văn phòng Thị uỷ Sơn Tây – Hà Nội 

Từ 5/1985 – 2/1989  Chánh văn phòng Thị uỷ Sơn Tây 

Từ 3/1989 – 8/1991 Giám đốc xí nghiệp Công trình Đô thị Sơn Tây – Hà Nội 

  

  

Từ 9/1991 – 9/2008 
Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị Sơn Tây – Hà Tây 

Từ 10/2008 đến nay 

 

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô 

thị Sơn Tây   

Số cổ phần nắm giữ :  Cá nhân sở hữu: 12.100 cổ phần 

Số cổ phần của ngƣời có liên quan           :    0  cổ phần 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không 
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Các khoản nợ đối với Công ty  : Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không 

Hành vi vi phạm Pháp luật  : Không 

 

2. Ông : LÊ VĂN THỤC 

Chức vụ tại Công ty : Ủy viên HĐQT - Giám đốc điều hành 

Giới tính : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 15/10/1953 

                      : 112008103 do CA Hà Tây cấp ngày 14/07/2004 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán :  Văn Giang – Hƣng Yên 

Địa chỉ thƣờng trú : Số nhà 17 – Phố Đốc Ngữ – Tx Sơn Tây – Hà Nội 

Trình độ văn hóa : 10/10 

Trình độ chuyên môn :  Kỹ sƣ 

Quá trình công tác               : 

Thời gian Quá trình công tác 

Từ  9/1971 – 9/1972 Học tại trường Đại học ngoại ngữ Hà Nội 

Từ 10/1972 – 7/1976  Học tại trường Đại học Giao thông Dresden – Cộng hoà dân chủ 

Đức 

Từ 4/1978 Giáo viên trường Công nhân kỹ thuật – XNLH CT II 

Từ 1978 – 1988 Phó trưởng phòng giáo vụ trường công nhân kỹ thuật I – Bộ Giao 

thông vận tải 

Từ 3/1988 Công tác tại xí nghiệp Công trình Đô thị Sơn Tây – Hà Nội 

Từ 3/1994 – 9/2008  Phó Giám đốc  Công ty môi trường Đô thị Sơn Tây – Hà Tây 

Từ 10/2008 đến nay  

 

Giám đốc Công ty  CP Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây – 

Hà Nội 

Số cổ phần sở hữu :  Cá nhân : 9.363 cổ phần 

Số cổ phần của ngƣời có liên quan           :    0  cổ phần 
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Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không 

Các khoản nợ đối với Công ty  : Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không 

Hành vi vi phạm Pháp luật  : Không 

 

3. Bà  : PHÙNG THỊ NHƢỜNG 

Chức vụ tại Công ty :  Ủy viên HĐQT - Phó giám đốc điều hành 

Giới tính : Nữ 

Ngày tháng năm sinh : 20/10/1955 

Số CMND : 111761383 do CA Hà Tây cấp ngày 05/06/2001 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Trung Hƣng – Sơn Tây 

Địa chỉ thƣờng trú : Trung Hƣng -  Tx Sơn Tây – Hà Nội 

Trình độ văn hóa : 10/10 

Trình độ chuyên môn :  Cử nhân  

Quá trình công tác               : 

Thời gian Quá trình công tác 

Từ  3/1975 – 3/1980 Bộ đội thượng sỹ – Trung cấp kế toán trạm 1 – Quân khu 5 

Từ 4/1980 – 6/1983 Kế toán trung tâm chỉnh hình Bộ thương binh xã hội 

Từ 1/1983 – 5/1990 Kế toán công ty môi trường Công trình đô thị Sơn Tây- Hà Nội 

Từ 6/1991 – 11/1995 Phụ trách kế toán Công ty Môi trường đô thị Sơn Tây – HN 

Từ 12/1995 – 9/2008 Kế toán trưởng  Công ty  Môi trường đô thị Sơn Tây – Hà Tây 

Từ 10/2008 đến nay  Phó Giám đốc Công ty  CP Môi trường và Công trình đô thị 

Sơn Tây – Hà Nội 

Số cổ phần sở hữu :  Cá nhân : 10.411 cổ phần 

Số cổ phần của ngƣời có liên quan           :    0  cổ phần 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không 
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Các khoản nợ đối với Công ty  : Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không 

Hành vi vi phạm Pháp luật  : Không 

 

4. Ông  : LÊ VĂN VŨ 

Chức vụ tại Công ty : Ủy viên HĐQT -  Phó giám đốc điều hành 

Giới tính : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 18/10/1955 

Số CMND : 112353277 do CA Hà Tây cấp ngày 18/9/2006 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Phúc Thọ – Hà Nội 

Địa chỉ thƣờng trú : Thanh Mỹ -  Tx Sơn Tây – Hà Nội 

Trình độ văn hóa : 10/10 

Trình độ chuyên môn :  Cử nhân  

Quá trình công tác               : 

Thời gian Quá trình công tác 

Từ  10/1974 – 10/1977 Sở chỉ huy quân sự Hà Sơn Bình 

Từ 11/1977 – 8/1982 Thị uỷ Sơn Tây 

Từ 8/1982- 12/1989 UBND Thị xã Sơn Tây 

Từ 1/1990 – 11/1991 Công ty Môi trường Đô thị Sơn Tây 

Từ 12/1991 – 3/2008  Đội trưởng  đội MT4 - Công ty Môi trường Đô thị Sơn Tây 

Từ 10/2008 đến nay  Phó Giám đốc Công ty  CP Môi trường và Công trình đô thị 

Sơn Tây – Hà Nội 

Số cổ phần sở hữu :  Cá nhân : 8.249 cổ phần 

Số cổ phần của ngƣời có liên quan           :    1.161  cổ phần 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không 
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Các khoản nợ đối với Công ty  : Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không 

Hành vi vi phạm Pháp luật  : Không 

 

5. Ông  : NGUYỄN HỒNG ĐIỆP 

Chức vụ tại Công ty : Ủy viên HĐQT - Đội trƣởng đội công viên cây xanh  

Giới tính : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 22/7/1958 

Số CMND : 111696794 do CA Hà Tây cấp ngày 27/2/2006 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Thôn Thiều Xuân,Viên,Sơn Tây – Hà Nội 

Địa chỉ thƣờng trú : Phƣờng Phú Thịnh -  Tx Sơn Tây – Hà Nội 

Trình độ văn hóa : 10/10 

Trình độ chuyên môn :  Cử nhân  

Quá trình công tác               : 

Thời gian Quá trình công tác 

Từ  2/1976 – 2/1988  F 520 Bộ Tư lệnh Công Binh – Vĩnh Phú 

Từ 3/1988– 9/2008  Đội trưởng đội công viên cây xanh– Công ty Môi trường đô 

thị Sơn Tây 

Từ 10/2008 đến nay   Đội trưởng đội công viên cây xanh – Thành viên HĐQT Công 

ty  CP Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây – Hà Nội 

Số cổ phần sở hữu :  Cá nhân : 5.221 cổ phần 

Số cổ phần của ngƣời có liên quan               0  cổ phần 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không 

Các khoản nợ đối với Công ty  : Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không 

Hành vi vi phạm Pháp luật  : Không 
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12.2 Lý lịch Ban Kiểm soát 

1. Ông : PHAN VĂN TIẾN 

Chức vụ tại Công ty : Đội trƣởng đội Môi trƣờng số 5 - Trƣởng ban Kiểm soát 

Giới tính : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 07/09/1968 

Số CMND : 112353161 do CA Hà Tây cấp ngày 10/10/2006. 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Sơn Tây – Hà Nội 

