
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BẾN TRE 

ĐOẠN QUẢN LÝ GIAO THÔNG THỦY BỘ BẾN TRE  

Địa chỉ: 711C, Phú Hƣng, TP. Bến Tre, Bến Tre 
Điện thoại:  (075) 3812569   Fax: (075) 3817547 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

Thành phố Bến Tre, tháng 03 năm 2016 

T 

 

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 
BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG 

Để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tƣ, Ban đấu giá bán cổ phần Đoạn Quản lý Giao thông 

Thủy bộ Bến Tre khuyến cáo các nhà đầu tƣ tiềm năng nên tham khảo tài liệu này trƣớc khi quyết 

định đăng ký tham dự đấu giá. 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT 

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

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Địa chỉ: 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM 

Website: www.bvsc.com.vn 

TỔ CHỨC TƢ VẤN VÀ THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ 



Bản Công bố Thông Tin - Đoạn Quản lý Giao thông Thủy bộ Bến Tre  

                                        Trang 2 

 

MỤC LỤC 

 

PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ ................................................. 3 

1. Căn cứ pháp lý của đợt chào bán Cổ phần lần đầu ra công chúng của Đoạn quản lý Giao 

thông thủy bộ Bến Tre ........................................................................................................ 4 

2. Những người chịu trách nhiệm chính đối với bản Công bố thông tin ................................ 4 

3. Các thuật ngữ viết tắt .......................................................................................................... 6 

PHẦN II: TÌNH HÌNH VỀ DOANH NGHIỆP TRƢỚC CỔ PHẦN HÓA ........................ 7 

1. Giới thiệu về Công ty ......................................................................................................... 7 

2. Ngành nghề kinh doanh ...................................................................................................... 7 

3. Quá trình hình thành và phát triển ...................................................................................... 8 

4. Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu ............................................................................................. 8 

5. Cơ cấu quản lý và tổ chức ................................................................................................ 12 

6. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa ............................................................... 13 

7. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp .................................................................................... 15 

8. Danh sách Công ty mẹ, Công ty con và Công ty liên kết của tổ chức phát hành ............. 18 

9. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 3 năm trước khi cổ phần 

hóa, giai Đoạn 2012 - 2014 ...................................................................................................... 19 

10. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành ............................... 26 

PHẦN III: THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP SAU CỔ PHẦN HÓA .......................... 27 

1. Giới thiệu về doanh nghiệp sau cổ phần hóa .................................................................... 27 

2. Phương án đầu tư và chiến lược phát triển của công ty sau khi cổ phần hoá ................... 31 

3. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ..................................................................................... 32 

4. Rủi ro dự kiến ................................................................................................................... 32 

PHẦN IV: THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN ................................................................. 34 

1. Phương thức bán và thanh toán tiền mua cổ phần ............................................................ 34 

2. Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá........................................................................ 36 

3. Kết Luận ........................................................................................................................... 37 

 



Bản Công bố Thông Tin - Đoạn Quản lý Giao thông Thủy bộ Bến Tre  

                                        Trang 3 

 

PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ  

TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU 

 RA CÔNG CHÚNG 

 

Tổ chức có cổ phiếu được chào bán: 
ĐOẠN QUẢN LÝ GIAO THÔNG THỦY 

BỘ BẾN TRE 

Vốn điều lệ của tổ chức được chào bán: 15.500.000.000 đồng 

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 1.550.000 cổ phần 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần 

Loại cổ phần bán đấu giá: Cổ phần phổ thông 

Số lượng cổ phần bán đấu giá: 83.350 cổ phần 

Chiếm tỷ lệ: 5,38% vốn điều lệ 

Phương thức chào bán: 
Đấu giá công khai tại Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Chứng khoán Bảo Việt 

Giá khởi điểm bán đấu giá: 10.000 đồng/cổ phần 

Bước giá 100 đồng 

Đối tượng tham gia: 

Các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài 

nước theo quy định tại Quy chế bán đấu giá 

cổ phần lần đầu ra công chúng của Đoạn 

Quản lý Giao thông Thủy bộ Bến Tre 

Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa: 83.350 cổ phần 

Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu: 10 cổ phần 

Số lượng cổ phần nhà đầu tư được mua tối đa: 83.350 cổ phần 

Địa điểm nhận công bố thông tin, đăng ký tham dự, 

nộp tiền đặt cọc và tiền mua cổ phần: 

Tại các đại lý đấu giá 

Thời gian đăng ký tham dự, nộp tiền đặt cọc, nhận 

và nộp phiếu đấu giá, thời gian tổ chức đấu giá: 

Theo Quy chế đấu giá 

Địa điểm tổ chức đấu giá: 
Trụ sở chính của Đoạn: 711C, Phú Hưng, 

TP. Bến Tre, Bến Tre 

Đặt cọc: 
10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính 

theo giá khởi điểm. 
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1. Căn Cứ Pháp Lý Của Đợt Chào Bán Cổ Phần Lần Đầu Ra Công Chúng Của Đoạn 

Quản lý Giao thông Thủy bộ Bến Tre 

- Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; 

- 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; 

- 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; Nghị định số 189/2013/NĐ-CP 

ngày 20/11/2013 và Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ 

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

18/07/2011; 

- Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; 

- Thông tư 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ tài chính hướng dẫn bán cổ 

phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp 100% 

vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần; 

- Thông tư 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn xử lý tài 

chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước 

thành công ty cổ phần; 

- Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh về giá trị doanh 

nghiệp để cổ phần hóa Đoạn Quản lý Giao thông Thủy bộ Bến Tre; 

- Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh Bến Tre về việc 

phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Đoạn Quản lý Giao thông Thủy bộ Bến 

Tre thành công ty cổ phần 

- Căn cứ biên bản họp Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Đoạn quản lý giao thông thủy bộ Bến 

Tre ngày 18/3/2016 về việc thống nhất phương án bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến 

lược và cổ phần đấu giá công khai. 

2. Những Ngƣời Chịu Trách Nhiệm Chính Đối Với Bản Công Bố Thông Tin 

2.1.Ban chỉ đạo cổ phần hoá 

Họ và Tên Chức vụ 
Vị trí trong 

 BCĐ CPH 

Ông Nguyễn Trúc Sơn  Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bến Tre Trưởng ban 

Ông Nguyễn Văn Vân Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Phó trưởng ban 

Ông La Thành Công Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải Phó trưởng ban 

Ông Ninh Thến Mạnh Trưởng phòng Kinh tế ngành Sở Kế hoạch đầu tư Ủy viên 

Ông Nguyễn Hữu Thuần 
Phó trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài 

chính 

Ủy viên 
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Họ và Tên Chức vụ 
Vị trí trong 

 BCĐ CPH 

Bà Nguyễn Thị Khiết 
Trưởng phòng Lao động tiền lương – BHXH Sở 

Lao động, thương binh và xã hội 

Ủy viên 

Ông Lê Hùng Cường 
Trưởng Phòng nghiên cứu Kinh tế ngành VP-

UBND tỉnh 

Ủy viên 

Bà Lê Yến Duy Phó trưởng phòng TCBC & TCPCP Sở Nội vụ Ủy viên 

2.2.Tổ chức phát hành 

ĐOẠN QUẢN LÝ GIAO THÔNG THỦY BỘ BẾN TRE 

Ông Hà Văn Thảo Giám đốc 

Ông Phan Thanh Truyền Phó Giám đốc 

Ông Nguyễn Minh Phương Phó Giám đốc 

Bà Đỗ Thị Kim Loan Kế toán Trưởng 

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là 

phù hợp với thực tế, đầy đủ và cần thiết để nhà đầu tư có thể đánh giá về tình hình 

hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, giá trị doanh nghiệp và triển vọng phát 

triển của Đoạn Quản lý Giao thông Thủy bộ Bến Tre. 

2.3.Tổ chức tƣ vấn 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT 

Ông Võ Hữu Tuấn  Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh 

Ông Nguyễn Văn Khánh Trưởng phòng Tư vấn chi nhánh Tp.HCM 

Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá 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 Đoạn Quản lý Giao thông Thủy bộ Bến Tre cung cấp 

nhưng không hàm ý bảo đảm giá trị của chứng khoán. 
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3. Các Thuật Ngữ Viết Tắt 

Đoạn: Đoạn Quản lý Giao thông Thủy bộ Bến Tre  

Cổ phiếu:  Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý Giao thông Bến Tre  

TNHH: Trách nhiệm hữu hạn 

MTV: Một thành viên 

CTCP: Công ty cổ phần 

UBND: Ủy ban nhân dân 

CPH: Cổ phần hóa 

BCTC: Báo cáo tài chính 

CBCNV: Cán bộ công nhân viên 

TSCĐ: Tài sản cố định 

HĐND: Hội đồng nhân dân 

BVSC: Chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt 

XDCBDD: Xây dựng cơ bản dở dang 

HĐTV: Hội đồng thành viên 

HĐ: Hợp đồng 
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PHẦN II: TÌNH HÌNH VỀ DOANH NGHIỆP TRƢỚC CỔ PHẦN HÓA 

1. Giới thiệu về Công ty 

Đoạn Quản lý Giao thông Thủy bộ Bến Tre là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre. 

