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I. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT. 

 Công ty Công ty TNHH Một thành viên Địa chính, Tư vấn và Dịch 

vụ đất đai 

 Tổng công ty Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam 

 BVSC Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 

 CPH Cổ phần hóa 

 ĐKKD Đăng ký kinh doanh 

 CBCNV Cán bộ công nhân viên 

 DNNN Doanh nghiệp nhà nước 

 CTCP Công ty cổ phần 

II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG 

CÔNG BỐ THÔNG TIN. 

1.  Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Địa chính, Tư vấn và 

Dịch vụ đất đai 

01. Ông Dương Văn Hải 
Trưởng ban – Tổng Giám đốc Tổng công ty Tài 

nguyên và Môi trường Việt Nam 

02. Ông Trần Đình Luật 
Phó trưởng ban – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng 

công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam 

03. Ông Vũ Ngọc Bưởi 
Thành viên – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng 

công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam 

04. Ông Nguyễn Văn Sáu 

Thành viên – Thành viên Hội đồng thành viên Tổng 

công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Chủ 

tịch Công ty Tài nguyên – Môi trường Biển 

05. Ông Lê Xuân Dũng 
Thành viên – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tài 

nguyên và Môi trường Việt Nam 

06. Ông Ngô Sỹ Cường 
Thành viên – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tài 

nguyên và Môi trường Việt Nam 

07. Ông Vũ Trọng Hùng 
Thành viên – Kiểm toán viên phụ trách Tổng công ty 

Tài nguyên và Môi trường Việt Nam 

08. Ông Chu Hòa Bình 
Thành viên – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Tổng 

công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam 
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09. Ông Tăng Bá Long 
Thành viên – Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh 

Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam 

10. Ông Nguyễn Hải Thanh 
Thành viên – Trưởng phòng Tài chính Kế toán Tổng 

công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam 

11. Ông Phạm Hùng Thuấn 
Thành viên – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Đo 

đạc và Khoáng sản. 

12. Ông Võ Dương Nguyên 
Thành viên – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Địa 

chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai. 

13. Ông Trần Văn Nghĩa 
Thành viên – Giám đốc Công ty Xây dựng và Chuyển 

giao công nghệ môi trường. 
 

Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đảm bảo rằng các thông tin và số liệu 

trong Bản công bố thông tin này là hoàn toàn trung thực, phù hợp với thực tế, đầy đủ 

và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động, tình hình tài chính, 

kết quả và triển vọng của Công ty TNHH Một thành viên Địa chính, Tư vấn và Dịch 

vụ đất đai. 

2.  Đại diện Công ty TNHH Một thành viên Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai: 

Ông Võ Dương Nguyên Chức vụ: Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc 

Bà Lưu Thị Huyền  Chức vụ: Kế toán trưởng 

Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đảm bảo rằng các thông tin và số liệu 

trong Bản công bố thông tin này là hoàn toàn trung thực, phù hợp với thực tế, đầy đủ 

và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá về tài sản, hoạt động, tình hình tài chính, 

kết quả và triển vọng của Công ty TNHH Một thành viên Địa chính, Tư vấn và Dịch 

vụ đất đai. 

3.  Đại diện tổ chức tư vấn: 

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 

Chứng khoán Bảo Việt 

Chúng tôi đảm bảo rằng việc xây dựng và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này đã 

được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty 

TNHH Một thành viên Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai cung cấp. Chúng tôi đảm bảo rằng 

các bước thực hiện và nội dung Bản công bố thông tin này đã tuân thủ đúng trình tự bắt buộc 

theo quy định của Pháp luật nhưng không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán. 
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III. CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN 

1. Những căn cứ pháp lý về đợt chào bán 

 Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

 Căn cứ Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển 

doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, Nghị định. 

 Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP và Nghị định số 116/2015/NĐ-CP của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP 

ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành 

công ty cổ phần. 

 Căn cứ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa các 

doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần; 

 Căn cứ Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển 

doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định số 

59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ; 

 Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 3 năm 2014 về việc phê 

duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam giai 

đoạn 2014 - 2015, định hướng đến năm 2020; 

 Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTNMT ngày 23/09/2015 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc kéo dài thời gian công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá; 

 Quyết định số 455/QĐ-TCTTNMT ngày 11/12/2014 của Hội đồng thành viên 

Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam về việc thành lập Ban chỉ đạo 

cổ phần hóa Công ty con trực thuộc Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt 

Nam; 

 Quyết định số 149/QĐ-TCTTNMT ngày 27/04/2015 của Hội đồng thành viên 

Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung điều 1 

Quyết định số 455/QĐ-TCTTNMT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Tổng Công ty 

Tài nguyên và Môi trường Việt Nam về thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công 

ty con trực thuộc Tổng Công ty; 

 Quyết định số 150/QĐ-TCTTNMT ngày 27/04/2015 của Hội đồng thành viên 

Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam về việc thành lập Tổ giúp việc 
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Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty trực thuộc Tổng Công ty; 

 Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên Địa chính, Tư 

vấn và Dịch vụ đất đai tại thời điểm 31/03/2015 được lập bởi Công ty TNHH 

Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA; 

 Quyết định số 2632/QĐ-BTNMT ngày 15/10/2015 về việc phê duyệt giá trị doanh 

nghiệp để cổ phần hóa tại thời điểm 0h ngày 01/04/2015 của Công ty TNHH Một 

thành viên Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai; 

 Quyết định số 2915/QĐ-BTNMT ngày 12/11/2015 về việc phê duyệt Phương án 

cổ phần hóa và chuyển Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Địa chính, 

Tư vấn và Dịch vụ đất đai thành công ty cổ phần; 

 Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-TCTTNMT ngày 19/11/2015 của Hội đồng thành 

viên Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam về việc phê duyệt tổ chức 

tài chính trung gian và giá khởi điểm bán giá cổ phần của Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai thành công ty cổ 

phần. 

 Căn cứ Hợp đồng số 104/2015/BVSC-DDVN/ĐG-CPH ngày 20/11/2015 giữa 

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt với Công ty TNHH Một thành viên Địa 

chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai về dịch vụ tư vấn bán đấu giá cổ phần. 

 Các văn bản pháp luật liên quan; 

2. Tổ chức chào bán và thông tin về cổ phần chào bán. 

Tên tổ chức chào bán : CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỊA 

CHÍNH, TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ĐẤT ĐAI 

Trụ sở chính  :        Số 143, ngõ 85, phố Hạ Đình, phường Thanh 

Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 

Điện thoại  :  04 35572491 

Fax  : 04 35572492 

Vốn điều lệ sau chuyển đổi :  13.350.000.000 VNĐ (Mười ba tỷ, ba trăm 

năm mươi triệu đồng) 

Mệnh giá cổ phần :  10.000 đồng/cổ phần. 

Tổng số lượng cổ phần :  1.335.000 cổ phần. 
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Số cổ phần dự kiến chào bán :  173.550 cổ phần, tương đương 13% Vốn điều 

lệ.  

Loại cổ phần chào bán :  Cổ phần phổ thông. 

Hình thức chào bán :  Chào bán cổ phần lần đầu thông qua hình thức 

đấu giá cạnh tranh. 

Phương thức bán đấu giá cổ phần: Được quy định chi tiết tại Quy chế bán đấu giá 

cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên 

Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai do Công 

ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ban hành. 

Giới hạn khối lượng đăng ký :  Mỗi nhà đầu tư được phép mua với khối lượng 

tối thiểu 100 cổ phần và tối đa bằng tổng số 

lượng cổ phần chào bán là 173.550 cổ phần. 

Giá khởi điểm bán đấu giá  :  10.000 đồng/cổ phần (Theo Quyết định số 

505/QĐ-TCTTNMT ngày 19/11/2015 của Hội 

đồng thành viên Tổng công ty Tài nguyên và 

Môi trường Việt Nam về việc phê duyệt tổ chức 

tài chính trung gian và giá khởi điểm bán giá 

cổ phần của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất 

đai thành công ty cổ phần) 

Giới hạn mức giá đặt mua :  Mỗi nhà đầu tư được phép đặt mua 01 mức 

giá. 

Bước giá  :  100 đồng 

Bước khối lượng : 100 cổ phần (trừ trường hợp nhà đầu tư đăng 

ký mua hết số lượng cổ phần chào bán). 

3. Công bố thông tin và tổ chức đăng ký mua cổ phần 

3.1. Địa điểm cung cấp Bản công bố thông tin đấu giá 

Tại các địa điểm đăng ký đấu giá được công bố trong Quy chế đấu giá. Bản 

công bố thông tin còn được chuyển tải trên trang Website: http://www.bvsc.com.vn và 

địa chỉ của Công ty TNHH Một thành viên Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai – Số 

143, ngõ 85, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, 

website: datdaivietnam.com.vn. 

 

http://www.bvsc.com.vn/
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3.2. Địa điểm đăng ký tham dự đấu giá 

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 

Địa chỉ:  Số 8 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội 

Điện thoại:  (84-4) 3928.8080  Fax: (84-4) 3928.9888 

Website:  www.bvsc.com.vn 

3.3. Thời gian nộp đơn đăng ký tham dự, nộp tiền đặt cọc và nhận phiếu đấu giá 

Được quy định chi tiết tại ‘‘Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH 

Một thành viên Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai’’ do Công ty cổ phần Chứng 

khoán Bảo Việt ban hành. 

3.4. Điều kiện đăng ký tham dự đấu giá  

Được quy định chi tiết tại ‘‘Quy chế bán đấu giá cổ phần của của Công ty TNHH 

Một thành viên Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai’’ do Công ty cổ phần Chứng khoán 

Bảo Việt ban hành. 

3.5. Quy định về nộp tiền đặt cọc và tiền mua cổ phần 

Nhà đầu tư có thể nộp tiền mặt tại các địa điểm đăng ký tham dự đấu giá hoặc 

chuyển khoản vào tài khoản của các đại lý đấu giá được công bố trong Quy chế đấu 

giá. 

3.6. Giới hạn về số lượng cổ phần đăng ký tham dự đấu giá 

Được quy định chi tiết tại ‘‘Quy chế bán đấu giá cổ phần của của Công ty TNHH 

Một thành viên Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai’’ do Công ty cổ phần Chứng khoán 

Bảo Việt ban hành. 

3.7. Tổ chức buổi đấu giá, thu tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc 

- Thời gian tổ chức buổi đấu giá 

Bắt đầu từ 14h00 ngày 21/12/2015 

- Địa điểm tổ chức bán đấu giá cổ phần 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT 

Địa chỉ:       Số 8 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội. 

Điện thoại: (84-4) 3928 8080    Fax: (84-4) 3928 9888 

- Phương thức thanh toán, thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn 

trả tiền đặt cọc: Được quy định chi tiết tại ‘‘Quy chế bán đấu giá cổ phần 

Công ty TNHH Một thành viên Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai’’ do Công 

ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ban hành. 

http://www.bvsc.com.vn/
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IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN TRƯỚC KHI 

CỔ PHẦN HÓA.  