Địa chỉ thƣờng trú : Phƣờng Phú Thịnh -  Tx Sơn Tây – Hà Nội 

Trình độ văn hóa : 10/10 

Trình độ chuyên môn :  Cử nhân  

Quá trình công tác               : 

Thời gian Quá trình công tác 

Từ  3/1988 – 2/1991  Bộ đội Quân đoàn 2 sư đoàn 304 

Từ 3/1991– 12/1992  Xuất ngũ 

Từ 1/1993 - 12/1999 Bảo vệ Công ty Môi trường và Công trình Đô thị Sơn tây 

Từ 1/2000 – 9/2008 Đội trưởng tại Công ty Môi trường và Công trình Đô thị 

Sơn tây 

Từ 10/2008 đến nay    Đội trưởng đội Môi trường số 5 - Trưởng ban kiểm soát - 

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây 

Số cổ phần sở hữu :  Cá nhân : 5.689 cổ phần 

Số cổ phần của ngƣời có liên quan              7.040 cổ phần 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không 

Các khoản nợ đối với Công ty  : Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không 

Hành vi vi phạm Pháp luật  : Không 
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2. Bà : NGUYỄN THỊ VÂN ANH 

Chức vụ tại Công ty : Chuyên viên phòng kế hoạch – Kỹ thuật - Ủy viên BKS 

Giới tính : Nữ 

Ngày tháng năm sinh : 29/02/1980 

Số CMND : 111529196 do CA Hà Tây cấp ngày 26/2/1988 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Phụng Châu – Chƣơng Mỹ - Hà Nội 

Địa chỉ thƣờng trú : Nghĩa Phú – Trung Hƣng - Tx Sơn Tây – Hà Nội 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sƣ 

Quá trình công tác             : 

Thời gian Quá trình công tác 

Từ  4/2007 – 4/2010 Chuyên viên Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty CP Môi trường và 

Công trình Đô thị Sơn Tây 

Từ 5/2010 đến nay   Chuyên viên Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty Cổ phần Môi 

trường và Công trình Đô thị Sơn Tây - Ủy viên BKS 

Số cổ phần sở hữu :  Cá nhân : 3.535 cổ phần 

Số cổ phần của ngƣời có liên quan               0 cổ phần 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không 

Các khoản nợ đối với Công ty  : Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không 

Hành vi vi phạm Pháp luật  : Không 

 

3. Ông : KHIẾU MINH ĐỒNG 

Chức vụ tại Công ty : Đội phó đội Môi trƣờng số 4 - Uỷ viên  ban Kiểm soát 

Giới tính : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 27/08/1970 

Số CMND : 112524658 do CA Hà Tây cấp ngày 9/7/2008. 

Quốc tịch : Việt Nam 
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Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Ba Vì – Hà Nội 

Địa chỉ thƣờng trú : Phƣờng Lê Lợi -  Tx Sơn Tây – Hà Nội 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn :  Cử nhân  

Quá trình công tác               : 

Thời gian Quá trình công tác 

Từ  5/1994 – 12/1999  Công nhân CTy Môi trường và Công trình Đô thị Sơn tây 

Từ 1/2000 – 12/2004 Nhân viên thu phí tại Công ty Môi trường và Công trình đô 

thị Sơn Tây 

Từ 1/2005 – 5/2006 Công nhân CT Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây 

Từ 6/2006 – 9/2008 Đội phó đội môi trường số 4 - Công ty Môi trường và Công 

trình Đô thị Sơn Tây 

Từ 10/2008 đến nay   Đội phó đội môi trường số 4 - Uỷ viên Ban Kiểm Soát - 

Công ty  CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây 

Số cổ phần sở hữu :  Cá nhân : 3.521 cổ phần 

Số cổ phần của ngƣời có liên quan               0 cổ phần 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không 

Các khoản nợ đối với Công ty  : Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không 

Hành vi vi phạm Pháp luật  : Không 
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12.3 Lý lịch Ban Giám đốc 

1. Ông : LÊ VĂN THỤC 

Chức vụ : Giám đốc 

  Xem chi tiết mục 12.1 Phần 2 

2. Ông : LÊ VĂN VŨ 

Chức vụ : Phó Giám đốc 

  Xem chi tiết mục 12.1 Phần 4 

3. Bà : PHÙNG THỊ NHƢỜNG 

Chức vụ : Phó Giám đốc 

  Xem chi tiết mục 12.1 Phần 3 

12.4 Lý lịch Kế toán trƣởng 

Bà : VŨ KIM HOA 

Chức vụ tại Công ty : Kế toán trƣởng  

Giới tính : Nữ 

Ngày tháng năm sinh : 02/08/1979 

Số CMND : 111456440 do CA Hà Tây cấp ngày 11/3/1997 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Sơn Tây – Hà Nội 

Địa chỉ thƣờng trú : Phƣờng Phú Thịnh -  Tx Sơn Tây – Hà Nội 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn :  Cử nhân  

Quá trình công tác               : 

Thời gian Quá trình công tác 

Từ  3/2002 – 3/2004 Nhân viên kế toán  tại trung tâm Thương Mại Việt Nam - Cô- 

oet 

Từ 12/2004 – 9/2008 Kế toán viên tại Công ty Môi trường và Công trình Đô thị 

Sơn tây 
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Từ 10/2008 đến nay  Kế toán  trưởng công ty ăn uống Sơn Tây 

Từ 4/2000 – 9/2008 Kế toán công ty Môi trường và công trình đô thị Sơn Tây 

Từ 10/2008 – 5/2010   Kế toán viên - Ủy viên ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Môi 

trường và Công trình Đô thị Sơn Tây 

Từ 06/2010 – 3/2011  Quyền Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Môi trường và 

Công trình Đô thị Sơn Tây 

Từ 1/4/2011 đến nay Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình 

Đô thị Sơn Tây 

Số cổ phần sở hữu :  Cá nhân : 6.023 cổ phần 

Số cổ phần của ngƣời có liên quan               0 cổ phần 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không 

Các khoản nợ đối với Công ty  : Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không 

Hành vi vi phạm Pháp luật  : Không 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
BẢN CÁO BẠCH 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƢỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY                                                   

 

    www.irs.com.vn  |   65 

 

13. Tài sản của Công ty 

Do hoạt động đặc thù của Công ty cổ phần Môi trƣờng và công trình đô thị Sơn Tây nên 

Tài sản của công ty đƣợc chia thành hai phần, phần Tài sản kinh doanh và Tài sản công 

cộng 

Biểu 13: Giá trị TSCĐ hữu hình tại thời điểm 31/12/2010 

Stt Khoản mục 
Nguyên giá 

(Nghìn đồng) 

Giá trị còn lại 

(Nghìn đồng) 

GTCL/ Nguyên giá 

(%) 

1 Nhà cửa, vật kiến trúc 6.052.446.200 2.869.487.278 47,41 

2 Máy móc thiết bị quản lý 427.851.700 59.336.692 13,87 

3 Phƣơng tiện vận tải 17.850.325.041 5.535.990.403 31,01 

4 Thảm cỏ cây xanh 1.502.661.623 411.771.113 27,40 

5 
Hệ thống chiếu sáng 

công cộng 
7.789.329.391 4.383.591.326 56,28 

 Tổng cộng 33.622.613.955 13.260.176.812 39,44 

(Nguồn:  Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Sơn Tây) 