 Tên tiếng Việt: ĐOẠN QUẢN LÝ GIAO THÔNG THỦY BỘ BẾN TRE 

 Tên giao dịch: Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ Bến Tre 

 Trụ sở chính: 711C, ĐT.885, ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh 

Bến Tre. 

 Mã số thuế: 1300243710-001 

 Điện thoại: 075 3812569 

 Fax: 075 3817547 

 Email: dqlgttb.sgtvt@bentre.gov.vn 

 Quyết định số 3816/2004/QĐ-UB ngày 04 tháng 10 năm 2004 của UBND tỉnh 

Bến Tre về việc thành lập Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ. 

2. Ngành nghề kinh doanh 

Chức năng nhiệm vụ: 

 Thừa hành một số nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành do Sở Giao thông 

vận tải giao trên hệ thống đường bộ, đường thủy địa phương và quốc lộ do 

Trung ương ủy thác trên địa bàn tỉnh. 

 Quản lý và thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên hệ thống 

đường giao thông thủy, bộ. 

 Tổ chức đảm bảo giao thông trên các tuyến đường địa phương quản lý và quốc 

lộ do Trung ương ủy thác. 

 Phối hợp với chính quyền địa phương, Thanh tra giao thông để bảo vệ các công 

trình giao thông và hành lang an toàn giao thông thủy bộ. 

 Thi công các công trình giao thông. 

 Sản xuất và lắp đặt hệ thống báo hiệu giao thông thủy, bộ. 

 Sản xuất, gia công, lắp đặt các chi tiết cầu đường theo thiết kế có sẳn để phục vụ 

cho công tác đảm bảo an toàn giao thông. 

 Điều tiết giao thông trên các tuyến đường thủy trên địa bàn tỉnh. 

 Tham gia các hoạt động dịch vụ (cho thuê xe máy, thiết bị…) chuyên ngành về 

giao thông thuộc nguồn vốn tự bổ sung của đơn vị. 

 Thi công, quản lý các công trình chiếu sáng giao thông, công cộng. 

 Trồng, chăm sóc cây xanh, cây cảnh các công trình giao thông. 
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3. Quá trình hình thành và phát triển 

Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ được thành lập theo quyết định số 3816/2004/UB 

ngày 04/10/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre trên cơ sở tách khối Quản lý 

giao thông thủy bộ của Công ty Xây dựng và Khai thác công trình giao thông. 

Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao 

thông vận tải, thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 26/4/2006 của 

Chính phủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cán 

bộ và quản lý thu chi tài chính. 

4. Sản phẩm và dịch vụ chủ yếu 

Với kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, sửa chữa cầu 

đường và các công trình đường thủy trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Đoạn có những lợi 

thế nhất định về khách hàng và kinh nghiệm phục vụ dịch vụ, đặc biệt là thi công 

cầu đường, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng và cây xanh… Các sản phẩm, 

dịch vụ tiêu biểu của Đoạn cụ thể như sau: 

STT Tên công trình Giá trị 

  Năm 2005 2.021.868.000  

1 Xây dựng 16 cầu treo giao thông nông thôn giai đoạn 1 1.197.216.000  

2 Cán đá láng nhựa đường vào trung tâm xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày 824.652.000  

  Năm 2006 4.714.786.000  

1 
Sửa chữa cục bộ mặt đường bằng BTTN, gia cố lề đoạn km6+310 - 

km11+250 & láng nhựa cục bộ 1 lớp đoạn km22+347 - km24+519 
767.310.000  

2 Xây dựng trụ chống va cầu Khánh Hội 730.568.000  

3 Sửa chữa nâng tải cầu Cái Cối 423.681.000  

4 Xây dựng 23 cầu treo giao thông nông thôn giai đoạn 2 2.144.000.000  

5 Xây dựng cầu Rạch Heo, huyện Giồng Trôm 649.227.000  

  Năm 2007 10.258.055.000  

1 
Mở rộng đường cong, xây dựng hệ thống thoát nước dọc đoạn 

km29+500 
464.288.000  

2 
Sửa chữa, nâng cấp Đường huyện 10 (đoạn Km18+022 -  

Km20+844) 
427.342.000  

3 
Điều tiết đảm bảo An toàn giao thông thuỷ trong khi thi công cầu 

Cái Cấm 
6.247.210.000  

4 Xây dựng 4 cầu tỉnh Đoàn 703.408.000  

5 Xây dựng cầu nông thôn (dự án VIE) 2.415.807.000  

  Năm 2008 8.752.069.000  

1 Sửa chữa cầu Mỏ Cày km30+109, Quốc lộ 60 755.896.000  

2 
Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường đoạn km10+848 - km11+345, 

Quốc lộ 60 
1.955.188.000  

3 Xây dựng hệ thống thoát nước, vĩa hè đoạn km29+000 - 429.120.000  
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km30+000, Quốc lộ 60 

4 Sửa chữa cầu Thành Triệu km11+240, Đường tỉnh 884 399.473.000  

5 Sửa chữa cầu Việc Giữa tại km24+382, Đường tỉnh 883 368.799.000  

6 Sửa chữa cầu Lộ Quẹo tại km3+783, Đường huyện 11 368.515.000  

7 
Sửa chữa cục bộ Đường tỉnh 885 đoạn từ ngã 3 Chợ Giữa - chợ 

Giồng Tre 
784.180.000  

8 Xây dựng cầu Giồng Dầu, Đường huyện 19 669.772.000  

9 Xây dựng cầu nông thôn (dự án VIE)  3.021.126.000  

  Năm 2009 9.127.748.569  

1 
Sửa chữa, cải tạo đường cong để đảm bảo an toàn giao thông tại 

km38+200 và km39+500, Quốc lộ 60 
985.329.000 

2 Sửa chữa cầu Bưng Lớn tại km28+608, Đường tỉnh 883 + bổ sung 362.941.505  

3 Sửa chữa cầu Thừa Mỹ tại km3+783, Đường tỉnh 886 798.033.706  

4 Sửa chữa cầu Đỏ tại km10+009, Đường tỉnh 887 854.733.555  

5 Sửa chữa cầu Nguyễn Tấn Ngãi tại km9+494, Đường tỉnh 887 852.528.896  

6 
Sửa chữa cục bộ Đường tỉnh 885 đoạn từ ngã 3 Sơn Đốc - thị trấn 

Ba Tri 
893.058.108  

7 
Xây dựng hệ thống thoát nước dọc Đường tỉnh 885 đoạn từ 

km33+500 - km34+000 
405.465.798  

8 Xây dựng cầu nông thôn (dự án VIE) thực hiện năm 2009 1.331.505.000  

9 Xây dựng 8 cầu treo giao thông nông thôn  917.027.000 

10 Xây dựng cầu Long Mỹ, xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm 1.727.126.000  

  Năm 2010 23.014.775.800  

1 Xây dựng cống thoát nước km8+500 - km10+848, Quốc lộ 60 2.720.180.000  

2 Mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn 2) 649.125.000  

3  Xây dựng cầu Ao Vuông, xã Phú Long, huyện Bình Đại  1.977.388.800  

4  Xây dựng cầu Phú Lợi Hạ, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam  2.245.766.000  

5  Lộ nhà thi đấu Phú Khương, Đường Nguyễn Huệ  665.769.000  

6  Xây dựng cầu La Mã, xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm  2.287.341.000  

7 
 Điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa cầu Cái 

Mơn Lớn  
1.004.633.000  

8  Xây dựng cầu liên xã Hưng Lễ, Hưng Nhượng  2.708.622.000  

9 

 Mở rộng Đường tỉnh 885 đoạn từ đầu dự án đến cầu Bình Chánh 

thuộc dự án tuyến tránh thị trấn Giồng Trôm, Đường tỉnh 885, 

huyện Giồng Trôm.  