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 

 Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai (gọi tắt là Công ty) là Công ty 

TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Công ty là Công ty con của Tổng 

công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, được thành lập trên cơ sở tổ chức lại 

Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật thuộc Công ty Đo đạc ảnh địa hình trước đây và Trung 

tâm Địa chính đô thị phía Bắc thuộc Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình trước 

đây. Công ty được thành lập theo Quyết định số 468/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 02 

năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và được chuyển đổi thành 

Công ty TNHH một thành viên Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai theo Quyết định 

số 276/QĐ-HĐTV ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty 

Tài nguyên và Môi trường Việt Nam. 

2. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp. 

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỊA CHÍNH, 

TƯ  VẤN VÀ DỊCH  VỤ ĐẤT ĐAI 

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: CADASTRE, LAND CONSULTANCY AND 

SERVICE COMPANY LIMITED 

- Tên Công ty viết tắt: CÔNG TY ĐỊA CHÍNH, TƯ  VẤN VÀ DỊCH  VỤ ĐẤT 

ĐAI 

* Trụ sở chính: 

- Địa chỉ trụ sở chính : Số 143, ngõ 85, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, 

quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 

- Điện thoại:  04 35572491    

- Fax:   04 35572492 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104581743 ngày 30/12/2010 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp và thay đổi lần 01 ngày 27/01/2011. 

- Mã số thuế  : 0104581743 

- Tài khoản giao dịch: 0541101433006 tại NH TMCP Quân đội – Chi nhánh Thăng 

Long – Hà Nội. 

- Cơ quan quản lý Nhà nước : Bộ Tài nguyên và Môi trường 

- Cơ quan chủ quản  : Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt 

Nam  
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- Loại hình doanh nghiệp : Công ty TNHH Một thành viên do Tổng Công ty Tài 

nguyên và Môi trường Việt Nam làm chủ sở hữu 

3. Ngành nghề kinh doanh: 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104581743 ngày 30/12/2010 

do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp và thay đổi lần 01 ngày 27/01/2011, 

các ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty như sau: 

1. Xử lý ảnh hàng không, viễn thám. 

2. Khảo sát, thiết kế, lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật; tư vấn giám sát các hoạt 

động về: Đo đạc bản đồ, đất đai, địa chất, khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường, 

biển và hải đảo.  

3. Kinh doanh bất động sản. 

4. Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ quản 

lý bất động sản; Dịch vụ định giá bất động sản; Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch 

vụ đấu giá bất động sản; Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản. 

5. Đo đạc các thông số môi trường; thực hiện các dịch vụ về dự báo ô nhiễm 

môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; Lập quy 

hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường; Tư vấn, thẩm định, nghiên cứu, ứng dụng và 

chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường. 

6. Khảo sát, thiết kế, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, xử lý nước 

sạch, nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, vệ sinh môi trường; triển 

khai các giải pháp phòng, chống, khắc phục suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường 

và sự cố môi trường. 

7. Xây dựng lưới khống chế tọa độ, độ cao nhà nước, lưới trọng lực, lưới địa 

chính các cấp hạng. 

8. Đo vẽ, thành lập và hiện chỉnh bản đồ địa hình; Đo vẽ bản đồ địa hình đáy 

sông, hồ, biển, đảo; Đo vẽ bản đồ địa chính các tỷ lệ và lập hồ sơ địa chính. 

9. Đo đạc các công trình phục vụ cho thiết kế, quy hoạch, xây dựng và quản lý 

các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm, công trình thủy. 

10. Thành lập bản đồ và hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ hành chính các cấp, 

các loại bản đồ chuyên ngành, chuyên đề. 

11. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều tra thổ nhưỡng, đánh giá thích 

nghi và phân hạng đất đai; sử dụng tài nguyên nước; khai thác khoáng sản; bảo vệ môi 

trường. 

12. Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường, hệ 

thống thông tin đất đai, thông tin địa lý, các hệ thống thông tin chuyên ngành. 

13. Kinh doanh, kiểm định máy móc, thiết bị, vật tư khoa học kỹ thuật và các 
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sản phẩm tư liệu trong các lĩnh vực: Đo đạc bản đồ, địa chất khoáng sản, tài nguyên 

nước, môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu. 

14. Đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực để phục vụ cho sản 

xuất kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bất động sản. 

15. Khảo sát trắc địa công trình; Khảo sát địa hình công trình; Điều tra, đánh 

giá, tìm kiếm, thăm dò địa chất, khoáng sản, nguồn nước; Khai thác, chế biến, kinh 

doanh khoáng sản; Khai thác nước ngầm. 

16. Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong 

các lĩnh vực: Đo đạc bản đồ, đất đai, địa chất khoáng sản, tài nguyên nước; Điều tra cơ 

bản tài nguyên - môi trường biển, quy hoạch tổng thể phân vùng biển, môi trường, khí 

tượng thủy văn và biến đổi khí hậu. 

17. Tư vấn kỹ thuật máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính. 

18. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và các dịch vụ khác liên quan. 

19. Dịch vụ về kỹ thuật nông nghiệp, lâm nghiệp. 

20. Kinh doanh lữ hành du lịch; Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ 

chức tua du lịch; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà hàng 

và các dịch vụ ăn uống. 

21. Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô; Kinh doanh vận chuyển 

hàng hóa bằng xe ô tô. 

22. Kinh doanh vật liệu xây dựng. 

23. Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng. 

24. Tư vấn, thiết kế kết cấu, kiến trúc, giám sát và xây dựng các công trình 

công nghiệp, dân dụng. 

25. Tư vấn, thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 35 KV; thiết kế các công 

trình điện dân dụng, điện công nghiệp; Thiết kế cấp thoát nước. 

26. Xuất nhập khẩu các mặt hàng do Công ty kinh doanh (trừ mặt hàng Nhà 

nước cấm). 

 Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu: sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong các 

lĩnh vực: đất đai, đo đạc, bản đồ, bất động sản, địa chất, khoáng sản, tài nguyên nước, 

môi trường, biển, hải đảo và một số lĩnh vực khác trên phạm vi cả nước và nước ngoài 

theo quy định của pháp luật. 

4. Cơ cấu tổ chức của Công ty trước khi cổ phần hóa 

4.1. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý như sau:  

 Lãnh đạo Công ty: 

- Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty. 
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- Phó Giám đốc Công ty: 02 người. 

- Kiểm soát viên: 01 người. 

 Các phòng chức năng: 

 - Văn phòng. 

- Phòng Kế hoạch Sản xuất. 

- Phòng Tài chính Kế toán. 

- Phòng Kỹ thuật Công nghệ. 

- Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm. 

 Các đơn vị sản xuất trực thuộc: 

- Trung tâm Địa chính đô thị phía Bắc. 

- Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Môi trường. 

- Trung tâm Quy hoạch - Tư vấn và Dịch vụ đất đai. 

- Xí nghiệp Đầu tư và Kinh doanh bất động sản. 

- Xí nghiệp Địa chính.   

- Xí nghiệp Địa hình.   

 Các đoàn hạch toán nội bộ: 

- Đoàn Địa chính - Tư vấn đất đai 1. 

- Đoàn Địa chính - Tư vấn đất đai 2. 

- Đoàn Địa chính - Tư vấn đất đai 3. 

- Đoàn Địa chính - Tư vấn đất đai 5. 

- Đoàn Địa chính - Tư vấn đất đai 6. 

- Đoàn Công nghệ Môi trường. 

 

SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY 
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4.2. Thực trạng về lao động trước CPH 

 Tại thời điểm quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công 

ty, tính đến hết ngày 15/10/2015 toàn Công ty có 321 lao động, trong đó cơ cấu như 

sau: 

- Lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn: 88 người. 

- Lao động ký hợp đồng xác định thời hạn: 183 người. 

- Lao động hợp đồng mùa vụ bình quân khoảng: 50 người. 

Cơ cấu lao động phân theo trình độ chuyên môn, độ tuổi và phân công nhiệm vụ cụ thể 

như sau: 

 

Các đơn vị sản xuất trực thuộc 

1. Trung tâm Địa chính đô thị phía Bắc 

2. Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Môi 

trường 

3. Trung tâm Quy hoạch, Tư vấn và Dịch 

vụ đất đai 

4. Xí nghiệp Đầu tư và Kinh doanh bất 

động sản  

5. Xí nghiệp Địa chính   

6. Xí nghiệp Địa hình   

Chủ tị ch Công ty 
Kiểm soát viên 

Các Phó Giám đốc 

Giám đốc 

Chủ tịch Công ty 

Các đơn vị hạch toán nội bộ 

1. Đoàn Địa chính - Tư vấn đất đai 1 

2. Đoàn Địa chính - Tư vấn đất đai 2 

3. Đoàn Địa chính - Tư vấn đất đai 3 

4. Đoàn Địa chính - Tư vấn đất đai 5 

5. Đoàn Địa chính - Tư vấn đất đai 6 

6. Đoàn Công nghệ Môi trường 

Văn 

phòng  

Phòng 

KHSX 

Phòng 

KTCN 

Phòng 

KTCLSP 

Phòng 

TCKT 
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Cơ cấu lao động phân theo độ tuổi. 

Độ tuổi 
Tổng số 

(người) 

Trình độ 

Đại học 

(người) 

Cao đẳng 

(người) 

Trung cấp 

(người) 

Sơ cấp 

(người) 

56-60 4 4    

51-55 5 3  1 1 

40-50 31 15  6 10 

Dưới 40 231 86 21 103 21 

Tổng số 271 108 21 110 32 

Số lao động mùa vụ còn lại trung bình khoảng: 50 người. 

Cơ cấu lao động phân theo chức năng, nhiệm vụ. 