 Biểu 14: Chi tiết các loại TSCĐ của Công ty đến ngày 31/12/2010                                                                                                             

Đơn vị: đồng        

TT Tên tài sản 
Số 

lƣợng 
Nguyên giá 

Giá trị  

còn lại 

A B 1 2 3 

I/ NHÀ CỬA VẬT KIẾN TRÚC   2.047.254.200 1.255.322.256 

1 Trụ sở công ty 3 tầng 1 1.148.730.000 712.157.836 

2 Nhà ga ra ô tô số 2  1 65.424.000 1.090.600 

3 Sân bê tông sau công ty 1 25.520.000 0 

4 Nhà ga ra ô tô số 1 1 65.610.000 1.093.000 

5 Nhà bảo vệ công ty 1 68.014.000 25.048.373 

6 Nhà ga ra  ô tô mái tôn 1 33.735.000 10.663.300 
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7 Nhà gara ô tô + sân bêtông 1 95.468.000 41.306.667 

8 Sân trƣớc công ty 1 19.868.200 0 

9 Nhà ga ra số3+ kho 1 27.972.000 1.833.000 

10 Nhà làm việc 2 tầng Trụ sở C ty 1 496.913.000 462.129.480 

II/ PHƢƠNG TIỆN VẬN  TẢI   17.850.325.041 5.535.990.403 

1 Xe I Pha ép rác 33H-4893 1 280.000.000 0 

2 Thùng công ten nơ 9 222.264.000 8.888.160 

3 Xe Đông Phong chở bùn 33H-5808 1 278.208.000 0 

4 Xe Daewoo ép chở rác 10T-30X-14 1 1.780.000.000 1.409.166.667 

5 Xe máy đào xúc Komatsu 1 477.000.000 288.187.000 

6 Xe ép chở rác Cửu Long 30S-9798 1 800.000.000 516.666.000 

7 

Xe HINO chở rác thùng rời 33M-

0273 1 826.680.000 114.824.440 

8 Xe HINO chở rác 6,4T 33M-1293 1 958.560.000 212.185.600 

9 Xe HINO chở rác 33M-2370 1 958.560.000 346.197.200 

10 Xe HINO chở rác 33M-5134 1 802.598.000 339.195.500 

11 

Xe HINO FC9JESA9m BKS 

29C.003-45 1 1.196.800.000 1.183.126.882 

12 Xe HINO ép rác 33H-5862 1 522.306.000 0 

13 Xe HINO ép rác 33H-6520 1 522.521.000 0 

14 Xe HINO ép rác 6.4T 33H-9400 1 958.560.000 822.960 

15 Xe IFa W50 hút phốt 33H-2181 9 65.100.000 0 

16 Xe Huyndai chở tang 33M-2372 1 678.000.000 243.596.000 

17 Xe INOVA 8 chỗ 33M-0748 1 528.481.041 98.316.599 

18 Xe khách Huyndai 33H-6383 1 550.800.000 0 

19 Xe máy ủi B170-M141E 1 548.000.000 0 

20 

Xe nics an nâng sửa chữa điện 33H-

220 1 155.000.000 0 

21 Xe thang nâng 33H-7593 1 882.810.000 0 

22 Xe pho chở tang 33H-4970 1 447.515.000 0 

23 Xe quét hút bụi vận hành điện 50 kg 1 55.000.000 36.666.000 

24 Xe quét hút Huyndai 33M-0796 1 2.041.162.000 334.654.396 

25 Xe quét hút bụi vận hàn cơ khí 50kg 1 57.200.000 38.133.000 

26 

Xe téc phun nƣớc CNHTCTQ 30S-

8799 1 575.000.000 365.364.000 

27 Xe khách Transico 33H-8806 1 367.200.000 0 

28 

Xe tƣới đƣờng Đông phong 33H-

3360 1 315.000.000 0 

III MÁY MÓC, THIẾT BỊ QUẢN LÝ   220.711.700 36.915.200 

1 Máy điều hoà cây LG 1 14.450.000 0 
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2 Máy photocopy xerox 1 48.156.800 0 

3 Máy tính xách tay ACER 1 15.684.900 0 

4 Máy điều hoà Funiki 24000BTU 1 17.500.000 2.335.000 

5 Máy điều hoà nhiệt độ TOSHIBA 1 30.000.000 0 

6 Ti vi Sony 32 INCH  S 400A 1 14.900.000 0 

7 Máy phát điện  1 22.000.000 7.490.200 

8 Máy điều hoà NAGAKAWA   1 22.250.000 10.568.000 

9 Máy tính xách tay-IBM 1 13.870.000 7.397.500 

10 Tivi SONY 40 INCH 1 21.900.000 9.124.500 

  TỔNG CỘNG   20.118.290.941 6.828.227.859 

Biểu 15: Chi tiết các loại Tài sản công cộng của Công ty đến ngày 31/12/2010                                                                                                

           Đơn vị: đồng         

TT Tên tài sản 
Số 

lƣợng 

 

Nguyên giá  

 

Giá trị 

còn lại 

I Thiết bị máy móc 
  

            

207.140.000  22.421.492           

2  Thiết bị cân điện tử  

           

1  

            

207.140.000  22.421.492 

II Hệ thống điện chiếu sáng CC   7.789.329.391 4.383.591.326 

1  HTCS đƣờng Phú Nhi - Phù Xa  
           

1  306.185.000 

         

102.061.948  

2 

 HTCS đƣờng làng Vân Gia, xã 

Trung Hƣng  

           

1  493.902.000 

         

164.634.437  

3  HTCS quốc lộ 21A  

           

1  1.478.531.000 

      

492.843.761  

4 

 HTCS phố Mía, đền Mẫu, đình làng 

Mông Phụ xã Đƣờng Lâm  

           

1  
835.414.000 278.471.020 

5  HTCS các ngõ phƣờng phú Thịnh  

           

1  283.401.000 

         

94.467.281  

6 

 HTCS trục đƣờng chính xã Trung 

Sơn Trầm  

           

1  355.987.000 118.661.927 

7 

 HTCS QL 32 vào cổng làng Mông 

Phụ,xã Đƣờng Lâm  

           

1  
271.864.000 

         

90.621.083  

8 

 HTCS QT SVĐ và ngã ba Phùng 

Khắc Khoan,Hoàng Diệu  

           

1  279.621.000 93.206.844 
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9 

HTCS đƣờng chùa Mía đến làng NQ 

xã Đƣờng Lâm 
1 

1.346.354.000 1.234.157.833 

10 HTCS ngã 3 đƣờng Lâm 
1 

325.452.787 298.331.721 

11 HTCS phƣờng Phú Thịnh 2009 
1 

623.627.000 571.658.083 

12 

HTCS ngõ xóm phƣờng Phú Thịnh 

GĐ 2 
1 

452.692.604 414.968.220 

13 

Đƣờng dây và trạm biến áp khu XLR 

Sơn Tây và vùng phụ cân nhập mới 

2009  
           

1  736.298.000 429.507.167 

III Nhà cửa vật kiến trúc   4.005.192.000        1.614.165.022 

1 Hố rác S1- khu xử lý rác Xuân Sơn 
           

1  65.345.000 21.292.030 

2 Hố chôn rác 
           

1  2.370.391.000 1.151.614.871 

3 Đƣờng nội bộ khu xử lý rác 
           

1  908.251.000 441.258.121 

4 Nhà qlý+v.sinh,tƣờng bao khu XLR 
           

1  379.979.000 0 

5 Trạm xử lý nƣớc rác thải 
           

1  102.736.000 0 

6 Trạm điện khu xử lý rác 
           

1  157.700.000 0 

7 Nhà   quản lý nghĩa trang 
           

1  20.790.000 0 

IV Thảm cỏ cây xanh   1.502.661.623 411.771.113 

1 

 Thảm cỏ cây xanh dải phân cách  

QL 21A  

           

1  465.494.000 0 

2 

 Thảm cỏ cây xanh dải phân cách  

QL 32  

           