8.755.951.000  

  Năm 2011 50.502.430.700  

1 
Cải tạo hệ thống thoát nước, hè đường đoạn km79+500 -  

km80+000 trên Quốc lộ 57, huyện Thạnh Phú 
1.972.669.700  

2 
Thi công sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông đoạn từ km94+000 

-  km103+000, Quốc lộ 57 
1.405.090.000  
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3 
 Xây dựng bó vỉa hè và chỉnh trang đô thị đoạn từ đường Bà Nhựt - 

đường Lê Hoàng Chiếu, huyện Bình Đại  
2.511.720.000  

4  Cải tạo nâng cấp đường vào cầu La Mã  3.954.329.000  

5  Xây dựng cầu Sơn Cát, xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri  1.643.620.000  

6  Xây dựng cầu Mới, xã Long Thới, huyện Chợ Lách  2.087.015.000  

7 Đường giao thông vào Cồn Bửng 11.735.363.000  

8  Xây dựng cầu Vàm Bà Lựu, xã Tân Phú, huyện Châu Thành  1.797.567.000  

9 
Xây dựng hệ thống chiếu sáng, cây xanh thuộc dự án Xây dựng cầu 

Bến Tre 1, TP. Bến Tre. Gói 4 
9.188.782.000  

10 
 Thi công đoạn tuyến từ km3+086 - km5+540 thuộc dự án tuyến 

tránh thị trấn Giồng Trôm, Đường tỉnh 885, huyện Giồng Trôm.  
14.206.275.000  

  Năm 2012 37.808.019.000  

1 
Sửa chữa cục bộ Đường tỉnh 885 đoạn từ km0+000 - km11+500 và 

đoạn từ km34+200 - km40+200 
2.056.628.000  

2 
Sửa chữa nền mặt đường đoạn km 7+562  -  km 17+500 và km 

19+685 - km 47+212 
4.139.976.000  

3 

Cải tạo hệ thống thoát nước và hè đường đoạn km 61+300 -  km 

61+800, km 79+580 - km 79+800 và đoạn km 81+800 - km 

82+350 

2.299.683.000  

4 
Thi công sửa chữa cục bộ nền mặt đường đoạn từ km62+000 - 

km72+000, Quốc lộ 57. 
2.009.544.000  

5 
 Mở rộng hẻm thành đường phía sau Siêu thị Coop.Mart, Phường 

4, thành phố Bến Tre  
1.991.751.000  

6  Cầu Ấp Thạnh Tân – xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú; 3.700.000.000  

7 
 Xây dựng cầu An Quy liên xã An Thới – Đa Phước Hội, huyện 

Mỏ Cày Nam  
1.668.082.000  

8  Đường Kỷ Lục, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm   1.664.438.000  

9 

 Xây dựng đường từ vòng xoay cuối dự án cầu Bến Tre 1 đến 

đường vào cầu Hoàng Lam (thuộc dự án Xây dựng cầu Bến Tre 1, 

TP. Bến Tre). Gói 5  

18.277.917.000  

10 Năm 2013 34.882.462.000  

11 

Sửa chữa nâng tải cầu Nguyễn Tấn Ngãi (km09+449), cầu Đỏ 

(km10+009), cầu Ba Lạt (km13+741), cầu Hương Điểm 

(km16+086), cầu Lương Ngang (km16+664), Đường tỉnh 887 

 1.316.007.000  

13 

Thi công xây dựng và đảm bảo giao thông trong thi công Công 

trình: Sửa chữa cầu Ông Bồng và cầu 17/01 trên Đường huyện 22, 

huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 

            

2.756.771.000  

14 

Công trình: Sửa chữa hệ thống thoát nước khu vực thị trấn Chợ 

Lách Km17+850 – Km18+500 (bên phải); Sửa chữa đảm bảo giao 

thông đường đầu cầu của các cầu Đập Ông Chói Km7+563, Vĩnh 

Bình Km11+760, Cái Mơn Nhỏ Km31+662, Ranh Tổng 

Km54+769, Ông Ngò Km56+399; Sửa chữa cục bộ nền, mặt 

đường Km52+000  – Km74+000, Km80+500  – Km82+500; Sửa 

chữa hệ thống thoát nước khu vực chợ Tân Trung Km60+500 – 

5.476.009.000  
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Km61+000, khu vực chợ Tân Phong Km69+350 – Km69+700 và 

đoạn Km78+500 – Km79+250 (bên phải); Sửa chữa bờ kè đường 

vào cầu Ông Đình Km49+598, Quốc lộ 57, tỉnh Bến Tre.  

15 Sửa chữa cầu An Quy Km85+497, Quốc lộ 57  1.654.312.000  

16 

Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường đoạn từ Km22+000 -  

Km26+000;  Sửa chữa đảm bảo giao thông đường đầu cầu Chợ 

Xếp Km22+587, Hòa Lộc Km26+483, Mỏ Cày Km30+456, Cả 

Chát Nhỏ Km38+357, Cả Chát Lớn Km38+92 

 1.718.743.000  

17  Xây dựng cầu An Quy 1, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam   1.858.789.000  

18  Xây dựng cầu Rạch Dừa, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc   1.540.422.000  

19 Sửa chữa gia cố lề đoạn từ Km33+400 -  Km42+500, Quốc lộ 60.  1.911.885.000  

20  Xây dựng cầu Sông Lưu, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách   2.986.309.000  

21 

 Gói thầu: Xây dựng mới cầu Kinh Điều, cầu Ba Cò và sửa chữa 

nâng tải cầu Phú Long - Dự án: Đường ô tô đến trung tâm các xã 

An Khánh - Phú Túc - Phú Đức - Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh 

Bến Tre - HM: Sửa chữa nâng tải cầu Phú Long  

 13.663.215.000  

  Năm 2014 38.105.985.000  

1 
 - Sửa chữa cục bộ nền mặt đường , gia cố mở rộng lề đoạn từ vòng 

xoay Tân Thành đến Trường cao Đẳng, Đường tỉnh 884 
 1.690.062.000  

2 Xây dựng cầu Thạnh Lợi Đường huyện 25, huyện Thạnh Phú  1.877.286.000  

3 

Sửa chữa hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc qua thị trấn Mỏ Cày 

Km29+700 -  Km29+970; Sửa chữa, cải tạo lại ngã tư An Thiện – 

Thành Thới B (Km37+970) và mở rộng xây dựng tiểu đảo tại ngã 3 

Thơm (Km36+300); Gia cố chống sạt lở bờ sông mố A cầu Mỏ 

Cày (Km30+456) và mố B cầu Ông Đình; Sửa chữa cục bộ nền 

mặt đường đoạn Km27+000 – Km30+456, Quốc lộ 60. 

 4.562.288.000  

4 

 Gói thầu số 4 - xây dưṇg đường từ cầu Rac̣h Cừ đến cầu Băng Cung, 

bao gồm các cống và cầu Giò Gà thuộc dự án đường ô tô đến trung 

tâm các xã An Điền - Thạnh Hải - Mỹ An, huyện Thaṇh Phú  

 12.783.427.000  

5  Xây dựng trạm cân tải trọng xe, Quốc lộ 60   1.894.485.000  

6 

 Sửa chữa láng nhựa mặt đường đoạn Km84+000 - Km91+941; 

Sửa chữa láng hư hỏng mặt đường cán đá dăm, láng nhựa rộng 

5,5m đoạn Km92+305 - Km94+805  

 8.868.814.000  

7  Xây dựng cầu liên xã Mỹ Thạnh - Lương Phú, huyện Giồng Trôm   1.880.000.000  

8  Lắp đặt dãy phân cách trên tuyến Quốc lộ 60, huyện Mỏ Cày Bắc   4.549.623.000  

  Năm 2015 16.102.424.000  

1  Sửa chữa khẩn cấp mố B cầu An Hóa (km27+654), huyện Bình Đại   1.915.000.000  

2 

Bổ sung xây lắp công trình đoạn Km91+630 - Km92+305 Quốc lộ 

57, tỉnh Bến Tre Công trình: Sửa chữa láng nhựa mặt đường đoạn 

Km84 - Km91+941; Sửa chữa hư hỏng mặt đường cán đá dăm, 

láng nhựa rộng 5,5m đoạn Km 92+305 – Km94+805 (từ cuối Dự 

án Cầu Ván qua trung tâm xã Giao Thạnh), Quốc lộ 57 

 2.074.376.000  



Bản Công bố Thông Tin - Đoạn Quản lý Giao thông Thủy bộ Bến Tre  

                                        Trang 12 

 

STT Tên công trình Giá trị 

3 

 Hạ tầng giao thông xã Bảo Thạnh (Đường từ UBND xã Bảo 

Thạnh đến cầu Ruộng Muối; Đường từ ngã 3 nhà ông Chiến đến 

ngã 3 nhà ông Em và Đường từ Cống Trong ấp Thạnh Ngãi - trụ sở 

ấp Thạnh Lợi)   