TT Nội dung Số lượng Ghi chú 

1 Tổng số lao động đóng bảo hiểm 271  

2 Lao động gián tiếp 52  

2.1 - Lao động quản lý 16  

2.2 - Lao động gián tiếp còn lại 29  

2.3 - Lao động động phù trợ, phục vụ, lái xe 7  

3 Tỷ lệ % lao động GT/tổng LĐ 19,19%  

5. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trước CPH 

5.1. Tình hình kinh doanh theo từng lĩnh vực 

Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai đang cung cấp các dịch vụ chính 

như sau: 

- Đo đạc bản đồ; 

- Quản lý đất đai; 

- Môi trường ; 

- Biến đổi khí hậu, địa chất, khoáng sản, tài nguyên nước, biển đảo và dịch vụ 

khác. 
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5.2. Cơ cấu doanh thu và lợi nhuận theo từng lĩnh vực:  

a. Cơ cấu doanh thu theo từng lĩnh vực 

(Đơn vị: triệu đồng) 

TT Nội dung 

2012 Quý I-2013 
Từ 01/04/2013 

đến 31/3/2014 

Từ 01/04/2014 

đến 31/3/2015 

Từ 01/04/2014 

đến 30/9/2015 

Giá 

trị 

Tỷ 

trọng 

Giá 

trị 

Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 

Giá trị Tỷ 

trọng 

Giá trị Tỷ 

trọng 

1 Đo đạc bản đồ 3.572 13,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0.0% 0 0.0% 

2 Quản lý đất đai 85.344 85,2% 0 0,0% 99.921 95,4% 74.878 95.2% 14.252 100% 

3 Môi trường 1.407 0,7% 943 31,4% 1.252 1,2% 1.568 2.0% 0 0.0% 

4 Các dịch vụ khác 2.056 0,5% 2.056 68,6% 3.581 3,4% 2.196 2.8% 0 0.0% 

 Tổng cộng 92.379 100% 2.999 100% 104.754 100% 78.642 100% 14.252 100% 

(Nguồn: Theo BCTC kiểm toán năm 2012, 2013, 2014 và BCTC thời điểm 30/9/2015 

Công ty TNHH Một thành viên Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai) 

b. Cơ cấu lợi nhuận gộp theo từng lĩnh vực 

(Đơn vị: triệu đồng) 

TT Nội dung 

2012 Quý I-2013 
Từ 01/4/2013  

đến 31/3/2014 

Từ 01/4/2014 

đến 31/3/2015 

Từ 01/4/2015 

đến 30/9/2015 

Giá trị 
Tỷ 

trọng 

Giá 

trị 

Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 

trọng Giá trị 
Tỷ 

trọng 

1 Đo đạc bản đồ 5 0.03%         

2 Quản lý đất đai 14.621 97.51% 488 100% 18.240 97.40% 13.649 95.88% 1.929 100% 

3 Môi trường 80 0.53%   200 1.07% 350 2.46%   

4 Các dịch vụ khác 289 1.93%   286 1.53% 237 1.66%   

 Tổng cộng 14.995 100% 488 100% 18.726 100% 14.236 100% 1.929 100% 

(Nguồn: Theo BCTC kiểm toán năm 2012, 2013, 2014 và BCTC thời điểm 30/9/2015 

Công ty TNHH Một thành viên Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai)  

5.3. Nguồn nguyên liệu 

Nhìn chung, các dịch vụ Công ty đang thực hiện chủ yếu là đo đạc bản đồ, quản 

lý đất đai, môi trường và một số dịch vụ khác có tỷ lệ chi phí nguyên vật liệu rất thấp, 

mặt khác các loại nguyện vật liệu phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ chính của Công 

ty khá phổ biến trên thị trường nên Công ty có nhiều thuận lợi trong việc lựa chọn đơn 

vị cung cấp với mức giá hợp lý và nguồn cung ổn định. Vì vậy, có thể nói Công ty có 

nguồn cung cấp nguyên, nhiên vật liệu ổn định, dồi dào, giúp Công ty chủ động được 

trong cung cấp dịch vụ, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. 
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5.4. Chi phí hoạt động  

Cơ cấu các khoản mục chi phí chủ yếu của Công ty trong các năm gần đây 

được thể hiện trong bảng sau: 

(Đơn vị tính: triệu đồng) 

Khoản mục 

Năm 2012 Quý I-2013 
Từ 01/4/2013  

đến 31/3/2014 

Từ 01/4/2014  

đến 31/3/2015 

Từ 01/4/2015  

đến 30/9/2015 

Giá 

trị 
%/DTT 

Giá 

trị 
%/DTT Giá trị %/DTT 

Giá 

trị 
%/DTT Giá trị %/DTT 

Giá vốn hàng 

bán 
75.329 83,40% 2.476 83,54% 85.997 82,12% 64.171 81,84% 12.322 86,46% 

Chi phí tài chính 4.552 5,04%   5.057 4,83% 4.530 5,78% 417 2,93% 

Chi phí QLDN 8.688 9,62% 515 17,38% 11.208 10,70% 7.268 9,27% 1.376 9,65% 

Chi phí khác 1.568 1,74%   126 0,12% 201 0,26% 4,5 0,03% 

Tổng cộng 90.137 99,79% 2.991 100,91% 102.388 97,77% 76.170 97,15% 14.120 99,07% 

Doanh thu 

thuần 
90.324 100% 2.964  100% 104.723 100% 

 

78.407  

 

100%  14.252  

 

100% 

 

(Nguồn: Theo BCTC kiểm toán năm 2012, 2013, 2014 và BCTC thời điểm 30/9/2015 

Công ty TNHH Một thành viên Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai)  

5.5. Trình độ công nghệ 

Các công nghệ và thiết bị hiện có của Công ty chủ yếu là thiết bị, công nghệ 

phục vụ cho công tác đo đạc bản đồ, quản lý đất đai và đánh giá tác động môi trường. 

- Công nghệ dẫn đường bằng vệ tinh toàn cầu gồm: GPS, RTK để thành lập 

lưới khống chế và thành lập bản đồ địa hình, địa chính các loại tỷ lệ. 

- Công nghệ thành lập lưới độ cao các cấp hạng. 

- Công nghệ thành lập bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. 

- Công nghệ thành lập bản đồ địa hình, bản đồ chuyên đề và xây dựng cơ sở dữ 

liệu thông tin địa lý GIS. 

- Công nghệ quan trắc, đánh giá tác động môi trường. 

Các thiết bị, công nghệ hiện có của Công ty đạt mức tiên tiến trong khu vực. 

Tuy nhiên, các thiết bị hiện nay đều đã cũ, số lượng còn hạn chế không đủ nhu cầu cho 

sản xuất. 

5.6. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 

Với đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên 
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và môi trường nên hiện tại Công ty chủ yếu tập trung duy trì ổn định và tiếp tục phát 

triển các hoạt động dịch vụ truyền thống là đo đạc bản đồ đây chính là thế mạnh của 

Công ty; các dịch vụ phục vụ quản lý đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý, 

cơ sở dữ liệu đất đai. Đẩy mạnh mở rộng các dịch vụ sang các lĩnh vực môi trường, 

biến đổi khí hậu, định giá bất động sản, biển, hải đảo… 

5.7. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ 

Trong quá trình cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực Tài nguyên Môi trường, Công 

ty luôn kiểm tra chặt chẽ, tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. Đối với các sản phẩm, dịch vụ ngoài lĩnh vực Tài nguyên Môi trường, Công ty 

tuân thủ các quy định hiện hành của các bộ, ngành quản lý về lĩnh vực sản phẩm, dịch 

vụ đó, cụ thể: 

- Công ty kiểm tra thông qua Ban kỹ thuật của các đơn vị sản xuất trực thuộc. 

- Công ty giám sát chất lượng dịch vụ thông qua Phòng kiểm tra chất lượng sản 

phẩm. 

5.8. Hoạt động Marketing  

Uy tín của Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ Đất đai được xây dựng chủ 

yếu nhờ vào chất lượng và tiến độ thực hiện dịch vụ do Công ty cung cấp. Đối tác 

truyền thống của Công ty chủ yếu là các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông 

Vận tải các tỉnh và một số đối tác khác có quan hệ qua nhiều năm. Vì vậy, Công ty ít 

thực hiện việc marketing, quảng bá hình ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Hàng năm Công ty có giới thiệu hình ảnh của Công ty trên tạp chí Tài nguyên và Môi 

trường. 

5.9. Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền 

Với đặc thù là doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường, Công ty hiện chưa đăng ký hình ảnh Logo, nhãn hiệu riêng. Dự kiến sau 

khi cổ phần hóa Công ty sẽ tiến hành đăng ký nhãn hiệu thương mại cho sản phẩm, 

dịch vụ của mình. Hiện Công ty đang thực hiện Logo sau để làm thương hiệu cho sản 

phẩm, dịch vụ của Công ty: 
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5.10. Một số hợp đồng công ty đã thực hiện ký  kết 

TT TÊN HỢP ĐỒNG 
Sản phẩm 

/dịch vụ 

Giá 

trị 

(triệu 

đồng) 

Thời gian 

khởi công 

Thời gian 

hoàn 

thành 

1 

Thành lập CSDL nền thông tin địa 

lý ở tỷ lệ 1/1000 gắn với mô hình 

số độ cao phủ trùm các tỉnh Lai 

Châu - Điện Biên - Sơn La 

Đo đạc bản đồ 3.050 18/6/2010 30/8/2011 

2 

Thành lập CSDL nền thông tin địa 

lý ở tỷ lệ 1/5000 khu vực thành 

phố Kon Tum tỉnh Kon Tum, 

thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai 

Đo đạc bản đồ 2.658 12/8/2011 29/2/2012 

3 

Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông 

tin địa lý ở tỷ lệ 1/2000 khu vực 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang 

Đo đạc bản đồ 2.120 30/9/2011 30/9/2012 

4 

Thành lập CSDL nền thông tin địa 

lý ở tỷ lệ 1/2.000 gắn với mô hình 

số độ cao khu vực huyện Thanh 

Oai, Thường Tín - Hà Nội 

Đo đạc bản đồ 4.511 05/12/2012 30/9/2013 

5 

Đo đạc bản đồ địa chính và cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên 

Quản lý đất 

đai 
10.030 3/2009 12/2010 

6 

Xây dựng lưới địa chính 4 huyện 

Mường Nhé, Mường Ảng, Điện 

Biên Đông, Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên 

Quản lý đất 

đai 
8.308 22/4/2011 30/6/2011 

7 

Đo đạc bản đồ địa chính và cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất 08 xã huyện Mường Ảng, 

Điện Biên 

Quản lý đất 

đai 
22.060 22/4/2012 31/12/2014 

8 

Đo đạc bản đồ địa chính và cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất 07 xã huyện Mường Nhé, Điện 

Biên 

Quản lý đất 

đai 
20.771 22/4/2012 31/12/2014 

9 

Đo đạc bản đồ địa chính và cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất 09 xã huyện Điện Biên Đông, 

Điện Biên 

Quản lý đất 

đai 
27.484 22/4/2012 31/8/2015 

10 

Đo đạc bản đồ địa chính và cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất huyện Tủa Chùa, Điện Biên 

Quản lý đất 

đai 
41.614 22/4/2012 31/8/2015 
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11 