1  
          

594.721.000  6.195.042 

3 

Thảm cỏ cây xanh ngã ba đƣờng 

Lâm 
1 

442.446.623 405.576.071 

  Cộng   13.504.323.014 6.431.948.954 

     (Nguồn: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây)\ 
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14. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2011 

Biểu 16: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2011 

CHỈ TIÊU 
01/01/2010 đến 

31/12/2010 

Năm 2011 

Kế hoạch So với kỳ trƣớc 

Doanh thu thuần 45.924 55.000 119,76% 

Lợi nhuận sau thuế 6.078 7.200 118,46% 

Tỉ lệ LNST/ DTT 13% 13% 100% 

Cổ tức (%) 17% 17% 100% 

- Căn cứ để đạt đƣợc kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nhƣ trên: 

Công ty xác định năm 2011 là năm  hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều thuận lợi, nên 

đã đề ra các mục tiêu phấn đấu cũng nhƣ phƣơng hƣớng phát triển kinh doanh của Công ty 

năm 2011 là: 

1/ Ổn định và phát triển sản xuất toàn diện, vƣợt bậc; 

2/ Từng bƣớc hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; 

3/ Đầu tƣ phát triển sản xuất bền vững và phát triển lâu dài; 

4/ Bảo toàn và phát triển vốn, phấn đấu giữ vững và ổn định mức cổ tức 17%/năm; 

5/ Hoàn tất các thủ tục để lƣu ký cổ phiếu tại Trung tâm lƣu ký chứng khoán và giao dịch 

trên sàn UPCOM. 

- Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu: 

1/ Doanh thu  phấn đấu đạt 55 tỷ đồng, tăng 19,76% so với năm 2010; 

2/ Lợi nhuận sau thuế : 7.200.000.000 đồng đạt 118,46% so với năm 2010; 

3/ Cổ tức phấn đấu ổn định mức chi trả 17%/ năm; 

4/ Thu nộp ngân sách Nhà nƣớc phấn đấu đạt: 2,8 tỷ bằng 120% so với năm 2010 

- Giải pháp tổ chức thực hiện: 

Năm 2011 sản xuất kinh doanh trong điều kiện có nhiều thuận lợi. 
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+ Có cơ chế đặt hàng đã đƣợc sửa đổi bổ sung điều chỉnh tại quyết định số 113/2009/QĐ-

UBND ngày 21/10/2009 của UBND TP Hà Nội 

+ Có định mức đơn giá đã đƣợc điều chỉnh theo QĐ só 6750/QĐ-UBND  ngày 25/12/2009 

của UBND TP Hà Nội 

+ Chủ đặt hàng ổn định của thị xã Sơn Tây và huyện Phúc Thọ. 

+ Có kết quả sản xuất kinh doanh tốt của năm 2010. 

Tận dụng những thuận lợi kể trên, khắc phục những khó khăn nhất là những biến động và 

giá cả thị trƣờng thực hiện tốt các giải pháp sau: 

 Củng cổ, ổn định thị trƣờng chính là Sơn Tây, Phúc Thọ và 1 phần của huyện 

Ba Vì và Thạch Thất. 

 Về cơ chế quản lý 

- Sắp xếp bố trí lao động hợp lý nhằm tăng năng suất lao động 

- Từng bƣớc hoàn thiện định mức nội bộ trên các lĩnh vực nguyên nhiên vật liệu và lao 

động. 

- Định mức chi phí cho từng loại công việc  

- Sử dụng có hiệu quả bố trí hợp lý phƣơng tiện vận chuyển xe cơ giới triệt để tiết kiệm 

chi phí.  

- Có cơ chế chính sách khen, thƣởng thoả đáng đối với những tập thể cá nhân có nhiều cố 

gắng tích cực  đóng góp vào kết quả sản xuất kinh doanh công ty. 

- Tăng cƣờng hoạt động thiết thực của Hội đồng nghiệm thu cơ sở nhằm thúc đẩy sản xuất 

và thi đua giữa các đội và các tổ. 

 Về nhân lực 

- Tạo điều kiện cho cán bộ quản lý đƣợc đi dự các lớp bồi dƣỡng quản lý để nâng cao trình 

độ  

- Có kế hoạch đào tạo bồi dƣỡng cán bộ  chủ chốt chuẩn bị phƣơng án cán bộ cho nhiệm 

kỳ thứ 2 của HĐQT năm 2013 

- Dành nguồn kinh phí thoả đáng để chi phí cho việc đào tạo chuyên môn chuyên sâu cho 

công nhân viên chức. Chú trọng lớp công nhân mới vào độ tuổi còn trẻ. 
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 Tăng cƣờng mối quan hệ và tranh thủ sự giúp đỡ tạo điều kiện của các sở 

ngành liên quan và UBND thị xã Sơn Tây, UBND Phúc Thọ, Ba Vì. 

 Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tham gia các gói thầu đặt hàng từ năm 2011 

theo chỉ đạo của thành phố. 

- Kế hoạch đầu tƣ, dự án đã đƣợc HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua: 

1/ Mua sắm phƣơng tiện: Đầu tƣ mua sắm 01 đến 02 xe cuốn ép rác 

2/  Tiếp tục  thực hiện dự án đầu tƣ để di chuyển trụ sở công ty từ số 2 Phùng Hƣng ra 

đồng Đồi Hƣơu phƣờng Trung Hƣng trên đƣờng tránh Sơn Tây 

3/ Đầu tƣ liên doanh với các doanh nghiệp khác xây dựng khu liên hợp xử lý rác bằng 

công nghệ tiên tiến, giảm thiểu chôn lấp, giảm ô nhiễm môi trƣờng tại khu xử lý chất thải 

rắn Sơn Tây và vùng phụ cận 

15. Thông tin về những cam kết nhƣng chƣa thực hiện của tổ chức đăng ký giao 

dịch: 

 Không có 

16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty :  

Không có 
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V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 

1. Loại cổ phiếu                              :  Cổ phiếu phổ thông 

2.    Mệnh giá                                     :  10.000 đồng 

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành          :   750.400 cổ phần  

Đối tƣợng phát hành    :  Phát hành cho cổ đông hiện hữu 

Tỷ lệ      :   3:2 

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá :  7.504.000.000 đồng 

4.   Phƣơng pháp và cơ sở tính giá    :   

Phƣơng pháp định giá theo giá trị sổ sách 

 Cơ sở tính toán 

Giá trị mỗi cổ phần theo sổ sách kế toán đƣợc tính bằng tổng nguồn vốn chủ sở hữu theo sổ 

sách kế toán (đã trừ Quỹ khen thƣởng phúc lợi, nguồn kinh phí) chia cho tổng số cổ phần. 

Do đặc thù ngành nghề, phần vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản theo bảng cân đối kế toán để thực 

hiện dự án xây nghĩa trang và dự ánrác thải cho thị xã Sơn Tây và các vùng lân cận là phần 

vốn đƣợc cấp hoàn toàn từ Ngân sách nhà nƣớc, Công ty Cổ phần Môi trƣờng và Công trình 

Đô thị Sơn Tây chỉ làm chủ đầu tƣ và thi công dự án, nên không tính vào giá trị sổ sách của 

mỗi cổ phần. Vì vậy giá trị mỗi cổ phần theo sổ sách kế toán đƣợc tính bằng tổng nguồn vốn 

chủ sở hữu trừ đi Quỹ khen thƣởng phúc lợi, Nguồn kinh phí và Nguồn vốn đầu tƣ xây dựng 

cơ bản. 

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Môi trƣờng và Công trình Đô thị Sơn Tây 

tính đến thời điểm 31/12/2010, vốn chủ sở hữu trừ đi Quỹ khen thƣởng phúc lợi, nguồn 

kinh phí, Nguồn vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản của Công ty là: 15.789.042.154 đồng, số cổ 

phần của Công ty là 1.125.600 cổ phần. 