 8.750.000.000  

4 

 Công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Thị trấn – 

An Đức, huyện Ba Tri (Giai đoạn 1) (Từ Km0+549,84 - 

Km0+895,51: Từ Km0+549,84 - giáp Huyện lộ 14)  

 3.363.048.000  

5. Cơ cấu quản lý và tổ chức 

5.1 Sơ đồ tổ chức trƣớc khi cổ phần hóa 

Đoạn Quản lý Giao thông Thủy bộ Bến Tre được tổ chức theo mô hình như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Đoạn Quản lý GTTB 

 

5.2 Ban lãnh đạo 

- Ban Giám đốc: 

 Ông Hà Văn Thảo   Giám đốc 

 Ông Phan Thanh Truyền   Phó Giám đốc 

 Ông Nguyễn Minh Phương Phó Giám đốc 

- Kế toán trƣởng:  

 Bà Đỗ Thị Kim Loan  

 

 

Ban Giám đốc 

 

Phòng  

Tổ chức hành chính 

 

Hạt Quản lý 

GTTB số 1 

 

Hạt Quản lý 

GTTB số 2 

 

Hạt Quản lý 

GTTB số 3 

 

Hạt Quản lý 

GTTB số 4 

Phòng  

Tài chính kế toán 

 

Phòng  

Nghiệp vụ tổng hợp 

 

Xưởng Cơ 

khí và SC 

Đội  

Công 

trình 1 
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5.3 Ngƣời lao động 

Tính đến thời điểm cổ phần hóa, tổng số lao động tại Đoạn là 195 người, được 

phân loại như sau: 

Tiêu chí 
Số lƣợng 

(ngƣời) 
Tỷ trọng 

Theo trình độ lao động 195 100% 

     Trình độ đại học và trên đại học 

     Trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp 

     Công nhân kỹ thuật và lao động phổ thông 

47 

40 

108 

24,1% 

20,52% 

55,38% 

Theo loại hợp đồng lao động 195 100% 

     Hợp đồng không thời hạn 

     Hợp đồng thời hạn từ 1-3 năm 

194 

1 

99,48 

0,52 

Theo giới tính 195 100% 

     Nam 

     Nữ 

175 

20 

89,74 

10,26 

Nguồn: Phương án cổ phần hóa Đoạn 

6. Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa 

Theo Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bến Tre việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Đoạn Quản lý giao 

thông thủy bộ Bến Tre, giá trị thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm ngày 

31/12/2014 để cổ phần hóa được thể hiện như sau: 

Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2014 như sau: 

- Tổng giá trị thực tế doanh nghiệp: 51.901.895.169 đồng 

- Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp: 15.389.022.304 đồng 

Chi tiết như sau: 

Chỉ tiêu 
 Số liệu sổ   

sách kế toán  

 Số liệu  

xác định lại  
 Chênh lệch  

(1)  (2)   (3)   (4=3-2)  

A. TÀI SẢN ĐANG DÙNG (I+II+III+IV) 59.661.556.744 51.901.895.169 (7.759.661.575) 

I. TSCĐ và Đầu tư dài hạn 13.282.373.853 7.630.630.454 (5.651.743.399) 

1. Tài sản cố định hữu hình 5.352.309.958 7.268.114.559 1.915.804.601 

- TSCĐ hữu hình là CTXD 1.576.265.469 2.213.369.550 637.104.081 

- TSCĐ hữu hình là MMTB, PTVT - TBDCQL 3.776.044.489 5.054.745.009 1.278.700.520 
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Chỉ tiêu 
 Số liệu sổ   

sách kế toán  

 Số liệu  

xác định lại  
 Chênh lệch  

(1)  (2)   (3)   (4=3-2)  

2. TSCĐ vô hình 7.567.548.000 - (7.567.548.000) 

3. BĐS Đầu tư - - - 

4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn - - - 

5. Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn - - - 

6. Chi phí XDCB dở dang 362.515.895 362.515.895 - 

II. TSLĐ và đầu tư ngắn hạn 46.379.182.891 44.271.264.715 (2.107.918.176) 

1. Tiền và các khoản tương đương tiền 277.495.981 277.495.981 - 

2. Đầu tư tài chính ngắn hạn - - - 

3. Các khoản phải thu 15.574.768.540 15.103.682.364 (471.086.176) 

- Phải thu khách hàng 14.022.436.227 13.740.559.647 (281.876.580) 

- Trả trước cho người bán - - - 

- Thuế GTGT được khấu trừ 211.639.243 211.639.243 - 

- Các khoản phải thu khác 1.340.693.070 1.151.483.474 (189.209.596) 

- Các khoản dự phòng phải thu khó đòi - - - 

4. Vật tư, hàng hóa tồn kho 27.894.299.888 26.407.467.888 (1.486.832.000) 

5. TSNH khác 2.632.618.482 2.482.618.482 (150.000.000) 

6. Chi phí sự nghiệp - - - 

III. Giá trị lợi thế kinh doanh của DN - - - 

B. TÀI SẢN TRẢ VỂ 1.030.785.995 1.030.785.995 - 

I. TSCĐ và đầu tư dài hạn 1.030.785.995 1.030.785.995 - 

1. Tài sản cố định hữu hình 1.030.785.995 1.030.785.995 - 

II. TSLĐ và đầu tư ngắn hạn: - - - 

C. TÀI SẢN HÌNH THÀNH TỪ QUỸ KT-PL - - - 

D. TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DN 60.692.342.739 52.932.681.164 (7.759.661.575) 

TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ CỦA DN (A) 59.661.556.744 51.901.895.169 (7.759.661.575) 

E1. Nợ thực tế phải trả 35.002.521.795 33.628.200.359 (1.374.321.436) 

E2. Số dư Quỹ khen thưởng, phúc lợi + Quỹ 

trợ cấp mất việc 
2.823.979.533 2.884.672.506 60.692.973 

E3. Nguồn kinh phí sự nghiệp 10.242.898.620 - 
(10.242.898.62

0) 

TỔNG GIÁ TRỊ VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI 

DOANH NGHIỆP [A-(E1+E2+E3)] 
11.592.156.796 15.389.022.304 3.796.865.508 

Nguồn: Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp của Đoạn tại ngày 31/12/2014 
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7. Tài sản chủ yếu của doanh nghiệp 

7.1 Thực trạng về tài sản cố định 

Tình hình tài sản cố định của Đoạn theo số liệu sổ sách kế toán và đánh giá lại tại thời 

điểm xác định giá trị doanh nghiệp (ngày 31/12/2014) như sau: 

Đvt: triệu đồng 

STT   Tên tài sản  

 Giá trị sổ sách kế toán   Giá trị thực tế   Chênh lệch  

 Nguyên 

giá  

 Giá trị 

còn lại  

 Nguyên 

giá  

 Giá trị 

còn lại  

Nguyên 

giá  

 Giá trị 

còn lại  

 A   Tài sản đang dùng   11.511   5.299   14.458   7.215   2.948  1.916  

   Tài sản cố định hữu hình   11.511   5.299   14.458   7.215   2.948  1.916  

 01   Nhà cửa vật kiến trúc   2.485   1.523   4.443   2.160   1.958   637  

 02   MMTB - PTVT - TBDCQL   9.026   3.776   10.015   5.055  989  1.279  

 B   Tài sản không cần dùng   4.067   1.031   4.067   1.031  -   -  

   Tài sản cố định hữu hình   4.067   1.031   4.067   1.031  -   -  

 01   Nhà cửa vật kiến trúc   2.425   1.018   2.425   1.018  -   -  

 02  
 MMTB - PTVT - 

TBDCQL  
 1.641  13   1.641  13  -   -  

 C  VỐN PHÚC LỢI  63  53  63  53  -   -  

   Tổng cộng   15.640   6.383   18.588   8.299   2.948  1.916  

Nguồn: Bản tổng hợp TSCĐ tại ngày 31/12/2014 của hồ sơ xác định giá trị Đoạn 

7.2 Tổng số diện tích đất đai doanh nghiệp đang sử dụng 

Đoạn đang quản lý và sử dụng tổng diện tích đất 31.753,495 m
2
 với hình thức nhà 

nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, chi tiết các địa điểm như sau: 

a. Thửa đất thứ nhất: Quyền sử dụng đất - Văn phòng Đoạn Quản lý Giao thông thủy bộ 

(thành phố Bến Tre). 

 Thửa đất số: 7, tờ bản đồ số: 64. 

 Địa chỉ: Ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 

 Diện tích: 6.923,2 m
2
. 

 Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 271763, do Sở Tài nguyên 

và Môi trường Bến Tre cấp ngày 13/06/2006 (vào sổ cấp GCN: T00657).  

 Đề nghị phương án sử dụng đất khi chuyển sang công ty cổ phần: 

+ Phương án sử dụng đất cụ thể: Tiếp tục quản lý và sử dụng sau khi chuyển đổi thành 

công ty Cổ phần. 

+ Hình thức: Thuê đất trả tiền hàng năm. 
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b. Thửa đất thứ hai: Quyền sử dụng đất - Hạt Quản lý giao thông thủy bộ số 1 (thành phố 

Bến Tre). 

 Địa chỉ: Xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 

 Diện tích: 2.500 m
2
. 

 Đề nghị phương án sử dụng đất khi chuyển sang công ty cổ phần: 

+ Phương án sử dụng đất cụ thể: Tiếp tục quản lý và sử dụng sau khi chuyển đổi thành 

công ty Cổ phần. 

+ Hình thức: Thuê đất trả tiền hàng năm. 

c. Thửa đất thứ ba: Quyền sử dụng đất - Hạt Quản lý giao thông thủy bộ số 2 (huyện Bình Đại). 

 Thửa đất số: 25, tờ bản đồ số: 01. 

 Địa chỉ: Xã Long Hòa, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. 

 Diện tích: 1.708 m
2
. 

 Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 379347, do Sở Tài nguyên 

và Môi trường Bến Tre cấp ngày 01/02/2005 (vào sổ cấp GCN: T00038).  

 Đề nghị phương án sử dụng đất khi chuyển sang công ty cổ phần: 

+ Phương án sử dụng đất cụ thể: Tiếp tục quản lý và sử dụng sau khi chuyển đổi thành 

công ty Cổ phần. 

+ Hình thức: Thuê đất trả tiền hàng năm. 

d. Thửa đất thứ tư: Quyền sử dụng đất - Hạt Quản lý giao thông thủy bộ số 2 (huyện Bình Đại) 

 Thửa đất số: 2756, tờ bản đồ số: 01. 

 Địa chỉ: Xã Phú Vang, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. 

 Diện tích: 3.750 m
2
. 

 Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 271748, do Sở Tài nguyên 

và Môi trường Bến Tre cấp ngày 29/05/2006 (vào sổ cấp GCN: T00644).  

 Đề nghị phương án sử dụng đất khi chuyển sang công ty cổ phần: 

+ Phương án sử dụng đất cụ thể: Tiếp tục quản lý và sử dụng sau khi chuyển đổi thành 

công ty Cổ phần. 

+ Hình thức: Thuê đất trả tiền hàng năm. 

e. Thửa đất thứ năm: Quyền sử dụng đất - Hạt Quản lý giao thông thủy bộ số 4 (huyện Ba Tri). 

 Thửa đất số: 977, tờ bản đồ số: 03. 

 Địa chỉ: Xã Vĩnh An, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. 

 Diện tích: 1.475 m
2
. 
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 Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 379348, do Sở Tài nguyên 

và Môi trường Bến Tre cấp ngày 01/02/2005 (vào sổ cấp GCN: T00039).  

 Đề nghị phương án sử dụng đất khi chuyển sang công ty cổ phần: 

+ Phương án sử dụng đất cụ thể: Tiếp tục quản lý và sử dụng sau khi chuyển đổi thành 

công ty Cổ phần. 

+ Hình thức: Thuê đất trả tiền hàng năm. 

f. Thửa đất thứ sáu: Quyền sử dụng đất - Hạt Quản lý giao thông thủy bộ số 3 (huyện Mỏ 

Cày Nam) 

 Thửa đất số: 182, tờ bản đồ số: 02. 

 Địa chỉ: Thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. 

 Diện tích: 1.716 m
2
. 

 Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 379346, do Sở Tài nguyên 

và Môi trường Bến Tre cấp ngày 01/02/2005 (vào sổ cấp GCN: T00037).  

 Đề nghị phương án sử dụng đất khi chuyển sang công ty cổ phần: 

+ Phương án sử dụng đất cụ thể: Chuyển giao về Sở Giao thông vận tải tiếp nhận quản 

lý sau khi chuyển đổi thành công ty Cổ phần. 

g. Thửa đất thứ bảy: Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn với đất - Hạt 

Quản lý giao thông thủy bộ số 3 (huyện Chợ Lách). 

 Thửa đất số: 2875, tờ bản đồ số: 01. 

 Địa chỉ: Xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. 

 Diện tích: 1.771 m
2
. 

 Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn 

liền với đất số BD 494864, do Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre cấp ngày 

25/07/2011 (vào sổ cấp GCN: CT00460).  

 Đề nghị phương án sử dụng đất khi chuyển sang công ty cổ phần: 

+ Phương án sử dụng đất cụ thể: Chuyển giao về Sở Giao thông vận tải tiếp nhận quản 

lý sau khi chuyển đổi thành công ty Cổ phần. 

h. Thửa đất thứ tám: Quyền sử dụng đất - Hạt Quản lý giao thông thủy bộ số 3 (huyện 

Thạnh Phú) 

 Thửa đất số: 25 -  27 - 28, tờ bản đồ số: 10. 

 Địa chỉ: Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. 

 Diện tích: 1.472,4 m
2
. 

 Hồ sơ pháp lý:  
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+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 379349, do Sở Tài nguyên và Môi 

trường Bến Tre cấp ngày 01/02/2005 (vào sổ cấp GCN: T00040). 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 379350, do Sở Tài nguyên và Môi 

trường Bến Tre cấp ngày 01/02/2005 (vào sổ cấp GCN: T00041). 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 379351, do Sở Tài nguyên và Môi 

trường Bến Tre cấp ngày 01/02/2005 (vào sổ cấp GCN: T00042). 

 Đề nghị phương án sử dụng đất khi chuyển sang công ty cổ phần: 

+ Phương án sử dụng đất cụ thể: Chuyển giao về Sở Giao thông vận tải tiếp nhận quản 

lý sau khi chuyển đổi thành công ty Cổ phần. 

i. Thửa đất thứ chín: Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn với đất - Hạt 

Quản lý giao thông thủy bộ số 3 (huyện Thạnh Phú). 

 Thửa đất số: 88, tờ bản đồ số: 48. 

 Địa chỉ: Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. 

 Diện tích: 1.712,3 m
2
. 

 Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn 

liền với đất số BD 494865, do Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre cấp ngày 

25/07/2011 (vào sổ cấp GCN: CT00461).  

 Đề nghị phương án sử dụng đất khi chuyển sang công ty cổ phần: 

+ Phương án sử dụng đất cụ thể: Chuyển giao về Sở Giao thông vận tải tiếp nhận quản 

lý sau khi chuyển đổi thành công ty Cổ phần. 

j. Thửa đất thứ mười: Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn với đất tại 

bến phà Cầu Ván cũ - Hạt Quản lý giao thông thủy bộ số 3 (huyện Thạnh Phú). 

 Địa chỉ: Xã Giao Thạnh – Xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre  

 Diện tích: 8.725,595 m2. 

 Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 21/3/2014 của UBND tỉnh về việc điều chuyển tài 

sản của bến phà Cầu Ván; Biên bản bàn giao tài sản ngày 15/4/2014 giữa Trung tâm 

Quản lý Phà & Bến xe và Đoạn Quản lý GTTB. 

 Đề nghị phương án sử dụng đất khi chuyển sang công ty cổ phần: 

+ Phương án sử dụng đất cụ thể: Chuyển giao về Sở Giao thông vận tải tiếp nhận quản 

lý sau khi chuyển đổi thành công ty Cổ phần. 