Đo đạc bản đồ địa chính, cấp Giấy 

chứng nhận và xây dựng CSDL 

QLĐĐ các xã Nậm Tăm, Nậm 

Cha và Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, 

tỉnh Lai Châu 

Quản lý đất 

đai 
12.151 04/03/2011 31/12/2014 

12 

Đo đạc bản đồ địa chính, cấp Giấy 

chứng nhận các xã Tả Phìn, Phăng 

Sô Lin và thị trấn Sìn Hồ, huyện 

Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 

Quản lý đất 

đai 
8.610 25/05/2012 31/12/2014 

13 

Đo đạc thành lập bản đồ địa chính, 

cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, xây dựng CSDL quản lý 

đất đai xã Mường  Lai, Yên 

Thắng, Liễu Đô, huyện Lục Yên, 

tỉnh Yên Bái 

Quản lý đất 

đai 
10.752 04/5/2013 31/12/2014 

14 

Xây dựng bảng giá đất và bản đồ 

giá đất tỉnh Lào Cai năm 2015-

2019 

Quản lý đất 

đai 
1.804 17/6/2014 31/12/2014 

15 
Xây dựng CSDL quản lý đất đai 

huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 

Quản lý đất 

đai 
15.399 18/6/2014 18/6/2015 

16 

Xây dựng xây dựng lưới địa chính 

08 xã; đo đạc lập BĐĐC, cấp 

GCNQSD đất và chuẩn hóa hồ sơ, 

xây dựng CSDL 02 xã Hữu 

Khánh, Yên Khoái huyện Lộc 

Bình tỉnh Lạng Sơn 

Quản lý đất 

đai 
4.870 31/3/2010 31/12/2012 

17 

Đo vẽ thành lập bản đồ địa chính, 

đo địa hình cho bản đồ địa chính 

tỷ lệ 1/2000. 1/5000 khu vực bãi, 

cồn ven biển tỉnh Thái Bình 

Quản lý đất 

đai 
8.852 10/12/2010 25/3/2012 

18 

Đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ 

địa chính, cấp Giấy chứng nhận 

10 xã,  huyện Quỳnh Phụ, tỉnh 

Thái Bình (Gói thầu TB-T-008, 

Dự án VLAP) 

Quản lý đất 

đai 
9.978 10/4/2012 31/12/2014 

19 

Đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ 

địa chính, cấp Giấy chứng nhận 

09 xã,  huyện Quỳnh Phụ, tỉnh 

Thái Bình (Gói thầu TB-T-009, 

Dự án VLAP) 

Quản lý đất 

đai 
10.874 10/4/2012 31/12/2014 

20 

Đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ 

địa chính, cấp Giấy chứng nhận 

08 xã, phường TP Thái Bình, tỉnh 

Thái Bình (Gói thầu TB-T-015, 

Dự án VLAP) 

Quản lý đất 

đai 
10.991 10/4/2012 31/3/2015 
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21 

Đo đạc bản đồ, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất xã Yên 

Nhân, Yên Lộc, huyện Ý Yên, 

Nam Định 

Quản lý đất 

đai 
9.254 27/09/2013 31/12/2015 

22 

Xây dựng lưới địa chính; Đo đạc 

bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng 

nhận 12 xã, huyện Tuy An, Phú 

Yên 

Quản lý đất 

đai 
14.049 16/02/2012 30/6/2015 

23 

Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, 

cấp GCNQSD đất thị trấn Hai 

Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú 

Yên. 

Quản lý đất 

đai 
9.944 27/5/2013 30/6/2015 

24 

Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, 

cấp GCNQSD đất xã Ea Trol, 

huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. 

Quản lý đất 

đai 
7.150 27/5/2013 30/6/2015 

25 

Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, 

cấp GCNQSD đất xã Ea Ly, 

huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên 

Quản lý đất 

đai 
11.676 27/5/2013 30/6/2015 

26 

Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, 

cấp GCNQSD đất huyện Tây Hòa, 

tỉnh Phú Yên 

Quản lý đất 

đai 
39.594 12/11/2013 31/12/2015 

27 

Đo đạc thành lập bản đồ địa chính 

và cấp Giấy chứng nhận tại xã Ya 

Xiêr huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum 

Quản lý đất 

đai 
6.040 20/11/2012 30/6/2015 

28 

Chỉnh lý bản đồ địa chính, cấp 

Giấy CNQSD đất 09 xã huyện 

Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Quản lý đất 

đai 
44.723 27/02/2014 31/12/2015 

29 

Khoanh định khu vực cấm, tạm 

thời cấm hoạt động khoáng sản 

tỉnh Yên Bái 

Khoáng sản 1.155 24/12/2014 31/12/2014 

30 

Xác định ĐGHC khép kín đường 

ĐG với đường biên giới quốc gia, 

giải quyết mâu thuẫn đường 

ĐGHC giữa thực tế quản lý và các 

loại tài liệu tỉnh Kon Tum 

Địa giới hành 

chính 
3.764 02/11/2014 31/12/2015 

Nguồn: Công ty TNHH MTV Địa chất, Tư vấn và Dịch vụ đất đai 

 

6. Tình hình tài chính trong 03 năm trước khi chuyển đổi 

6.1 Một số chỉ tiêu chủ yếu 03 năm trước chuyển đổi 

(Đơn vị tính: triệu đồng) 
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Stt Chỉ tiêu 2012 Quý I-2013 

Từ 

01/04/2013 

Đến 

31/03/2014 

Từ 

01/04/2014  

Đến 

31/03/2015 

Từ 

01/04/2015  

Đến 

30/09/2015 

1 Tổng giá trị tài sản 99.203       86.301  91.171       102.815 104.786 

2 
Vốn Nhà nước theo sổ sách 

kế toán 
        7.018         7.195          7.195          8.738          8.738  

3 Nợ ngắn hạn       88.990       76.009       81.424       93.157  93.044 

 Trong đó: Nợ quá hạn      

4 Nợ dài hạn        2.550         2.550          2.126             920  2.900 

 Trong đó: nợ quá hạn      

5 
Nợ phải thu khó đòi đã xử 

lý   167            215  

 

6 Tổng số lao động 569 524 541 440 321 

7 Tổng quỹ lương 52.722 7.321 48.788       40.261  10.800 

8 
Thu nhập bình quân của 

người lao động/ tháng 
8,2 5,1 8,1               8,2  5,6 

9 Tổng doanh thu thuần 90.324           2.964  104.723       78.407         14.252  

10 Tổng chi phí 90.137 2.991 102.388 76.170 14.120 

11 Lợi nhuận trước thuế 2.242 7,4 2.366 2.471 134 

12 Lợi nhuận sau thuế 1.665 5,6 1.743 1.926 104 

13 
Tỷ suất Lợi nhuận sau 

thuế/vốn nhà nước 
22,23% 0,07% 22,87% 22,04% 1,19% 

(Nguồn: Theo BCTC kiểm toán năm 2012, 2013, 2014 và BCTC thời điểm 30/9/2015 

Công ty TNHH Một thành viên Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai)  

6.2    Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

những năm qua 

a. Những nhân tố thuận lợi 

Được sự quan tâm chỉ đạo, ủng hộ và giúp đỡ kịp thời của lãnh đạo Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, của Đảng ủy Tổng công ty, Hội đồng thành viên Tổng công ty 

trong việc định hướng phát triển sản xuất kinh doanh cũng như tạo điều kiện về cơ sở 

vật chất tạm ổn để các đơn vị hoạt động. 

Công ty được thừa hưởng uy tín về chất lượng sản phẩm và tiến độ thực hiện 

với các đối tác, đây là yếu tố quan trọng để mở rộng địa bàn và lĩnh vực hoạt động tạo 

đủ việc làm cho người lao động. 

Thị trường và lĩnh vực hoạt động tương đối rộng vì vậy toàn thể người lao động 

đều có đủ việc làm, tạo điều kiện cho người lao động yên tâm sản xuất, không lo lắng 
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thiếu việc làm. 

Công ty đã ban hành tương đối đầy đủ các quy chế, quy định trong lĩnh vực 

quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh vì vậy đã tạo được sự nhất quán trong điều 

hành. 

Cán bộ công nhân viên và toàn thể người lao động trong toàn Công ty rất đoàn 

kết, luôn luôn một lòng phấn đấu vượt qua khó khăn, vì sự phát triển chung của toàn 

Công ty. Đội ngũ người lao động có tay nghề cao, quen chịu khó, chịu khổ và tận tụy 

với công việc. 

b. Những nhân tố khó khăn 

Vốn điều lệ của Công ty còn quá nhỏ, không có vốn lưu động nên khó khăn 

trong việc mở rộng lĩnh vực hoạt động cũng như đầu tư chiều sâu để phát triển bền 

vững. 

Trụ sở của Công ty còn quá thiếu thốn, nhất là trong thời điểm hiện nay diện 

tích trụ sở ngày càng bị thu hẹp do yêu cầu của Tổng công ty nên ảnh hưởng không 

nhỏ đến tốc độ phát triển về mọi mặt của Công ty cũng như các đơn vị sản xuất trực 

thuộc. 

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh truyền thống của Công ty chủ yếu là đo đạc bản 

đồ. Tuy chức năng, nhiệm vụ của Công ty đã được mở rộng sang các lĩnh vực đất đai, 

bất động sản và môi trường nhưng công việc tại lĩnh vực môi trường và đất đai còn có 

nhiều khó khăn vướng mắc như thiếu vốn; nguồn nhân lực tuy đã được chuẩn bị từ 

trước nhưng vẫn còn thiếu và yếu về kinh nghiệm; các chính sách, quy định, quy 

chuẩn và định mức thuộc các lĩnh này của Nhà nước còn chưa hoàn chỉnh do đó khi 

thực hiện gặp rất nhiều khó khăn, không đem lại hiệu quả kinh tế nhưng Công ty sẽ 

quyết tâm thực hiện vì vậy rất cần sự định hướng, sự trợ giúp của Tổng công ty. 

Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế quốc tế và trong nước ảnh hưởng không 

nhỏ đến hoạt động sản xuất của Công ty. 

Lực lượng lao động có kinh nghiệm về nhiều mặt: kỹ thuật, quản lý sản xuất, 

đối ngoại... còn hạn chế. Lực lượng lao động của đơn vị phần lớn tuổi đời còn trẻ nên 

kinh nghiệm thực tế chưa có đặc biệt là trong công tác chỉ đạo điều hành sản xuất.  

Thiếu vốn nên việc đáp ứng trang thiết bị phục vụ sản xuất không kịp thời dẫn 

đến năng suất lao động không cao. 

Trình độ được đào tạo của người lao động là tương đối cao tuy nhiên năng lực 

thực hiện nhiệm vụ đặc biệt là trong lĩnh vực cấp GCN quyền sử dụng đất chưa đạt 
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yêu cầu nên năng xuất lao động thấp. 

Sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, có quá nhiều doanh nghiệp tư nhân, đơn 

vị sự nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến các lĩnh vực của Công ty, 

riêng trong ngành đo đạc bản đồ đã có quá nhiều Công ty, đơn vị được thành lập. 

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

7.1    Vị thế của Công ty trong ngành 

Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai là doanh nghiệp 100% vốn nhà 

nước và là đơn vị có uy tín trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. Công ty có mối 

quan hệ tốt với các tổng cục; các cục, vụ, viện thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Công ty cũng có mối quan hệ tốt với hầu hết các Sở Tài nguyên và Môi trường các 

tỉnh trong cả nước. Ngoài ngành Tài nguyên và môi trường Công ty còn có uy tín 

trong lĩnh vực Giao thông, Thủy lợi và thủy điện. Đây là điều kiện thuận lợi cho Công 

ty để mở rộng và phát triển hoạt động về dịch vụ Tài nguyên và Môi trường. 