 Kết quả 

 

          Giá cổ phiếu (P1)      =                                  =  14.027,22 (đồng/cổ phần) 

 

5. Phƣơng thức phân phối 

Chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo danh sách do TTLKCK cung cấp  

15.789.042.154 

 1.125.600  

     48.000 
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 Tỉ lệ thực hiện 3:2 ( cổ đông sở hữu 01(một) cổ phần thì có 01(một) quyền mua, cứ 03 

(ba) quyền mua thì đƣợc mua thêm tối đa 02 (hai) cổ phần mới). Trong đó: 

+ Phát hành cho cổ đông hiện hữu tƣơng ứng với 750.400 cổ phần 

+ Trong đó cổ đông nhà nƣớc đƣợc mua 270.144 cổ phần. Tuy nhiên, nhà nƣớc chỉ mua 

80.677 cổ phần. Nhƣ vậy, sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn, tỷ lệ nắm giữ của nhà 

nƣớc là 25,9% vốn điều lệ. Số cổ phần nhà nƣớc từ chối quyền mua là 189.467 cổ phần. 

Đối với số cổ phần nhà nƣớc từ chối mua sẽ bán đầu giá quyền mua ra công chúng.  

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thƣờng số 08/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 

16/04/2011 của Công ty Cổ phần Môi trƣờng và Công trình Đô thị Sơn Tây, Công ty sẽ 

bán đấu giá công khai toàn bộ số cổ phần nhà nƣớc không mua hết.  

+ Địa điểm đấu giá: Công ty Cổ phần Môi trƣờng và Công trình Đô thị Sơn tây            

Số 02 Phùng Hƣng – Thị xã Sơn Tây – Hà Nội. 

+ Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia IRS 

+ Mức giá khởi điểm chào bán quyền mua do UBND thành phố Hà Nội xét duyệt là 

9.829 đồng/quyền mua ( căn cứ theo tờ trình 04TT/HĐQT ngày 01/03/2011, đơn vị tƣ 

vấn  IRS lập mức giá khởi điểm chào bán quyền mua tại công ty cổ phần Môi trƣờng 

và Công trình Đô thị Sơn Tây (STU) là 1.304 đồng/quyền mua cổ phần nhƣng STU đã 

lựa chọn đơn vị định giá là CTCP tƣ vấn- dịch vụ về tài sản – bất động sản DATC 

(BTC) về việc xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền mua của nhà nƣớc với mức 

giá là 9.829 đồng/quyền mua cổ phần theo tờ trình 452.TTr-L.CTY ngày 29/6/2011 

gửi lên Sở TC cùng UBND TPHN và đƣợc chấp thuận ở mức giá này). 

 Số cổ phần phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ đƣợc làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên 

tắc làm tròn xuống. Số cổ phần lẻ phát sinh và số cổ phần do cổ đông hiện hữu không 

đăng ký mua (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối cho ngƣời lao 

động đang làm việc tại công ty nhƣng chƣa có cổ phần, hoặc tổ chức công đoàn và nhà 

đầu tƣ chiến lƣợc theo nguyên tắc không thuận lợi hơn so với cổ đông hiện hữu. 

 Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phần 

 Thời điểm phát hành: Từ Quý II/2011 

Kế hoạch sử dụng tiền thu đƣợc từ đợt chào bán 

Tổng số tiền thu đƣợc từ đợt phát hành là 7.504.000.000 đồng. Dự kiến sử dụng để đầu tƣ 

tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh nhƣ sau: 
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TT Tài sản Số lƣợng 
Giá trị tạm tính 

(tỷ đồng) 

1 Xe rác 2 3,2 

2 Xe tƣới đƣờng 1 1,2 

3 Đầu tƣ Garage 1 2,0 

4 Bổ sung vốn lƣu động  1,1 

 Tổng cộng  7,5 

 

6. Thời gian phân phối cổ phiếu 

Thời gian phân phối dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ khi đƣợc UBCKNN cấp giấy chứng 

nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng. Thời gian dự kiến từ Quý II/2011. 

7. Các bƣớc phân phối và thời gian thực hiện 

- Công bố báo chí: 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau ngày nhận đƣợc Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu 

do Chủ tịch UBCKNN cấp, tổ chức phát hành sẽ hoàn tất thủ tục để ra Bản Thông báo 

phát hành trên 01 tờ báo điện tử hoặc báo viết trong ba số liên tiếp. 

Bƣớc 1: Phân phối cho cổ đông hiện hữu (cổ phiếu đang niêm yết trên SGDCK Hà 

Nội) 

- Xác định Danh sách sở hữu cuối cùng: 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc Giấy chứng nhận chào bán cổ 

phiếu do Uỷ ban chứng khoán nhà nƣớc cấp, Công ty sẽ xác định ngày lập Danh sách sở 

hữu cuối cùng và gửi Thông báo đề nghị tới Trung tâm Lƣu ký Chứng khoán, Sở GDCK 

Hà Nội phối hợp xác định ngày giao dịch không hƣởng quyền mua, lập và cung cấp Danh 

sách sở hữu cuối cùng. Dự kiến thực hiện xong trong vòng 15 ngày làm việc.   

- Phân bổ và thông báo quyền mua: 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc danh sách sở hữu cuối cùng, tổ 

chức phát hành sẽ phối hợp cùng Trung tâm Lƣu ký Chứng khoán phân bổ và thông báo 
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quyền ƣu tiên mua trƣớc cổ phần đến các thành viên lƣu ký, các cổ đông chƣa lƣu ký cổ 

phiếu.   

- Đăng ký thực hiện quyền và nộp tiền mua cổ phần: 

Trên cơ sở Danh sách phân bổ quyền mua cổ phần do Trung tâm Lƣu ký Chứng khoán 

cung cấp, các thành viên lƣu ký tổ chức cho các cổ đông đăng ký thực hiện quyền và nộp 

tiền mua cổ phiếu mới phát hành; đối với trƣờng hợp cổ đông chƣa lƣu ký thì sẽ đăng ký 

và nộp tiền tại tổ chức phát hành. Thời gian đăng ký thực hiện quyền và nộp tiền mua cổ 

phần trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận đƣợc Danh sách phân bổ quyền ƣu tiên mua 

trƣớc cổ phần.  

- Chuyển nhƣợng quyền mua cổ phần: 

Quyền mua đƣợc thực hiện chuyển nhƣợng trong vòng 18 ngày kể từ ngày thông báo 

Danh sách phân bổ quyền thông qua thành viên lƣu ký. Các cổ đông chƣa lƣu ký hoặc việc 

chuyển nhƣợng quyền mua sang cho các cổ đông chƣa lƣu ký đƣợc thực hiện tại tổ chức 

phát hành.  

- Tổng hợp thực hiện quyền: 

Trong 02 ngày làm việc sau ngày hết hạn đăng ký thực hiện quyền, các thành viên lƣu ký 

lập và gửi Trung tâm Lƣu ký chứng khoán báo cáo thực hiện quyền.  

Bƣớc 2: Báo cáo kết quả phát hành và đăng ký Đăng ký giao dịch bổ sung: 

Trong vòng 05 ngày làm việc sau khi kết thúc việc phát hành, tổ chức phát hành sẽ lập báo 

cáo phát hành gửi UBCKNN, Trung tâm Lƣu ký Chứng khoán và Sở GDCK Hà Nội, đồng 

thời hoàn tất thủ tục Đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán phát hành thêm trên Sở 

GDCK Hà Nội. Thời gian tiến hành làm thủ tục Đăng ký giao dịch bổ sung số lƣợng cổ 

phần phát hành thêm với Sở GDCK Hà Nội: dự kiến là 20 ngày làm việc. 