8. Danh sách Công ty mẹ, Công ty con và Công ty liên kết của tổ chức phát hành 

8.1 Công ty mẹ của tổ chức phát hành:  

Sở giao thông vận tải tỉnh Bến Tre 

Địa chỉ: 593/B4, Nguyễn Thị Định, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 



Bản Công bố Thông Tin - Đoạn Quản lý Giao thông Thủy bộ Bến Tre  

                                        Trang 19 

 

8.2 Danh sách Công ty con của tổ chức phát hành: Không có 

8.3 Danh sách Công ty liên kết của tổ chức phát hành: Không có 

9. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 3 năm trƣớc khi cổ 

phần hóa, giai Đoạn 2012 - 2014 

9.1 Tình hình hoạt động kinh doanh 

a. Sản lƣợng sản phẩm/giá trị dịch vụ và doanh thu qua các năm 

Với ngành nghề kinh doanh đa dạng, doanh thu của Đoạn chủ yếu đến từ 03 

mảng hoạt động chủ yếu là: (1.1) thi công công trình giao thông; (1.2) Quản 

lý và bảo dưỡng thường xuyên cầu đường; (1.3) Các hoạt động dịch vụ 

khác. Cơ cấu doanh thu của Đoạn trong từng lĩnh vực hoạt động qua các 

năm cụ thể như sau: 
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(ĐVT: đồng) 
 

STT Chỉ tiêu 
2012 2013 2014 2015 (Ƣớc) 

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

1 Doanh thu thuần 67.825.765.796 99,98% 73.285.051.030 99,95% 81.293.532.248 99,99% 70.072.024.417 99,99% 

1.1 
Thi công công trình giao 

thông xây dựng cơ bản 
30.829.938.455 45,44% 44.824.490.869 61,13% 34.899.195.261 42,92% 42.737.155.392 60,98% 

1.2 

Quản lý và duy tu bảo 

dưỡng thường xuyên cầu 

đường (Công trình vốn 

sự nghiệp giao thông, 

Quốc lộ 60, 57) 

35.729.280.091 52,67% 24.535.447.710 33,46% 45.362.364.546 55,79% 26.476.841.819 37,78% 

1.3 

Các hoạt động khác 

(Công tác điều tiết giao 

thông thủy; sửa chữa, gia 

công dãy phân cách..) 

1.266.547.250 1,87% 3.925.112.451 5,35% 1.031.972.441 1,27% 858.027.206 1,22% 

2 
Doanh thu hoạt động tài 

chính 
15.820.451 0,02% 36.678.191 0,05% 11.861.016 0,01% 5.758.345 0,007% 

3 
Doanh thu khác  

(Thanh lý ) 
- - - - - - - - 

 Tổng cộng 67.841.586.247 100% 73.321.729.221 100% 81.305.393.264 100% 70.077.782.76262 100% 

 

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2012, 2013, 2014 
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b. Nguyên vật liệu 

Nguyên vật liệu chính liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh của Đoạn là 

xăng – dầu các loại, điện, nước, sắt thép, đá, cát, nhựa đường; vật liệu xây 

dựng phục vụ cho việc duy tu và thi công đường, hè phố… Sự biến động giá 

cả của các mặt hàng nguyên vật liệu này sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận và hiệu 

quả hoạt động của Đoạn. 

c. Chi phí sản xuất 

Tỷ trọng các loại chi phí của Công ty so với doanh thu thuần qua các năm như sau:
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(ĐVT: đồng) 

STT Chỉ tiêu 

2012 2013 2014 2015 (Ƣớc) 

Giá trị 
Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 
Giá trị 

Tỷ 

trọng 

1 Giá vốn hàng bán 55.818.157.388 86,74% 60.312.365.129 87% 69.501.518.197 89,98% 60.723.376.100 91,45% 

1.1 
Thi công công trình giao thông 

thông xây dựng cơ bản 
25.371.926.682 39,43% 36.889.802.517 53,21% 28.836.900.764 37,33% 

36.753.953.637 57,24% 

1.2 

Quản lý và duy tu bảo dưỡng 

thường xuyên cầu đường (Công 

trình vốn sự nghiệp giao thông, 

Quốc lộ 60, 57) 

29.380.009.674 45,65% 20.119.067.122 29,02% 38.558.009.864 49,92% 

22.770.083.964 33,16% 

1.3 

Các hoạt động khác (Công tác 

điều tiết giao thông thủy; sửa 

chữa, gia công dãy phân cách..) 

1.066.221.032 1,66% 3.303.495.490 4,77% 2.106.607.569 2,73% 

737.903.397 1,05% 

2 Chi phí tài chính - - - -  -   

3 Chi phí bán hàng - - - -  -   

4 Chi phí quản lý doanh nghiệp 8.536.283.044 13,26% 9.012.955.823 13% 7.738.693.978 10,02% 5.994.406.662 8,55% 

5 Chi phí khác - - - -  -   

  Tổng cộng 64.354.440.432 100% 69.325.320.952 100% 77.240.212.175 100% 66.717.782.762 100% 

Nguồn: Báo cáo kiểm toán và Phương án CPH Đoạn
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d. Trình độ công nghệ 

So với các công ty hoạt động trong cùng lĩnh vực hiện nay, Đoạn thuộc nhóm 

doanh nghiệp có trình độ công nghệ ở mức trung bình. Xe máy, thiết bị, 

phương tiện vận tải của Đoạn ngoài một số được sản xuất trước năm 2000, còn 

lại mới được đầu tư trong vòng 05 năm trở lại đây với nhiều phương tiện 

chuyên dùng như xe cẩu, xe cuốc, xe lu, xe ben,… Để đảm bảo năng lực sản 

xuất, Đoạn có tổ sửa chữa chuyên phục vụ việc sửa chữa nhỏ và thay thế phụ 

tùng của các xe khi cần thiết. Máy móc thiết bị của tổ sửa chữa được trang bị 

tương đối đầy đủ. 

e. Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm mới  

Với đặc thù loại hình kinh doanh của Đoạn là hoạt động trong lĩnh vực thi công 

công trình, duy tu, sửa chữa cầu đường và các công trình thủy bộ do đó Đoạn 

chủ yếu tập trung thực hiện các hoạt động như thi công các công trình, duy tu 

sửa chữa các công trình giao thông và các hoạt động dịch vụ khác. Trong tương 

lai, khi chuyển đổi qua công ty cổ phần trong điều kiện thuận lợi, dự kiến phát 

triển thêm một số dịch vụ về san lấp mặt bằng, tư vấn lập và đánh giá hồ sơ mời 

thầu, quản lý dự án, giám sát thi công các công trình giao thông… 

f. Tình hình kiểm tra chất lƣợng sản phẩm và dịch vụ  

Trong hoạt động kiểm tra chất lượng, Đoạn áp dụng các tiêu chuẩn quy định 

cho từng loại sản phẩm, dịch vụ riêng biệt. Bên cạnh đó, quá trình làm việc 

của từng Đội được quản lý, giám sát thông qua nhật ký công tác và báo cáo kết 

quả công việc. Ngoài công tác tự kiểm tra của Đoạn, còn có sự phối hợp kiểm 

tra, giám sát của các đơn vị đặt hàng để tiến hành nghiệm thu xác nhận chất 

lượng, khối lượng sản phẩm dịch vụ. 

g. Hoạt động maketing: 

Hoạt động Marketing vẫn được Ban lãnh đạo Đoạn đặc biệt chú trọng. Đoạn 

quảng bá hình ảnh thông qua các kênh công tác xã hội và đoàn thể trong tỉnh 

cũng như khu vực.  

h. Các hợp đồng lớn đang thực hiện hoặc đã ký kết: 

ĐVT: Tỷ đồng 

STT SỐ HĐ TÊN ĐỐI TÁC NỘI DUNG GIÁ TRỊ 

1 43B/2014 

Ban Quản lý các dự án nguồn 

vốn sự nghiệp kinh tế ngành 

giao thông vận tải 

Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên 

quốc lộ 57 và quốc lộ 60 15 

2 42/2014 

Ban Quản lý các dự án nguồn 

vốn sự nghiệp kinh tế ngành 

giao thông vận tải 

Quản lý và duy tu bảo dưỡng thường 

xuyên cầu đường tỉnh, cầu đường 

huyện và đường thủy nội địa năm 

2015 

11,513 
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STT SỐ HĐ TÊN ĐỐI TÁC NỘI DUNG GIÁ TRỊ 

3 09/2015 
Ban Quản lý các dự án đầu tư 

xây dựng huyện Ba Tri 

Hạ tầng giao thông xã Bảo Thạnh 

(Đường từ UBND xã Bảo Thạnh đến 

cầu Ruộng Muối; Đường từ ngã 3 nhà 

ông Chiến đến ngã 3 nhà ông Em và 

Đường từ Cống Trong ấp Thạnh Ngãi 

- trụ sở ấp Thạnh Lợi) 

8,75 

4 44/2015 
Ban Quản lý các dự án đầu tư 

xây dựng huyện Ba Tri 

Công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng 

Cụm công nghiệp Thị trấn – An Đức, 

huyện Ba Tri (Giai đoạn 1) (Từ 

Km0+549,84 đến Km0+895,51: Từ 

Km0+549,84 đến giáp HL.14) 

3,363 

5 14/2015 
Cty TNHH Xây dựng & 

Thương mại Quốc Dũng 

Cầu Cống xã Phước Long, huyện 

Giồng Trôm 
2,309 

6 07/2015 Cty TNHH Xây dựng Sáu Dũng 

Xây lắp, đảm bảo giao thông công 

trình SC hệ thống thoát nước khu vực 

Thị trấn Mỏ Cày Km31+250 - 

Km31+500 (hai bên) trên QL60, tỉnh 

Bến Tre 

1,125 

Nguồn: Đoạn giao thông thủy bộ 

9.2 Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 03 năm 

trƣớc khi cổ phần hóa 

(ĐVT: triệu đồng) 