7.2     Triển vọng phát triển của ngành 

Bộ Tài nguyên và môi trường là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Song song 

với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quản lý các ngành các lĩnh vực cũng phải phát triển theo xu thế chung của đất nước và 

phát triển theo sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật trên thế giới. 

Hiện tại những thiết bị, công nghệ đang sử dụng trong ngành là những thiết bị 

công nghệ tiên tiến trong khu vực. 

Tuy nhiên việc đầu tư nguồn lực của ngành còn phụ thuộc nhiều vào nền kinh 

tế của đất nước. Tuy vậy, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở 

thành một nước công nghiệp, đạt được sự phát triển đồng bộ về kinh tế và xã hội theo 

đó lĩnh vực tài nguyên và môi trường sẽ ngày càng được chú trọng. 

8. Thực trạng về đất đai đang sử dụng  

Diện tích nhà văn phòng đang sử dụng: Công ty được Tổng công ty Tài nguyên 

và Môi trường Việt Nam giao một tòa nhà 05 tầng với diện tích 1.150,95 m2 tại 

143/85, phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân. Tuy nhiên do quy hoạch đã được phê duyệt, 

một phần của tòa nhà nằm trên diện tích đất của thành phố Hà Nội đã thu hồi để làm 
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đường giao thông. Vì vậy diện tích còn lại của tòa nhà là 595,2 m2.  

Diện tích nhà xưởng không cần dùng: không có. 

Diện tích đất đang sử dụng trong kinh doanh: Hiện tại Công ty chưa có đất đai. 

Đất đai thuộc địa chỉ 143/85, phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân vẫn do Tổng công ty Tài 

nguyên và Môi trường Việt Nam quản lý. Công ty trả tiền thuê đất hàng năm. 

V. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA 

1. Thông tin về doanh nghiệp sau chuyển đổi 

1.1. Thông tin cơ bản 

 Tên gọi đầy đủ của công ty cổ phần: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI 

NGUYÊN MÔI TRƯỜNG  

 Tên tiếng Anh : Cadastre and Environmental Resources Joint Stock Company 

 Tên viết tắt: CERCO 

 Địa chỉ trụ sở chính : Số 143, ngõ 85, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội  

 Điện thoại: 04 35572491   

 Fax:  04 35572492 

 Website: www.datdaivietnam.vn, www.datdaivietnam.com.vn 

 Email: tuvan@datdaivietnam.vn, vinaland@datdaivietnam.vn 

 Logo :  

 

 

 

1.2. Ngành nghề kinh doanh 

TT Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty 

1. 

2. 

 

 

3. 

4. 

- Xử lý ảnh hàng không, viễn thám. 

-  Khảo sát, thiết kế, lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật; tư vấn giám sát 

các hoạt động về: Đo đạc bản đồ, đất đai, địa chất, khoáng sản, tài 

nguyên nước, môi trường, biển và hải đảo.  

- Kinh doanh bất động sản. 

- Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ 

http://www.datdaivietnam.vn/
http://www.datdaivietnam.com.vn/
mailto:tuvan@datdaivietnam.vn
mailto:vinaland@datdaivietnam.vn
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5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

 

14. 

 

15. 

 

quản lý bất động sản; Dịch vụ định giá bất động sản; Dịch vụ môi giới bất 

động sản; Dịch vụ đấu giá bất động sản; Dịch vụ sàn giao dịch bất động 

sản. 

- Đo đạc các thông số môi trường; thực hiện các dịch vụ về dự báo ô nhiễm 

 môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường;  

Lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường; Tư vấn, thẩm định, nghiên  

cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong lĩnh 

 vực môi trường. 

 

- Khảo sát, thiết kế, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, xử lý nước 

sạch, nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, vệ sinh môi trường; 

triển khai các giải pháp phòng, chống, khắc phục suy thoái môi trường, ô 

nhiễm môi trường và sự cố môi trường. 

- Xây dựng lưới khống chế tọa độ, độ cao nhà nước, lưới trọng lực, lưới địa 

chính các cấp hạng. 

- Đo vẽ, thành lập và hiện chỉnh bản đồ địa hình; Đo vẽ bản đồ địa hình đáy 

 sông, hồ, biển, đảo; Đo vẽ bản đồ địa chính các tỷ lệ và lập hồ sơ địa 

 chính. 

- Đo đạc các công trình phục vụ cho thiết kế, quy hoạch, xây dựng và quản 

lý các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm, công trình thủy. 

- Thành lập bản đồ và hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ hành chính các cấp, 

các loại bản đồ chuyên ngành, chuyên đề. 

- Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều tra thổ nhưỡng, đánh giá thích 

nghi và phân hạng đất đai; sử dụng tài nguyên nước; khai thác khoáng sản; 

bảo vệ môi trường. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường, hệ  

thống thông tin đất đai, thông tin địa lý, các hệ thống thông tin chuyên 

ngành. 

- Kinh doanh, kiểm định máy móc, thiết bị, vật tư khoa học kỹ thuật và các 

 sản phẩm tư liệu trong các lĩnh vực: Đo đạc bản đồ, địa chất khoáng sản, 

 tài nguyên nước, môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu. 

- Đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực để phục vụ cho 

 sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bất động sản. 
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16. 

 

 

 

17. 

18. 

19. 

20. 

 

 

21. 

 

22. 

23. 

24. 

 

25. 

 

26. 

- Khảo sát trắc địa công trình; Khảo sát địa hình công trình; Điều tra, đánh 

giá, tìm kiếm, thăm dò địa chất, khoáng sản, nguồn nước; Khai thác, chế 

biến, kinh doanh khoáng sản; Khai thác nước ngầm. 

- Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong 

 các lĩnh vực: Đo đạc bản đồ, đất đai, địa chất khoáng sản, tài nguyên nước; 

 Điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển, quy hoạch tổng thể phân 

 vùng biển, môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu. 

- Tư vấn kỹ thuật máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính. 

- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và các dịch vụ khác liên quan. 

- Dịch vụ về kỹ thuật nông nghiệp, lâm nghiệp. 

- Kinh doanh lữ hành du lịch; Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ 

 chức tua du lịch; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, khách sạn, nhà khách, nhà 

 nghỉ, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống. 

- Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô; Kinh doanh vận 

 chuyển hàng hóa bằng xe ô tô. 

- Kinh doanh vật liệu xây dựng. 

- Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng. 

- Tư vấn, thiết kế kết cấu, kiến trúc, giám sát và xây dựng các công trình 

 công nghiệp, dân dụng. 

- Tư vấn, thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 35 KV; thiết kế các công 

trình điện dân dụng, điện công nghiệp; Thiết kế cấp thoát nước. 

- Xuất nhập khẩu các mặt hàng do Công ty kinh doanh (trừ mặt hàng Nhà nước 

cấm). 

 

 

1.3. Cơ cấu vốn điều lệ 

Theo Quyết định số 2915/QĐ-BTNMT ngày 12/11/2015 về việc phê duyệt Phương án 

cổ phần hóa và chuyển Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Địa chính, Tư 

vấn và Dịch vụ đất đai thành công ty cổ phần, cơ cấu Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần 

như sau: 

Vốn điều lệ là: 13.350.000.000 đồng (Mười ba tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng) 

Cơ cấu sở hữu Vốn điều lệ của Công ty như sau: 



CÔNG BỐ THÔNG TIN 

 

27 

TT Cổ đông Tỷ lệ 
Số lượng 

cổ phần 

Giá trị 

cổ phần (đồng) 

1 
Tổng Cty Tài nguyên và Môi 

trường Việt Nam 
51,00% 680.850 6.808.500.000 

2 CBCNV ưu đãi để mua 22,00% 293.700 2.937.000.000 

2.1 
Mua theo tiêu chuẩn thâm niên 

làm việc trong khu vực nhà nước 
16,82% 224.500 2.245.000.000 

2.2 
Mua theo đăng ký làm việc lâu dài 

tại Công ty cổ phần 
05,18% 69.200 692.000.000 

3 Công đoàn Công ty 02,00% 26.700 267.000.000 

4 Nhà đầu tư chiến lược 12,00% 160.200 1.602.000.000 

5 
Nhà đầu tư bên ngoài mua cổ phần 

thông qua đấu giá 
13,00% 173.550 1.735.500.000 

 Tổng cộng (1+2+3+4+5) 100,00% 1.335.000 13.350.000.000 

Nguồn: Trích Quyết định số 2915/QĐ-BTNMT ngày 12/11/2015 về việc phê duyệt 

Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Địa 

chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai thành công ty cổ phần   

1.4. Tổ chức bộ máy  

Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường hoạt động theo Điều lệ 

tổ chức và hoạt động của Công ty do Đại hội đồng cổ đông thông qua, căn cứ theo các 

quy định của Luật doanh nghiệp, dưới sự quản trị, giám sát và điều hành của Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc: 

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):  

Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công 

ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ là cơ quan thông qua chủ 

trương chính sách đầu tư dài hạn trong việc phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, 

bầu ra cơ quan quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Hội đồng quản trị (HĐQT):  

Là cơ quan quản lý Công ty có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định 

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

ĐHĐCĐ quyết định. Định hướng các chính sách tồn tại và phát triển để thực hiện các 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị 

quyết hành động cho từng thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của 

Công ty. HĐQT gồm có 03 thành viên với nhiệm kỳ hoạt động là 05 năm. 
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Ban  kiểm soát:  

Do ĐHĐCĐ bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản 

trị và điều hành của Công ty. Ban kiểm soát gồm có 01 thành viên với nhiệm kỳ hoạt 

động là 05 năm. 

Ban Giám đốc:  

Do HĐQT bổ nhiệm gồm có một Giám đốc, hai Phó Giám đốc, một Kế toán 

trưởng. Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm là người đại diện theo pháp luật của Công ty, 

chịu trách nhiệm trước HĐQT, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động 

hàng ngày của Công ty. Phó Giám đốc và Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm theo đề 

xuất của Giám đốc. 

Các phòng ban nghiệp vụ:  

Văn phòng: là phòng nghiệp vụ thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho 

Tổng Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực sau đây:  

+ Kiện toàn bộ máy tổ chức; kiểm soát nguồn nhân lực và tài sản của Công ty; 

công tác quản lý và sửa chữa cơ sở hạ tầng, nhà, điện nước, phòng cháy, chữa cháy, 

công tác bảo vệ; quản lý cơ sở vật chất của Công ty; mua sắm thiết bị văn phòng, quản 

lý việc sửa chữa và điều động xe ô tô trong toàn Công ty; 

+ Quản lý và tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động 

trong Công ty theo quy định của Nhà nước và phù hợp với đặc điểm về tổ chức hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty; theo dõi, quản lý sức khỏe, y tế cơ quan; công 

tác vệ sinh, công vụ khu vực cơ quan Công ty; 

+ Thực hiện công tác soạn thảo và quản lý văn bản, giấy tờ, quản lý con dấu; 

công tác hành chính quản trị, văn thư lưu trữ, đối nội, đối ngoại, lễ tân;  

+ Thực hiện và kiểm soát an toàn lao động, vệ sinh lao động; giữ gìn trật tự trị 

an, bảo vệ cơ quan đơn vị an toàn;  

+ Thực hiện chức năng là đầu mối duy trì mối quan hệ giữa Công ty với các 

đơn vị trong và ngoài Công ty. 