Trao trả Giấy chứng nhận cổ phần: 

Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời gian phân phối, tổ chức phát 

hành hoàn tất thủ tục trao trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông chƣa đăng ký 

lƣu ký. 

8. Đăng ký mua cổ phiếu 

Việc đăng ký mua cổ phiếu phát hành sẽ thực hiện theo trình tự sau: 
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 Các cổ đông hiện hữu thực hiện quyền trên Sở GDCK Hà Nội đăng ký mua  

- Quyền ƣu tiên mua trƣớc cổ phần sẽ đƣợc phân phối theo Danh sách sở hữu cuối cùng (đối 

với các cổ đông sở hữu cổ phiếu đƣợc Đăng ký giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội) và việc 

phân phối cổ phiếu sẽ đƣợc thực hiện theo Danh sách thực hiện quyền do Trung tâm Lƣu 

ký Chứng khoán cung cấp.  

- Mỗi cổ phần hiện hữu tƣơng ứng sẽ đƣợc hƣởng 01 quyền mua và cứ 3 quyền mua sẽ 

đƣợc mua 2 cổ phần mới phát hành thêm..   

- Số cổ phần còn lại do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền sẽ đƣợc Hội đồng quản trị 

quyết định sau khi kết thúc thời gian phân phối theo phƣơng án phát hành. 

Bƣớc 1: Thông báo quyền mua cổ phần  

Công ty Cổ phần Môi trƣờng và Công trình Đô thị Sơn Tây phối hợp cùng Trung tâm Lƣu 

ký Chứng khoán phân bổ và thông báo quyền mua cổ phần phát hành thêm cho các cổ 

đông thông qua thành viên lƣu ký. Các trƣờng hợp cổ đông chƣa lƣu ký, Công ty Cổ phần 

Môi trƣờng và Công trình Đô thị Sơn Tây có trách nhiệm thông báo phân bổ quyền trực 

tiếp đến từng cổ đông. 

Bƣớc 2: Thực hiện quyền mua cho cổ đông 

Các cổ đông thuộc Danh sách sở hữu cuối cùng sẽ đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần 

mới phát hành theo tỷ lệ đƣợc mua đã quy định. Các cổ đông mở tài khoản và lƣu ký cổ 

phiếu ở thành viên lƣu ký nào sẽ đăng ký thực hiện quyền tại các thành viên lƣu ký đó. Cổ 

đông chƣa thực hiện lƣu ký thì đăng ký thực hiện quyền tại Công ty Cổ phần Môi trƣờng 

và Công trình Đô thị Sơn Tây 



  

 
BẢN CÁO BẠCH 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƢỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY                                                   

 

    www.irs.com.vn  |   77 

 

 Khi đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm, cổ đông sẽ nộp tiền mua theo 

mức giá quy định tại thành viên lƣu ký nơi mở tài khoản. Thành viên lƣu ký sẽ chuyển 

toàn bộ tiền mua vào tài khoản Tiền gửi đăng ký mua chứng khoán của Trung tâm Lƣu ký 

Chứng khoán tại Ngân hàng chỉ định thanh toán. Thời gian đăng ký thực hiện quyền và 

nộp tiền mua cổ phần trong vòng 20 ngày kể từ ngày Trung tâm Lƣu ký Chứng khoán 

phân bổ quyền mua đến các thành viên lƣu ký.  

 Các thành viên lƣu ký lập báo cáo thực hiện quyền chậm nhất trong 02 ngày làm việc sau 

ngày hết hạn đăng ký thực hiện quyền và gửi báo cáo thực hiện quyền cho Trung tâm Lƣu 

ký Chứng khoán. Trung tâm Lƣu ký Chứng khoán tổng hợp lập báo cáo phân phối cổ phần 

và các thành viên lƣu ký nơi khách hàng mở tài khoản gửi Thông báo phân bổ chứng 

khoán cho khách hàng.  

Trong thời hạn 20 ngày để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu quyền mua đƣợc phép  

chuyển nhƣợng quyền nếu có yêu cầu, việc chuyển nhƣợng quyền kết thúc trƣớc 02 ngày 

làm việc so với hạn cuối đăng ký thực hiện quyền. Cổ đông tự tìm đối tác, trực tiếp thỏa 

thuận việc chuyển nhƣợng và đƣợc thực hiện tại thành viên lƣu ký với thủ tục cụ thể nhƣ 

sau: 
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 Việc đăng ký chuyển nhƣợng quyền mua chứng khoán đƣợc thực hiện tại Thành viên lƣu 

ký của bên chuyển nhƣợng quyền. 

 Thành viên lƣu ký bên chuyển nhƣợng kiểm tra việc sở hữu quyền của ngƣời chuyển 

nhƣợng quyền và xác nhận việc chuyển nhƣợng quyền mua chứng khoán. 

 Trƣờng hợp bên chuyển nhƣợng và bên nhận chuyển nhƣợng thuộc cùng một thành viên 

lƣu ký: Thành viên lƣu ký xác nhận việc chuyển nhƣợng quyền mua chứng khoán cho các 

bên liên quan và gửi thông báo Xác nhận quyền mua chứng khoán cho bên nhận chuyển 

nhƣợng để thực hiện việc đăng ký, nộp tiền mua chứng khoán mới phát hành thêm. 

 Trƣờng hợp bên chuyển nhƣợng và bên nhận chuyển nhƣợng khác thành viên lƣu ký: 

Thành viên lƣu ký bên chuyển nhƣợng lập và gửi Trung tâm Lƣu ký Chứng khoán yêu cầu 

chuyển nhƣợng quyền mua chứng khoán. Sau khi Trung tâm Lƣu ký Chứng khoán xác 

nhận việc chuyển nhƣợng (trong vòng 1 ngày làm việc) và gửi cho các thành viên lƣu ký 

có liên quan, căn cứ vào thông báo của Trung tâm Lƣu ký Chứng khoán, thành viên lƣu ký 

bên nhận chuyển nhƣợng gửi Xác nhận quyền mua chứng khoán cho cổ đông nhận chuyển 

nhƣợng để thực hiện việc đăng ký, nộp tiền mua chứng khoán mới phát hành thêm. 

 Các cổ đông chƣa lƣu ký hoặc việc chuyển nhƣợng quyền mua sang cho các cổ đông chƣa 

lƣu ký đƣợc thực hiện tại tổ chức phát hành. 

Bƣớc 3: Kết thúc thời hạn thực hiện quyền 

 Kết thúc thời gian đăng ký thực hiện quyền ƣu tiên mua trƣớc cổ phần, thành viên lƣu ký 

lập Báo cáo tình hình thực hiện quyền mua chứng khoán tại thành viên lƣu ký và Danh 

sách cổ đông thực hiện quyền (mua chứng khoán phát hành thêm) sau 01 ngày làm việc kể 

từ ngày kết thúc thời hạn thực hiện quyền. 

 Đồng thời thành viên lƣu ký chuyển ngay tiền thanh toán mua chứng khoán của ngƣời đầu 

tƣ vào tài khoản tiền gửi đăng ký mua chứng khoán của Trung tâm Lƣu ký Chứng khoán 

tại Ngân hàng chỉ định thanh toán để Trung tâm Lƣu ký Chứng khoán chuyển cho Công ty 

Cổ phần Môi trƣờng và Công trình Đô thị Sơn Tây 

Bƣớc 4: Phân phối chứng khoán 

 Vào ngày phát hành, Trung tâm Lƣu ký Chứng khoán gửi Báo cáo phân bổ chứng khoán 

phát hành thêm đến các thành viên lƣu ký. 