STT Chỉ tiêu 2012 2013 2014 
2015 

(Ước) 

1 Tổng doanh thu và thu nhập khác 67.841 73.321 81.305 70.077 

2 Trong đó, doanh thu thuần 67.841 73.321 81.305 70.072 

3 Tổng chi phí 64.354 69.325 77.240 66.717 

4 Chênh lệch thu chi trước thuế 3.487 3.996 4.065 3.360 

5 Chênh lệch thu chi sau thuế 2.615 2.997 3.170 2.620 

6 
Tỷ suất chênh lệch thu chi sau thuế 

trên tổng tài sản 
3,4% 4,6% 5,2% 6,1% 

7 
Tỷ suất chênh lệch thu chi sau thuế 

trên vốn chủ sở hữu 
12,3% 21,2% 20,5% 13,5% 

8 
Tỷ suất chênh lệch thu chi sau thuế 

trên doanh thu 
3,8% 4,1% 3,8% 3,7% 

Nguồn: Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ 

. 
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9.3 Những nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất của Công ty  

Trong năm vừa qua, một số yếu tố sau đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh 

doanh của Đoạn Quản lý GTTB: 

a. Những thuận lợi 

- Đoạn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các Sở, ban, ngành của tỉnh và chính quyền 

các cấp từ trung ương đến địa phương, đã tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thực hiện 

và hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được cấp trên giao hàng năm.  

- Đảng ủy, Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể, cùng tập thể cán bộ công nhân viên, 

người lao động trong Đoạn luôn đoàn kết nhất trí trong công tác lãnh đạo và điều 

hành sản xuất kinh doanh. 

- Ban lãnh đạo có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, tâm huyết và có trách nhiệm 

với công việc. Đội ngũ cán bộ công nhân viên có chuyên môn nghiệp vụ, nhiều kinh 

nghiệm, tinh thần đoàn kết và tự giác cao. 

- Đoạn đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong hoạt động công ích như: xây dựng, 

sửa chữa công trình giao thông, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng... Đội ngũ cán 

bộ quản lý, cán bộ chuyên môn kỹ thuật có kinh nghiệm trong việc quản lý trong việc 

cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng công trình. 

- Công tác duy tu sửa chữa các tuyến giao thông được quan tâm, chỉ đạo thực hiện kịp 

thời hạn chế tối đa tình trạng hư hỏng, xuống cấp trên các tuyến giao thông, đảm bảo 

giao thông thông suốt thúc đẩy trao đổi hàng hóa nội tỉnh và các vùng kinh tế trọng 

điểm trên cả nước. 

b. Những khó khăn. 

- Giá bán các sản phẩm, dịch vụ của Đoạn do Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre quyết 

định, trong khi đó các nguyên, nhiên, vật liệu…. đầu vào của Đoạn liên tục biến 

động, nên yếu tố ảnh hưởng tới giá thành biến động sẽ mất nhiều thời gian từ khi cần 

điều chỉnh giá do các giai đoạn lập, trình các cấp có thẩm quyền thẩm định và phê 

duyệt, làm giảm tính linh hoạt trong cơ chế hoạt động của Đoạn, ảnh hưởng đến hiệu 

quả sản xuất kinh doanh của Đoạn. 

- Một số máy móc, thiết bị của Đoạn đang sử dụng đã được đầu tư từ nhiều năm trước, 

hiện nay hay hư hỏng nên hiệu quả chưa cao. Đoạn đang có kế hoạch đầu tư thay thế 

dần các máy móc thiết bị này, tuy nhiên việc đầu tư này đòi hỏi nguồn vốn lớn, trong 

khi đó nguồn vốn hiện có giới hạn. 

- Địa bàn các công trình nằm trên phạm vi rộng lớn, thiếu tập trung, Đoạn đang gặp 

khó khăn về nguồn vốn đầu tư cũng như việc vận hành các hoạt động kinh doanh một 

cách hiệu quả. 

- Đa số CB.CNV có nhiều kinh nghiệm nhưng trình độ chưa đồng đều, cán bộ kỹ thuật 

được đào tạo từ nhiều nguồn khác nhau còn thiếu thực tiễn, trình độ quản lý chưa đáp 

ứng được yêu cầu trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh của Đoạn. 
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- Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ đã có hiệu lực 

kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2014, trong quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu 

thầu thì chủ đầu tư và nhà thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp 

quản lý đối với đơn vị sự nghiệp. Với loại hình hoạt động của Đoạn là đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải, do đó Đoạn sẽ không được tham gia đấu 

thầu các gói thầu trên 01 tỷ đồng do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư dẫn đến 

nhiều khó khăn trong hoạt động của đơn vị, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu 

nhập của cán bộ, nhân viên lao động. 

- Công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên trên các tuyến giao thông của tỉnh được đặc 

biệt quan tâm nhưng tình trạng hư hỏng cục bộ tại một số tuyến giao thông trọng 

điểm vẫn còn diễn ra nguyên nhân chủ yếu do mật độ phương tiện vận tải có tải trọng 

lớn lưu thông ngày càng tăng. 

- Năng lực cạnh tranh của Đoạn còn hạn chế, khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng trong 

bối cảnh các hoạt động dịch vụ xây dựng, sửa chữa hạ tầng giao thông đều thực hiện 

qua đấu thầu nên ảnh hưởng đến triển khai dự án, tiến độ thi công, làm phát sinh chi 

phí, giảm hiệu quả đầu tư nên tiềm ẩn mức độ cạnh tranh cao và rủi ro khá lớn. 

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

Đoạn được các cấp chính quyền tạo điều kiện cung cấp dịch vụ duy tu và sửa chữa cầu đường 

trên địa bàn tỉnh cũng như các khu vực phụ cận nên Đoạn luôn giữ vị thế dẫn đầu trong việc 

cung cấp các dịch vụ này trên địa bàn. Ngoài ra, Đoạn còn nhận được nhiều sự quan tâm của 

các cơ quan ban ngành trong tỉnh, đây là điều thuận lợi khi tham gia các công trình giao thông 

của tỉnh và nâng cao vị thế uy tín của Đoạn. 

Bên cạnh đó, quá trình tập trung dân cư và đô thị hóa đang diễn ra trên địa bàn tỉnh đã thúc đẩy 

nhu cầu đi lại ngày càng tăng kéo theo sự phát triển của hạ tầng giao thông. Việc các cấp ủy 

Đảng và chính quyền luôn quan tâm đến việc phát triển dịch vụ của Đoạn nhằm phục vụ tốt 

hơn đời sống nhân dân đã làm cho lĩnh vực hoạt động của Đoạn hứa hẹn nhiều tiềm năng phát 

triển trong tương lai. 



Bản Công bố Thông Tin - Đoạn Quản lý Giao thông Thủy bộ Bến Tre  

                                        Trang 27 

 

 PHẦN III: THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP SAU CỔ PHẦN HÓA 

1. Giới thiệu về doanh nghiệp sau cổ phần hóa 

1.1. Thông tin chung về doanh nghiệp sau cổ phần hóa 

 Tên tiếng Việt:  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ GIAO 

THÔNG BẾN TRE 

 Tên tiếng Anh: Ben Tre Construction and Traffic Management JSC 

 Tên viết tắt: BCT JSC. 

 Trụ sở chính: 711C, ĐT. 885, ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 Điện thoại: 075 3812569   Fax: 075 3817547 

1.2. Hình thức pháp lý 

Sau khi cổ phần hóa Đoạn sẽ hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, hoạt động 

theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.. 

1.3. Ngành nghề kinh doanh dự kiến sau cổ phần hóa 

Vẫn giữ nguyên các ngành nghề kinh doanh của Đoạn trước cổ phần hóa, với 

những ngành chính sau: 

- Cung ứng dịch vụ công ích, bảo trì cơ sở hạ tầng đường bộ; 

-  Xây dựng, sửa chữa công trình giao thông ; 

- Xây dựng nhà các loại; 

- Xây dựng công trình công ích; 

- Chuẩn bị mặt bằng; 

- Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước; 

- Kinh doanh vật liệu xây dựng; 

- Sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép cho xây dựng; 

- San lấp mặt bằng; 

- Bảo dưỡng, sửa chữa xe máy thiết bị thi công;  

- Thi công, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng; 

- Sản xuất gia công cơ khí, sản xuất và lắp đặt các kết cấu thép: dầm thép, bản mặt cầu 

thép… các chi tiết cầu đường theo thiết kế có sẳn để phục vụ cho công tác đảm bảo 

an toàn giao thông; 

- Sản xuất và lắp đặt hệ thống báo hiệu giao thông thủy, bộ; 

- Điều tiết giao thông thủy; 

- Tham gia các hoạt động dịch vụ (cho thuê xe máy, thiết bị…) chuyên ngành về giao thông; 
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- Tư vấn thiết kế, lập và đánh giá hồ sơ mời thầu, giám sát thi công công trình giao thông; 

- Kinh doanh các ngành nghề pháp luật không cấm. 