- Phòng Kế hoạch Kinh doanh là phòng nghiệp vụ thực hiện chức năng tham 

mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty trong lĩnh vực quản lý và cung cấp dịch 

vụ, chịu trách nhiệm về kế hoạch và tổ chức thực hiện tạo ra sản phẩm trong toàn 

Công ty. 

- Phòng Tài chính Kế toán: là phòng nghiệp vụ thực hiện chức năng tham 

mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực: Quản lý các hoạt động 

tài chính - kế toán, trong đánh giá sử dụng tài sản, tiền vốn, kiểm toán nội bộ và thống 
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kê kinh tế theo đúng chế độ quản lý tài chính của Nhà nước, phù hợp với đặc điểm về 

tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

- Phòng Quản lý Kỹ thuật Công nghệ: là phòng nghiệp vụ thực hiện chức 

năng tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực: Lập và 

kiểm soát quá trình thiết kế kỹ thuật; xây dựng và kiểm soát các quy trình - công nghệ 

sản xuất sản phẩm; kiểm soát các hoạt động ứng dụng, cải tiến công nghệ trong quá 

trình sản xuất sản phẩm trong toàn Công ty. 

- Phòng Quản lý chất lượng sản phẩm: là phòng nghiệp vụ thực hiện chức 

năng tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực: Quản lý 

tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm; kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công trình, sản 

phẩm thuộc tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty. 

- Các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc Công ty:  

+ Các đơn vị sản xuất chịu trách nhiệm thi công các công trình theo kế hoạch 

được giao, đúng tiến độ, chất lượng và quy trình, quy định, quy phạm. 

+ Các đơn vị trực thuộc được tổ chức và hoạt động kinh doanh theo mục tiêu 

chung mà Công ty đề ra, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Công ty 

theo quy định của pháp luật có liên quan; 

+ Các đơn vị trực thuộc Công ty có con dấu riêng, có tài khoản tiền gửi tại ngân 

hàng và hạch toán phụ thuộc công ty; 

+ Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm trước Giám đốc, 

trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị; 

+ Các đơn vị trực thuộc Công ty hoạt động kinh doanh trong cùng một lĩnh vực, 

trong cùng môi trường hoặc cũng một loại dịch vụ có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ 

nhau trong các định hướng, chiến lược kinh doanh và phát triển thị trường đã được 

thống nhất thỏa thuận, trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi; 

nhằm phục vụ cho mục tiêu chung của Công ty; 

+ Các đơn vị trực thuộc thực hiện chế độ phân cấp hạch toán do công ty quy 

định; được tạo nguồn thu từ việc thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ, nghiên cứu 

khoa học và đào tạo chuyển giao công nghệ với các đơn vị trong và ngoài Công ty. 

+ Các đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty được Giám đốc ủy quyền ký kết các 

hợp đồng kinh tế, thực hiện các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, tổ chức và 

nhân sự theo phân cấp của công ty. 

- Các đoàn sản xuất phụ thuộc: 

+ Đoàn sản xuất phụ thuộc là đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty hoạt động sản 
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xuất, tư vấn, dịch vụ theo sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Công ty trong các lĩnh vực 

mà Công ty thực hiện. Các đoàn chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Chủ tịch kiêm 

Giám đốc Công ty; tuân thủ sự chỉ đạo, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm 

tra nghiệp vụ của Văn phòng và các Phòng chức năng trực thuộc Công ty. 

Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

VĂN 

PHÒNG 

PHÒNG 

KHKD 

PHÒNG 

QLKTCN  

PHÒNG 

QLCLSP 

PHÒNG 

TCKT 

CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT TRỰC 

THUỘC 

1. Trung tâm Địa chính đô thị phía Bắc 

2. Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Môi 

trường 

3. Trung tâm Quy hoạch và Dịch vụ Tài 

nguyên Môi trường 

4. Xí nghiệp Địa chính và Tài nguyên Môi 

trường 1 

5. Xí nghiệp Địa chính và Tài nguyên Môi 

trường 2 

6. Xí nghiệp Địa chính và Tài nguyên Môi 

trường 3 

 

CÁC ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN NỘI 

BỘ: 

 

1. Đoàn Địa chính - Tư vấn đất đai 1. 

2. Đoàn Địa chính - Tư vấn đất đai 2. 

3. Đoàn Địa chính - Tư vấn đất đai 3. 

4. Đoàn Địa chính - Tư vấn đất đai 5. 

5. Đoàn Địa chính - Tư vấn đất đai 6. 

6. Đoàn Công nghệ Môi trường. 
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2. Lao động tiếp tục chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần 

Theo Quyết định 2915/QĐ-BTNMT ngày 12/11/2015 về việc phê duyệt Phương án cổ 

phần hóa và chuyển Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Địa chính, Tư vấn và 

Dịch vụ đất đai thành công ty cổ phần, phương án lao động chuyển sang làm việc tại 

công ty cổ phần như sau: 

Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa: 271 người 

Tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần: 257 người 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai thực 

hiện chế độ đối với người lao động không chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần 

theo đúng chế độ nhà nước quy định. 

Cụ thể: 

STT Nội dung Tổng số Ghi chú 

I 
Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị 

doanh nghiệp cổ phần hóa 
271 

 

1 

Lao động không thuộc diện ký HĐLĐ (Thành viên 

HĐTV, Chủ tịch HĐTV, Kiểm soát viên, Giám đốc, 

KTT) 

05 

 

2 Lao động làm việc theo HĐLĐ 266  

 
Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời 

hạn 
83 

 

 
Lao động làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 

12 tháng đến 36 tháng 
183 

 

 
Lao động làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn dưới 

12 tháng 
 

 

3 
Lao động đang nghỉ việc nhưng có tên trong danh 

sách lao động của Công ty 
 

 

II 
Số lao động sẽ nghỉ việc tại thời điểm công bố giá 

trị doanh nghiệp cổ phần hóa 
14 

 

1 Số lao động đủ điều kiện hưu theo chế độ hiện hành  03  

2 Số lao động sẽ chấm dứt HĐLĐ, chia ra:   

 Hết hạn HĐLĐ   

 Tự nguyện chấm dứt HĐLĐ   

 
Chấm dứt hợp đồng lao động với lý do khác theo quy 

định của pháp luật 
 

 

3 Số lao động không bố trí được việc là tại thời điểm 11  
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công bố giá trị doanh nghiệp CPH, chia ra 

 
Số lao động dôi dư thực hiện theo NĐ số 91/2010/NĐ-

CP 
11 

 

 
Số lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động và trả 

trợ cấp mất việc làm 
 

 

III 
Số lao động sẽ chuyển sang làm việc tại Công ty cổ 

phần 
257 

 

1 Số lao động mà HĐLĐ còn thời hạn 257  

2 Số lao động nghỉ hưởng chế độ BHXH,chia ra:   

 ốm đau   

 Thai sản   

 Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp   

3 Số lao động đang tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, chia ra:   

 Nghĩa vụ quân sự   

 Nghĩa vụ công dân khác   

 Bị tạm giam, tạm giữ   

 Do 2 bên thỏa thuận (không quá 03 tháng)   

Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần như sau: 

Tiêu chí Số lượng (người) Tỷ trọng (%) 

Tổng cộng 257 100.00% 

Phân theo trình độ lao động 257 100.00% 

Trên Đại học 07 02.73% 

Trình độ đại học và cao đẳng 120 46.69% 

Trung cấp 108 42.02% 

Sơ cấp, công nhân và lái xe 22 08.56% 

Phân loại theo hợp đồng lao động 257 100.00%  

Hợp đồng không kỳ hạn 84 32.68% 

Hợp đồng thời hạn 1-3 năm 173 67.32% 

Hợp đồng thời vụ    

Phân theo giới tính 257 100.00%  

Nam  223 86.77% 

Nữ 34 13.23% 
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Kế hoạch xử lý lao động dôi dư: 

Công ty áp dụng theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 

18/07/2011 của  Chính  phủ  về  chuyển  doanh  nghiệp  100%  vốn  nhà  nước  thành 

Công ty cổ phần; Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 của Bộ Lao 

động Thương binh Xã hội về hướng dẫn  thực hiện chính sách đối với người lao động 

theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP và Thông tư số  38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 

24/12/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng  dẫn thi hành một số 

điều của Nghị định 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010 của Chính phủ quy định chính 

sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. 

Tại thời điểm sắp xếp chuyển đổi, Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai 

có 14 người lao động không bố trí được việc làm. Đối tượng lao động này sẽ thực hiện 

chấm dứt hợp đồng lao động và được hưởng các chính sách đối với người lao động dôi 

dư theo quy định tại Nghị định 63/2015/NĐ-CP. 

Theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Thông tư số 38/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 

của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thì phương án giải quyết lao động dôi dư được 

xây dựng sau thời điểm cơ quan có thẩm quyền thông  báo hoặc quyết  định  phê duyệt 

phương án chuyển thành công ty cổ phần. Do vậy Công ty dự kiến tổng mức hỗ trợ 

người lao động dôi dư được hưởng tính đến thời điểm 15/10/2015 là 480.188.978 đồng 

(đối tượng nghỉ hưu trước tuổi hưởng chính sách theo Nghị định 63/2015/NĐ-CP), cụ 

thể: 

Hỗ trợ 03 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) cho mỗi năm (đủ 12 tháng, 

không tính tháng lẻ) nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại điểm a, khoản 

1, Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) (theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 

Thông tư 38/2010/TT-BLĐTBXH); 05 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có)  cho 

20 năm đầu làm việc có đóng BHXH (theo quy định tại  điểm b khoản 2  Điều 3 Thông 

tư 38/2010/TT-BLĐTBXH); Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm làm việc có đóng 

BHXH được trợ cấp thêm ½ tháng  tiền  lương  và  phụ  cấp  lương  (nếu  có). Trường  

hợp  số  năm  làm  việc có tháng lẻ thì được tính theo nguyên tắc trên 06 tháng được 

tính là 01 năm, đủ 06 tháng trở xuống không được tính (theo quy định tại điểm b khoản 

2 Điều 3 Thông tư 38/2010/TT-BLĐTXBH). 