 Thành viên lƣu ký hạch toán số chứng khoán phát hành thêm vào tài khoản lƣu ký chứng 

khoán chƣa Đăng ký giao dịch. Khi cổ phiếu đƣợc thông báo chính thức Đăng ký giao 
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dịch, thành viên lƣu ký sẽ tự động chuyển khoản từ chứng khoán chƣa Đăng ký giao dịch 

sang chứng khoán Đăng ký giao dịch trên tài khoản lƣu ký của ngƣời đầu tƣ.  

Đối với cổ đông chƣa lƣu ký thì cổ phiếu đƣợc phân phối trực tiếp tại trụ sở tổ chức phát 

hành. 

9. Phƣơng thức thực hiện quyền  

Điều kiện thực hiện quyền 

Ngƣời sở hữu quyền mua là cổ đông của Công ty, có tên trong Danh sách sở hữu cuối 

cùng, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ đƣợc tƣơng ứng 01 quyền mua. 

Thời gian thực hiện quyền 

Thời gian thực hiện quyền là 20 ngày kể từ ngày Trung tâm lƣu ký chứng khoán phân bổ 

quyền mua đến các thành viên lƣu ký. 

Tỷ lệ thực hiện quyền 

Sở hữu 03 quyền, đƣợc mua thêm 02 cổ phiếu phát hành thêm và số lƣợng cổ phiếu mua 

phải chẵn đến hàng đơn vị.  

Các điều khoản có liên quan 

- Ngƣời sở hữu quyền mua có quyền từ chối mua toàn bộ hoặc một phần số lƣợng cổ phiếu   

phát hành theo quyền mua trong thời gian thực hiện quyền. 

- Kết thúc thời gian thực hiện quyền, nếu quyền mua không đƣợc thực hiện, tất cả các 

quyền lợi liên quan đến quyền mua sẽ đƣơng nhiên chấm dứt và tổ chức phát hành không 

phải thanh toán cho ngƣời sở hữu quyền bất cứ một khoản phí nào. 

Trong trƣờng hợp bị mất hoặc thất lạc giấy Thông báo sở hữu quyền mua, ngƣời sở hữu 

quyền mua cũng có thể thực hiện quyền của mình tại nơi mở tài khoản lƣu ký hoặc tại Trụ 

sở Công ty Cổ phần Môi trƣờng và Công trình Đô thị Sơn Tây (trong trƣờng hợp chƣa lƣu 

ký cổ phiếu), tuy nhiên ngƣời thực hiện quyền phải điền vào giấy báo mất trong đó có cam 

kết chịu mọi trách nhiệm có liên quan về việc thực hiện quyền của mình. 

 

10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với ngƣời nƣớc ngoài 

 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty không quy định cụ thể về tỷ lệ nắm giữ cổ 

phiếu của Công ty đối với ngƣời nƣớc ngoài. 
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 Sau khi đƣợc Đăng ký giao dịch tại sàn UpCom - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ 

nắm giữ của ngƣời nƣớc ngoài tuân theo quy định tại Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg 

ngày 15/04/2009 của Thủ tƣớng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nƣớc ngoài vào thị 

trƣờng chứng khoán Việt Nam, trong đó qui định tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài mua, bán cổ 

phiếu trên Thị trƣờng Chứng khoán Việt Nam đƣợc nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu 

Đăng ký giao dịch của tổ chức phát hành. 

 Tại thời điểm 31/12/2010, số lƣợng cổ phiếu của Công ty do ngƣời nƣớc ngoài nắm giữ là 

0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ. 

11. Các hạn chế liên quan tới việc chuyển nhƣợng: 

Tổng số cổ phiếu hạn chế chuyển nhƣợng: 702.028 cổ phần  

- Cổ phiếu của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát trong thời 

gian đƣơng nhiệm và 6 tháng sau khi thôi các chức danh trên không đƣợc chuyển nhƣợng 

(trừ những hoàn cảnh đặc biệt phải đƣợc sự đồng ý của Hội đồng Quản trị). (Theo khoản 2 

Điều 16 Điều lệ công ty). 

-         Cổ phiếu thuộc vốn Nhà nƣớc bán với giá ƣu đãi cho ngƣời lao động trong doanh 

nghiệp chỉ đƣợc chuyển nhƣợng sau 3 năm kể từ ngày Công ty cổ phần đƣợc cấp giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh. ( từ 25/9/2008).(Theo khoản 3, Điều 16 Điều lệ công ty) 

Theo hai điều kiện trên tổng số cổ phiếu hạn chế chuyển nhƣợng của CTCP Môi trƣờng và 

công trình đô thị Sơn Tây là 702.028 cổ phần.  

Tổng số cổ phần đang sở hữu của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát 

là 58.089 cổ phần.Trong đợt phát hành này, nếu các thành viên của Hội đồng quản trị, 

thành viên Ban Kiểm soát thực hiện hết quyền mua thì số cổ phiếu dự kiến đƣợc mua là 

38.726 cổ phần cũng đƣợc tính vào số cổ phiếu hạn chế chuyển nhƣợng. 

12. Các loại thuế có liên quan 

 Thuế môn bài Công ty phải nộp mỗi năm theo quy định hiện nay là 3.000.000 đồng/năm. 

 Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: chịu thuế suất phổ thông là 25%/năm 

 Thuế giá trị gia tăng:  

5% áp dụng với dịch vụ vận chuyển khách - có xe ca cho thuê hợp đồng 

10% áp dụng với các công trình điện, xây mộ, bể phốt ... 

Dịch vụ vệ sinh công cộng thì không chịu thuế GTGT 

        Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phƣơng pháp khấu trừ.  
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- Theo Thông tƣ số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn thuế 

GTGT và thuế thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán trên lãnh thổ Việt Nam: 

+ Các tổ chức, cá nhân đầu tƣ đƣợc miễn thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh 

nghiệp đối với khoản thu nhập từ cổ tức đƣợc nhận. 

+ Các cá nhân đầu tƣ sẽ đƣợc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập từ việc 

đầu tƣ vào cổ phần của doanh nghiệp niêm yết. 

+ Tổ chức đầu tƣ trong và ngoài nƣớc có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam phải chịu thuế 

thu nhập doanh nghiệp từ việc mua bán cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết. 

+ Tổ chức đầu tƣ nƣớc ngoài không đăng ký kinh doanh tại Việt Nam phải chịu một 

khoản thuế khoán khi bán cổ phiếu. 

- Theo Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 và Nghị định số 

100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 hƣớng dẫn chi tiết một số điều của Luật Thuế Thu 

nhập cá nhân của Chính phủ thì nhà đầu tƣ cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với 

các thu nhập phát sinh từ đầu tƣ chứng khoán nhƣ sau: 

+ Thu nhập từ đầu tƣ vốn: lợi tức cổ phần và các thu nhập đầu tƣ vốn dƣới các hình thức 

khác không bao gồm đầu tƣ vào trái phiếu Chính phủ; 

+ Thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn: thu nhập từ chuyển nhƣợng phần vốn trong các tổ 

chức kinh tế, thu nhập từ chuyển nhƣợng chứng khoán, thu nhập từ chuyển nhƣợng vốn 

dƣới hình thức khác; 

+ Thu nhập từ thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các doanh nghiệp,...; 

+ Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các doanh nghiệp,... 