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 về Quy 

định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu: 

“1. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư quy định 

tại Điều 3 Nghị định này và người đại diện phần vốn của công ty được quy định như 
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sau: 

a) Đối với công ty thực hiện sắp xếp lại theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị 

định này, nguồn kinh phí thực hiện chính sách đối với người lao động dồi dư từ tiền bán 

cổ phần lần đầu, bán doanh nghiệp; trường hợp không đủ thì được bổ sung từ Quỹ Hỗ 

trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp;” 

Do đó tổng nguồn kinh phí chi trả cho người lao động dự kiến là 480.188.978 

đồng, trong đó: 

Công ty chi trả: 0 đồng; 

Tiền từ nguồn kinh phí bán cổ phần lần đầu (trường hợp nếu tiền bán cổ phần lần 

đầu không đủ thì sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp): 480.188.978 đồng.  

Nguồn kinh phí chi trả cho người lao động sẽ được quyết toán theo số liệu thực 

tế chi trả cho người lao động tại thời điểm người lao động chính thức nghỉ việc. 

3. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp chuyển sang công ty cổ phần 

Căn cứ Biên bản thẩm tra xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH Một 

thành viên Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai ngày 13/10/2015: 

3.1. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31/03/2015  

Quyết định số 2632/QĐ-BTNMT ngày 15/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành 

viên Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai để chuyển đổi thành công ty cổ phần, giá trị 

thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm 0h ngày 01/04/2015 là 107.418.179.809 đồng.  

Trong đó:  

 Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp: 13.340.807.346 đồng 

 Tài sản cố định chờ thanh lý không đưa vào cổ phần hóa: 195.438.916 đồng  

3.2. Tổng tài sản tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 0h ngày 01/04/2015 

Theo Biên bản thẩm định kết quả định giá doanh nghiệp của Công ty TNHH Một thành 

viên Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai:  

Đơn vị: đồng 

Chỉ tiêu 
Số liệu sổ sách  

kế toán 

Số liệu  

xác định lại 
Chênh lệch 

1 2 3 4 

A. Tài sản đang dùng (I+II+III+IV) 102.619.557.739  107.418.179.809   4.798.622.070  

I. TSCĐ và đầu tư dài hạn  7.506.691.281  10.774.591.227   3.267.899.946  

1. Tài sản cố định  7.021.744.387  9.723.307.337   2.701.562.950  

a. TSCĐ hữu hình 7.021.744.387   9.699.874.337   2.678.129.950  
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b. TSCĐ vô hình -  23.433.000  23.433.000  

3. Chi phí XDCB dở dang  -   -   -  

4. Các khoản ký cược, ký quỹ dài hạn  700.000  700.000   -  

5. Chi phí trả trước dài hạn 484.246.894  1.050.583.890  566.336.996  

II. TSLĐ và đầu tư ngắn hạn  95.112.866.458  95.112.866.458   -  

1. Tiền và các khoản tương đương tiền 347.208.233   347.208.233   -  

a. Tiền mặt tồn quỹ  320.935.891  320.935.891  -  

b. Tiền gửi ngân hàng  26.272.342  26.272.342  -  

3. Các khoản phải thu  39.802.283.993  39.802.283.993   -  

4. Vật tư hàng hoá tồn kho  54.844.261.602  54.844.261.602   -  

5. Tài sản lưu động khác 119.112.630   119.112.630   -  

6. Chi phí sự nghiệp  -   -   -  

III. Giá trị lợi thế kinh doanh của 

doanh nghiệp 
 -  1.530.722.124   1.530.722.124  

IV. Giá trị quyền sử dụng đất  -   -   -  

B. Tài sản không cần dùng  -   -   -  

(Chỉ ghi giá trị còn lại theo sổ sách kế 

toán) 
      

I. TSCĐ và đầu tư dài hạn  -   -   -  

II. TSLĐ và đầu tư ngắn hạn  -   -   -  

C. Tài sản chờ thanh lý 195.438.916   -   (195.438.916) 

I. TSCĐ và đầu tư dài hạn 195.438.916   -   (195.438.916) 

1. Tài sản cố định 195.438.916     (195.438.916) 

2. Chi phí trả trước dài hạn (CCDC)  -   -   -  

II. TSLĐ và đầu tư ngắn hạn  -   -   -  

1. Công nợ không có khả năng thu hồi  -   -   -  

2. Vật tư hàng hóa tồn kho  -   -    

D. Tài sản hình thành từ quỹ khen 

thưởng, phúc lợi 
 -   -   -  

E. Tài sản hình thành từ nguồn 

kinh phí 
 -   -   -  

TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA 

DOANH NGHIỆP  

(A + B + C + D + E) 

102.814.996.655  107.418.179.809   4.603.183.154  

Trong đó:       

TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ 

DOANH NGHIỆP (Mục A) 
102.814.996.655  107.418.179.809   4.603.183.154  
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E1. Nợ thực tế phải trả  94.077.372.463  94.077.372.463   -  

E2. Nguồn kinh phí sự nghiệp  -   -   -  

TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN 

VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH 

NGHIỆP [A-(E1+E2)] 

 8.737.624.192  13.340.807.346   4.603.183.154  

 

Tổng giá trị thực tế phần vốn nhà nước theo sổ sách kế toán của doanh nghiệp tại 

01/04/2015 là: 8.737.624.192 đồng. 

Tổng giá trị thực tế phần vốn nhà nước xác định lại của doanh nghiệp tại 

01/04/2015 là: 13.340.807.346 đồng. 

Tài sản không cần dùng: Không có. 

Giá trị quyền sử dụng đất: Không có. 

3.3. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp 

3.3.1. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 

 Nhà cửa vật kiến trúc 

Tại thời điểm 0h ngày 01/04/2015, nhà cửa vật kiến trúc của Công ty được đánh giá lại 

như sau: 

 Nguyên giá:    4.283.110.682 đồng 

 Giá trị còn lại:   2.763.450.849 đồng 

 Máy móc thiết bị 

Tại thời điểm 31/03/2015, máy móc, thiết bị của Công ty bao gồm: máy đo toàn đạc 

điện tử, trắc địa..., giá trị của máy móc thiết bị được đánh giá lại như sau: 

 Nguyên giá:    13.850.444.299 đồng 

 Giá trị còn lại:   5.776.470.961 đồng 

 Phương tiện vận tải 

Tại thời điểm 31/03/2015, phương tiện vận tải của Công ty là ô tô các loại, các phương 

tiện vận tải khác, giá trị của phương tiện vận tải được đánh giá lại như sau: 

 Nguyên giá:    3.459.751.726 đồng 

 Giá trị còn lại:   1.159.952.527 đồng 

 Tài sản cố định vô hình 

Tại thời điểm 31/03/2015, tài sản cố định vô hình của Công ty là các phần mềm ứng 

dụng, được xác định theo giá trị còn lại đang hạch toán trên sổ sách kế toán: 23.433.000 



CÔNG BỐ THÔNG TIN 

 

37 

đồng. 

3.3.2. Phương án sử dụng nhà văn phòng, đất đai: 

Công ty được Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam giao một tòa 

nhà 05 tầng với diện tích 1150,95 m2. Tuy nhiên do quy hoạch đã được phê duyệt, một 

phần của tòa nhà nằm trên diện tích đất của thành phố Hà Nội đã thu hồi để làm đường 

giao thông. Vì vậy diện tích còn lại của tòa nhà là 595,2 m2. Công ty sử dụng diện tích 

để làm trụ sở làm việc của Công ty và các đơn vị sản xuất trực thuộc. 

Đất đai thuộc địa chỉ 143/85, phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân hiện tại vẫn do 

Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam thuê và quản lý do đó Công ty trả 

tiền thuê đất hàng năm cho Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam. Vì vậy, 

để đảm bảo hiệu quả sử dụng đất và thuận lợi trong quản lý tài chính, đề nghị Tổng 

công ty tách riêng phần đất do Công ty đang sử dụng để Công ty làm thủ tục thuê đất 

trực tiếp với thành phố Hà Nội. 

4. Chiến lược và mục tiêu phát triển kinh doanh giai đoạn 2015-2017 

4.1. Chiến lược và mục tiêu phát triển 

a) Chiến lược phát triển 

 Công ty tiếp tục kế thừa và phát triển các hoạt động kinh doanh chính từ hình thức 

doanh nghiệp nhà nước chuyển sang, bao gồm các hoạt động chính:  

- Đo đạc bản đồ; 

- Quản lý đất đai; 

- Môi trường ; 

- Biến đổi khí hậu, địa chất, khoáng sản, tài nguyên nước, biển đảo và dịch vụ khác. 

b) Mục tiêu  

Mục tiêu cổ phần hóa của Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai bao gồm: 

- Nhằm huy động vốn của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài để nâng cao năng 

lực tài chính, đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả 

và sức cạnh tranh của Công ty. 

- Tăng vốn điều lệ của Công ty để phát triển mở rộng quy mô, tăng năng lực và khả 

năng cạnh tranh của Công ty, đảm bảo sản phẩm đáp ứng kịp thời theo yêu cầu của thị 

trường và sự phát triển của đất nước. 

- Bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, Công ty, nhà đầu tư và người lao động trong 

Công ty. 

- Thực hiện công khai, minh bạch theo nguyên tắc thị trường; khắc phục tình trạng cổ 
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phần hóa khép kín trong nội bộ doanh nghiệp. 

- Chuyển hình thức sở hữu 100% vốn nhà nước thành hình thức đa sở hữu, tạo sự thay 

đổi căn bản về phương thức quản lý, từng bước đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển 

quy mô, tăng cường năng lực tài chính, năng lực sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao 

hiệu quả hoạt động của công ty hiện nay và trong tương lai. 

- Huy động vốn nhàn rỗi của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp, của cá nhân và 

các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước để đầu tư và phát triển doanh nghiệp. 

- Nâng cao vai trò là chủ thực sự gắn chặt trách nhiệm, công việc và quyền lợi của cổ 

đông, tạo động lực thúc đẩy các công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh có 

hiệu quả, nâng cao thu nhập của người lao động, của cổ đông và góp phần tăng trưởng 

kinh tế đất nước. 