Các quy định trên có hiệu lực từ ngày 01/01/2009 

13. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu 

Toàn bộ số tiền thu từ đợt phát hành sẽ đƣợc chuyển vào tài khoản phong toả do Công ty 

mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sơn Tây, số tài khoản:       220 

320 100 7671 

 

 

 

 

VI. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 

1. Mục đích phát hành 

a. Mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao vị thế Công ty 
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Qua những phân tích, đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, để 

đảm bảo duy trì tốc độ tăng trƣởng ổn định và tạo đà tăng trƣởng cao trong những năm 

tiếp theo, Công ty cần thiết tái cấu trúc vốn và nâng cao năng lực tài chính của mình: 

 Nguồn vốn tăng thêm cho phép Công ty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng 

nhu cầu ngày càng tăng của thị trƣờng; 

 Tái cấu trúc vốn góp phần củng cố và cải thiện cơ cấu tài chính hiện nay của Công ty. 

Công ty có thể khai thác, sử dụng các công cụ tài chính một cách hiệu quả, gia tăng hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty; 

b. Đầu tƣ máy móc thiết bị 

Sau khi hoàn thành việc tăng vốn, số tiền thu đƣợc từ đợt phát hành dự kiến đƣợc sử dụng 

và định hƣớng hoạt động vào các mục đích sau: 

 Đầu tƣ thêm các loại phƣơng tiện phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến: 

 Đầu tƣ xây dựng ga ra:                        2 tỷ đồng. 

 Mua 02 xe cuốn ép rác:                       3,2 tỷ đồng. 

 Mua 01 xe tƣới nƣớc rửa đƣờng :        1,2 tỷ đồng. 

Với tổng giá trị khoảng 6,4 tỷ 

 Bổ sung vốn lƣu động 1,1 tỷ 

c. Thu hút nhân lực chất lƣợng cao  

Nhân lực là nhân tố quan trọng để phát triển Công ty. Việc tăng vốn tạo điều kiện thu hút 

nhân lực có trình độ cao, đẩy mạnh công tác đào tạo công nhân viên, đồng thời tăng cƣờng 

gắn bó lợi ích lâu dài của công nhân viên đối với Công ty, đặc biệt đối với những cá nhân 

có năng lực, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công ty. 

2. Phƣơng án khả thi 

a. Sự cần thiết đầu tƣ 

Chức năng, nhiệm vụ SXKD của Công ty là thu gom vận chuyển xử lý rác thải; quản lý 

duy trì hệ thống thoát nƣớc; hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông; 

duy trì công viên, vƣờn hoa, dải phân cách, cây xanh, thảm cỏ đƣờng phố; quản lý nghĩa 

trang nhân dân, các dịch vụ tang lễ…theo cơ chế đặt hàng của Nhà nƣớc. 

Sau khi hợp nhất về Hà Nội khối lƣợng công việc Công ty đƣợc giao thu gom vận chuyển, 

xử lý rác, quản lý, duy trì các dịch vụ công cộng tăng do một số xã chuyển lên phƣờng 
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nhƣ Trung Sơn Trầm, Đƣờng Lâm, Viên Sơn và phục vụ thêm các huyện phụ cận nhƣ 

Đan Phƣợng, Phúc Thọ. Đến năm 2011 dự kiến doanh thu tăng trên 15% so với năm 2010.  

Công ty hoạt động SXKD thuộc lĩnh vực vệ sinh môi trƣờng, chăm sóc vƣờn hoa công 

viên, nhiệm vụ chủ yếu là thu gom và xử lý rác nên nhu cầu về phƣơng tiện để phục vụ 

cho việc thu gom và xử lý rác thải rất lớn.  Hiện công ty có 27 xe cơ giới trong đó có 17 xe 

chuyên dùng, nhiều xe đã hết và sắp hết khấu hao. Do vậy cần phải đầu tƣ để phục vụ kế 

hoạch SXKD những năm tiếp theo. Bên cạnh đó số ga ra để bảo quản xe nằm tại văn 

phòng công ty trong khu vực trung tâm của thị xã với diện tích nhỏ, không chứa đủ số xe 

trên và do đặc thù thu gom rác phải hoạt động ngoài giờ hành chính nên để giữ gìn vệ sinh 

môi trƣờng cho khu vực nội thị cần thiết phải xây dựng ga ra ở khu vực ngoại thị.  

b. Địa điểm đầu tƣ 

Công ty Cổ phần Môi trƣờng và Công trình đô thị Sơn Tây đã đƣợc UBND thị xã Sơn Tây 

chấp thuận chủ trƣơng xây dựng nhà ga ra ôtô với diện tích 4.956 m
2
, tại khu vực xử lý rác 

Sơn Tây ở xã Xuân Sơn tại văn bản số 1018/UBND-MTĐT ngày 22/10/2010. Vì vậy việc 

tăng vốn là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.  

Sau khi huy động đƣợc vốn Công ty sẽ đầu tƣ: 

TT Tài sản Số lƣợng 
Giá trị tạm tính 

(tỷ đồng) 

1 Xe rác 2 3,2 

2 Xe tƣới đƣờng 1 1,2 

3 Đầu tƣ Garage 1 2,0 

4 Bổ sung vốn lƣu động  1,1 

 Tổng cộng  7,5 

 

 

 

 

 

Biểu 17: Kết quả thẩm tra dự toán xây lắp công trình nhà gara ô tô 

TT Nội dung Dự toán do Kết quả        Tăng/Giảm 
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tƣ vấn lập thẩm tra 

1 Chi phí xây dựng 1.584.042.619 1.803.142.881 219.100.262 

2 Chi phí QLDA 39.585.382 40.964.290 1.378.908 

3 Chi phí tƣ vấn ĐTXD 109.330.308 124.452.565 15.122.257 

4 Chi phí khác 18.981.719 20.169.429 1.187.710 

5 Chi phí dự phòng 87.597.001 99.436.458 11.839.457 

  1.839.537.029 2.088.165.623 248.628.594 

 

VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƢỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU 

RA CÔNG CHÚNG 

Tổng số cổ phần Công ty phát hành lần này là 750.400 cổ phần, số tiền thu đƣợc dự kiến: 

STT Đối tƣợng phát hành Số lƣợng 

(cổ phần) 

Giá phát hành 

(đồng) 

Tiền dự kiến thu 

đƣợc (đồng) 

01 Cổ đông hiện hữu  750.400 10.000 7.504.000.000 

 Tổng cộng 750.400  7.504.000.000 

Tổng số tiền dự kiến thu đƣợc từ đợt phát hành khoảng 7,5 tỷ đồng. Sau khi kết thúc đợt 

phát hành, Công ty sẽ sử dụng số tiền thu đƣợc theo kế hoạch nhƣ sau: 

STT NỘI DUNG SỐ TIỀN (VNĐ) 

 01 Đầu tƣ xây dựng gara  2.000.000.000 

 02 Mua 02 xe cuốn ép rác  3.200.000.000 

 03 Mua 01 xe tƣới nƣớc rửa đƣờng  1.200.000.000 

04 Bổ sung vốn lƣu động 1.104.000.000 

 Tổng cộng 7.504.000.000 
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VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG 

CHÚNG 

 

 

1. TỔ CHỨC TƯ VẤN CAM KẾT HỖ TRỢ 

 

   

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) 

Địa chỉ : 30 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội 

Điện thoại : (84-4). 3944.6666  Fax: (84-4). 3944.6969 

Website : www.irs.com.vn 

 

 

2. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN 

 

  Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ 

Địa chỉ : Số A12 Lô X1 Khu Liên cơ quan, Mỹ Đình, Hà Nội 

Điện thoại : (84-4). 3763.4618                   Fax: (84-4). 3763.4617 

Website : www.americanauditing.com 
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                                                                       Hà Nội , ngày        tháng      năm 2011 
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