- Việc chuyển đổi từ hình thức công ty nhà nước sang công ty cổ phần buộc người lao 

động hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình đối với công ty, lợi nhuận làm ra không phải là 

của nhà nước, mà gắn chặt trên mỗi cổ đông, mỗi cán bộ công nhân viên. Vì vậy người 

lao động sẽ tích cực và năng nổ hơn trong sản xuất, bộ máy quản lý sẽ được thiết lập lại 

một cách chỉn chu và cơ cấu gọn nhẹ hơn, giúp tiết kiệm tối đa chi phí và nâng cao lợi 

nhuận cho Công ty. 

c) Các chỉ tiêu chính: 

  Trên cơ sở của tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh, quy mô lĩnh vực hoạt động 

của Công ty sau khi cổ phần và nền tảng các nguồn lực hiện có, Công ty đưa ra dự kiến 

các chỉ tiêu kinh tế trong ba năm tiếp theo như sau:  

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH TRONG SXKD TỪ NĂM 2015 -2017 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

1 Vốn điều lệ Tr. đồng 13.350 13.350 13.350 

2 Tổng doanh thu Tr. đồng 82.327 86.443 90.765 

3 Tổng chi phí Tr. đồng 79.757 83.823 88.095 

4 Lợi nhuận trước thuế Tr. đồng 2.570 2.620 2.670 

5 LNTT/Vốn điều lệ % 19,25% 19,63% 20,00% 

6 Lợi nhuận sau thuế (LNST) Tr. đồng 2.005 2.044 2.083 

7 LNST/ Vốn điều lệ % 15,02% 15,31% 15,60% 

8 Trích lập các quỹ Tr. đồng 1.255 1.244 1.233 

 Quỹ dự phòng tài chính Tr. đồng       
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 Quỹ khen thưởng phúc lợi Tr. đồng 879 871 863 

 Quỹ đầu tư phát triển Tr. đồng 376 373 370 

9 Lợi nhuận giữ lại Tr. đồng       

10 LNST để chi cổ tức Tr. đồng  800 850 

11 Tỷ lệ cổ tức chi trả %  5,99% 6,37% 

12 
Thu nhập NLĐ (triệu 

đồng/người/tháng) 
 6,0 6,5 7,0 

13 
Số lao động bình quân trong 

năm 
 320 320 320 

4.2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:  

 Đối với tổ chức bộ máy Công ty cổ phần: 

Sau khi cổ phần hóa, Công ty sẽ hoạt động theo Luật Doanh nghiệp dưới sự quản 

lý, giám sát và điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát và Ban Giám 

đốc. Việc thành lập HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc sẽ tuân theo đúng 

quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định hiện hành về công ty cổ phần. Cơ sở hoạt 

động của Công ty cổ phần là Điều lệ, trên cơ sở tôn trọng pháp luật và các quy định có 

liên quan. 

Cơ cấu quản lý và bộ máy tổ chức Công ty cũng sẽ được sắp xếp, tinh giản ở 

mức hợp lý nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả. Công ty cũng sắp xếp lại 

và củng cố một số phòng ban, một số đơn vị sản xuất trực thuộc để tập trung thực hiện 

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Song song với việc sắp xếp và củng cố lao động, công tác đào tạo và việc tuyển 

dụng mới cũng được Ban lãnh đạo Công ty chú trọng nhằm bố trí sắp xếp lại lao động 

phù hợp với chuyên môn, sở trường, tận dụng có hiệu quả một cách triệt để nguồn nhân 

lực của Công ty. 

 Đối với sản xuất kinh doanh: 

Để đạt được những mục tiêu và thực hiện được chiến lược nêu trên, các quá trình 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ được kiện toàn lại theo hướng tập trung 

vào các nội dung sau:  

- Phân tích, đánh giá môi trường, thị trường sản xuất kinh doanh, gồm các nội 

dung: đánh giá tiềm năng phát triển của thị trường (thực trạng, xu hướng, dự báo nhu 

cầu, rủi ro); rà soát hệ thống pháp lý, thủ tục hành chính có liên quan; phân tích đối thủ 

cạnh tranh (quy mô, năng lực, chiến lược của các đối thủ chủ chốt trên thị trường); xác 

định nguồn cung các yếu tố đầu vào thiết yếu và phương án chuẩn bị nguồn lực cho 

hoạt động sản xuất kinh doanh. 
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- Lập kế hoạch kinh doanh, bao gồm các nội dung: xây dựng mục tiêu kinh 

doanh trong từng giai đoạn phát triển; lập kế hoạch nguồn lực, kế hoạch doanh thu, chi 

phí, dòng tiền; xây dựng cơ chế kiểm soát quá trình thực hiện kế hoạch và hiệu chỉnh kế 

hoạch cho phù hợp với thực tế; 

- Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh, gồm các nội dung: phân tích điểm 

mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của Công ty tại từng giai đoạn, thời điểm; xác định 

mục tiêu, công việc chi tiết đến từng đơn vị, bộ phận; xây dựng cơ chế làm việc đội, 

nhóm; 

- Điều hành tổ chức sản xuất kinh doanh, gồm các nội dung: lập phương án sản 

xuất kinh doanh chi tiết cho từng loại sản phẩm, từng hợp đồng, dự án; tổ chức phân 

công thực hiện và kiểm soát quá trình, kết quả thực hiện; thống kê, đo lường, phân tích, 

đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh. 

VI. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

1. Rủi ro về kinh tế 

Kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2015 diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu 

có nhiều biến động mạnh: Thị trường hàng hóa quốc tế, đặc biệt là dầu thô giảm giá liên 

tục và giảm ở mức sâu trong những tháng qua, chủ yếu do nguồn cung tăng, tác động 

tích cực tới tăng trưởng của các nước nhập khẩu dầu nhưng đối với các nước xuất khẩu 

dầu, tăng trưởng bị ảnh hưởng do doanh thu xuất khẩu giảm. Bên cạnh đó, mối quan 

ngại lớn nhất trong thời gian qua là sự bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu với việc 

giảm giá đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, khiến 

phần lớn các quốc gia châu Á phải đối mặt với áp lực phá giá tiền tệ để bảo đảm năng 

lực cạnh tranh tại các thị trường xuất khẩu. Ngoài ra, thị trường tiền tệ và cổ phiếu tại 

các nền kinh tế mới nổi đang chịu nhiều áp lực do các dòng vốn đầu tư giảm đáng kể… 

Ở trong nước, giá dầu thế giới giảm mạnh đã khiến giá dầu trong nước giảm, tác 

động trực tiếp đến nền kinh tế và ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, xem xét ở khía cạnh 

tích cực thì giá dầu giảm là cơ hội để hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ trong 

nước giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm, thúc đẩy tiêu dùng xã hội. Xuất, 

nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự giảm giá đồng Nhân 

dân tệ và các đồng tiền của nhiều nước khác trên thế giới.  

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng năm 2015 ước tính tăng 6,50% so với 

cùng kỳ năm 2014, trong mức tăng 6,50% của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm 

nghiệp và thủy sản tăng 2,08%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,57%; khu vực 

dịch vụ tăng 6,17%. 

Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng cũng như các doanh 
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nghiệp khác trong cả nước nói chung đều phụ thuộc vào sự phát triển chung của nền 

kinh tế trong nước và trên thế giới. Những năm vừa qua suy thoái kinh tế thế giới đã tác 

động mạnh mẽ đến nền kinh tế Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước suy 

giảm đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, bất động sản suy giảm rất nặng nề. 

Công ty Địa chính, Tư vấn và Dịch vụ đất đai hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực 

đo đạc bản đồ, quản lý đất đai vì vậy chịu ảnh hưởng rất lớn từ sự suy thoái kinh tế. Bởi 

vì nguồn ngân sách sử dụng cho công tác đo đạc bản đồ, quản lý đất đai là lấy từ 10% 

nguồn thu từ đất của các địa phương và một phần ngân sách của Trung ương hỗ trợ các 

tỉnh nghèo. 

2. Rủi ro pháp luật. 

Là Công ty nhà nước nên Công ty cũng chịu sự điều chỉnh chung của hệ thống 

văn bản pháp luật của Việt Nam. Đặc biệt, Luật Đất đai là ảnh hưởng đến Công ty nhiều 

nhất vì lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là liên quan đến đất đai. 

Hệ thống luật và các văn bản dưới luật của Việt Nam vẫn đang trong quá trình 

hoàn thiện, sự thay đổi về chính sách có thể xảy ra và khi xảy ra sẽ ít nhiều ảnh hưởng 

đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Tuy nhiên, có thể thấy được mặt tích cực từ những thay đổi này đó là tạo ra hành 

lang pháp lý ngày càng chặt chẽ và khoa học, phù hợp với hệ thống pháp luật và thông 

lệ quốc tế, tạo điều kiên thu hút vốn đầu tư nước ngoài cũng như giúp cho các hoạt động 

sản xuất kinh doanh trong nước tiến hành thuận lợi hơn. 

3. Rủi ro đặc thù. 

Trong lĩnh vực khảo sát, đo đạc bản đồ chủ yếu tập trung ở khu vực có điều kiện 

không thuận lợi về giao thông, địa hình, khí hậu… nên  công tác đảm bảo an toàn cho 

người lao động và thiết bị khó khăn, chi phí cho công tác sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng 

máy móc thiết bị lớn. 

Theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường công tác đo đạc bản đồ địa 

chính luôn gắn với công tác đo đăng ký kê khai cấp GCNQSD đất. Tuy nhiên công tác 

cấp GCNQSD đất phụ thuộc vào chủ sử dụng đất, sự vào cuộc của chính quyền địa 

phương, nên các công trình cấp GCNQSD đất thường chậm tiến độ, kéo dài, chi phí cao 

dẫn đến tình trạng lỗ. 

4. Rủi ro của đợt chào bán 

Đợt chào bán cổ phần lần đầu được coi là không thành công trong trường hợp số 

lượng cổ phần thực tế bán được thấp hơn so với số lượng cổ phần dự kiến chào bán 

trong thời hạn quy định.  
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Với thực trạng 432 doanh nghiệp nhà nước sẽ phải hoàn thành cổ phần hóa trong 

năm nay, tiến trình này đang được đẩy nhanh hết sức có thể bằng các cơ chế, chính sách 

rộng mở của Chính phủ. Tuy nhiên, cũng có nhiều doanh nghiệp bán cổ phần không có 

người mua, lúc này, việc tìm được nhà đầu tư chiến lược đáp ứng được nhu cầu về vốn 

về năng lực cần thiết không hề dễ dàng. Do đó, việc bán đấu giá cổ phần lần đầu của 

Công ty sẽ gặp một số khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ từ tình hình chung của đất nước. 

5. Rủi ro khác 

Ngoài những rủi ro nêu trên, các rủi ro khác như thiên tai, địch họa, v.v… là 

những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn cho tài sản, con người và 

tình hình hoạt động chung của Công ty. 

VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ BÁN CỔ PHẦN  

Việc quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa được thực hiện theo quy định tại 

mục III Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính. 

Số tiền thu được từ cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Địa chính, Tư 

vấn và Dịch vụ đất đai, sau khi trừ đi các khoản chi phí thực hiện cổ phần hóa theo quy 

định của Pháp luật, sẽ được chuyển về Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt 

Nam. 
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Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015 

 

ĐẠI DIỆN BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA  

CÔNG TY CON TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY  

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 

TRƯỞNG BAN 

(đã ký) 

DƯƠNG VĂN HẢI 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN  

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỊA CHÍNH, TƯ VẤN  

VÀ DỊCH VỤ ĐẤT ĐAI 

 

CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƯỞNG 

(đã ký) 

VÕ DƯƠNG NGUYÊN 

(đã ký) 

LƯU THỊ HUYỀN 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN  

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

(đã ký) 

NGUYỄN THỊ THANH THỦY 