1.4. Cơ cấu tổ chức điều hành doanh nghiệp 

Công ty cổ phần Xây dựng và Quản lý giao thông Bến Tre 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 Tổng Giám đốc. 

 Đại Hội đồng cổ đông: đây là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao 

gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông có quyền 

biểu quyết ủy quyền.      

 Hội đồng quản trị: Số lượng Hội đồng quản trị 05 người, nhiệm kỳ 03 năm.  

 Ban kiểm soát: Số lượng Ban kiểm soát 03 người, nhiệm kỳ 03 năm. 

 Ban Tổng Giám đốc: Bao gồm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc (không 

quá 3 Phó Tổng Giám đốc). 

 Kế toán trƣởng: 01 người 

 Các Phòng, Ban nghiệp vụ chuyên môn, gồm: 

- Khối phòng ban, bộ phận trực thuộc Công ty: 

+ Phòng Tổ chức hành chính; 

+ Phòng Nghiệp vụ tổng hợp; 

+ Phòng Tài chính kế toán; 

+ Hạt Quản lý giao thông thủy bộ số 1 (Tiền thân là Hạt Quản lý giao thông thủy 

bộ số 1); 

+ Hạt Quản lý giao thông thủy bộ số 2 (Tiền thân là Hạt Quản lý giao thông thủy 

bộ số 2); 

+ Hạt Quản lý giao thông thủy bộ số 3 (Tiền thân là Hạt Quản lý giao thông thủy 

bộ số 4); 

- Khối đơn vị thành viên (chi nhánh): Có con dấu và hạch toán theo các quy định 

của pháp luật về chế độ tài chính – kế toán.  

+ Xí nghiệp Xây dựng và Quản lý công trình giao thông số 1 (Tiền thân do sáp 

nhập Đội Công trình 1 và Xưởng Cơ khí & sửa chữa) 

+ Xí nghiệp Xây dựng và Quản lý công trình giao thông số 2 (Tiền thân là Hạt 

Quản lý giao thông thủy bộ số 3)  
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1.5. Cơ cấu tổ chức Công ty sau cổ phần 

Bộ máy điều hành: Nguyên tắc tổ chức cơ cấu bộ máy điều hành là gọn, nhẹ, chất 

lượng và hiệu quả đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh 

trong toàn doanh nghiệp.  
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DỰ KIẾN MÔ HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN 

 

 

Phòng  

Tổ chức hành chính 

 

Hội đồng quản trị 

 

Ban Tổng Giám đốc 

 

Phòng  

Tài chính kế toán 

 Tổ chức hành chính 

 

Xí nghiệp Xây dựng  

và Quản lý CTGT số 2 

Phòng  

Nghiệp vụ tổng hợp 

 

 

Ban Kiểm soát 

 

Đại hội đồng cổ đông 

 

Xí nghiệp Xây dựng  

và Quản lý CTGT số 1 

 

 

Hạt Quản lý 

GTTB số 1 

 

Hạt Quản lý 

GTTB số 2 

 

Hạt Quản lý 

GTTB số 3 
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2. Phƣơng án đầu tƣ và chiến lƣợc phát triển của công ty sau khi cổ phần hoá 

2.1. Hệ thống chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 3 năm 

liền kề sau khi cổ phần hoá 

Trên cơ sở của tổ chức bộ máy, 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: 

ĐVT: triệu đồng. 

STT Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

1 Vốn điều lệ 15.500 15.500 15.500 

2 Giá trị sản lượng 55.000 58.000 61.000 

3 Doanh thu 50.000 52.727 55.454 

4 Tổng chi phí  48.000 50.618 53.236 

5 Lợi nhuận trước thuế (4%/DT) 2.000 2.109 2.218 

6 Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%) 400 421 443 

7 Lợi nhuận sau thuế 1.600 1.688 1.775 

8 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ 10,3% 10,8% 11,4% 

9 Phân chia lợi nhuận sau thuế 1.600 1.688 1.775 

9.1 Quỹ khen thưởng Ban điều hành 80 120 145 

9.2 Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh 15% 240 253 266 

9.3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% 160 168 177 

9.4 Chia cổ tức 1.120 1.147 1.187 

10 Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần 7,2% 7,4% 7,7% 

11 
Thu nhập người LĐ 

(triệu đồng/người/tháng) 
5,5 5,9 6,4 

12 Số lao động bình quân trong năm 155 160 165 

Nguồn: Phương án cổ phần hoá Đoạn 
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Các chỉ tiêu chính: 

- Tăng trưởng chung ≥ 5% so với năm trước; 

- Doanh thu đạt 85 - 90% sản lượng; 

- Thu nhập bình quân người lao động tăng hàng năm từ 8% trở lên; 

- Trả cổ tức cho các cổ đông từ 7% trở lên; 

- Đầu tư, mua sắm thiết bị đổi mới công nghệ mỗi năm từ đảm bảo yêu cầu sản xuất 

kinh doanh; 

- Bảo đảm 100% các công trình đạt chất lượng, tiến độ, an toàn; 

- Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng 100% yêu cầu về kỹ 

thuật và công nghệ. 

3. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ 

3.1. Vốn điều lệ 

Vốn điều lệ: 15.500.000.000 đồng.  

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần. Cơ cấu như sau : 

STT Cổ đông 
Số lƣợng 

(cổ phần) 

Giá trị cổ phần 

(triệu đồng) 
Tỷ lệ % 

I Nhà Nƣớc 1.162.500 11.625,00 75,00% 

II Cổ phần bán ra ngoài 387.500 3.875,00 25,00% 

1 Cổ phần bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên 242.250 2.422,50 15,63% 

2 Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 61.900 619,00 3,99% 

3 Cổ phần bán đấu giá công khai  83.350 833,50 5,38% 

 Tổng 1.550.000  15.500 100% 

3.2. Phƣơng án tăng giảm vốn điều lệ sau khi chuyển thành công ty cổ phần  

Trong 3 năm sau cổ phần hoá (2016-2018) Công ty có kế hoạch duy trì mức vốn điều lệ 

là 15,5 tỷ đồng, bằng mức vốn điều lệ khi Công ty cổ phần hoá. 

4. Rủi ro dự kiến 

4.1. Rủi ro về luật pháp 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng chịu sự điều chỉnh của 

nhiều văn bản pháp luật khác nhau như: Luật doanh nghiệp, Luật đấu thầu, các Luật 

về thuế... 

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. 
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Tuy nhiên, nếu các chính sách, hệ thống pháp luật của nhà nước được ban hành một 

cách đồng bộ, chặt chẽ, khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn sẽ tạo điều kiện cho 

các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước nói chung và của Công ty nói riêng 

được thuận lợi hơn. 

4.2. Rủi ro của đợt chào bán  

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2015 đã ghi nhận một đợt tăng điểm 

Ðợt bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Đoạn sẽ phụ thuộc vào diễn biến 

tình hình thị trường chứng khoán niêm yết tại thời điểm đấu giá, tâm lý của các nhà 

đầu tư cũng như tính hấp dẫn cổ phần của Công ty. Vì vậy, có thể có rủi ro không bán 

hết số cổ phần dự định chào bán. 

4.3. Rủi ro khác 

Hoạt động kinh doanh của Công ty có thể chịu ảnh hưởng bởi những rủi ro khác như 

rủi ro do sự ảnh hưởng những biến động chính trị, xã hội trên thế giới, chiến tranh, 

bệnh dịch,... làm cho thị trường bị giảm sút và các thị trường tiềm năng mất ổn định. 

Những rủi ro này có thể sẽ tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động kinh doanh 

của Công ty. 
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PHẦN IV: THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN 

1. Phƣơng thức bán và thanh toán tiền mua cổ phần  

Theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt, đối tượng chào bán và phương thức 

bán được tóm tắt như bảng sau: 

STT Đối tƣợng chào bán Giá bán 
Số lƣợng 

bán 

%/VĐL 

mới 
(*)

 

1 Nhà đầu tư chiến lược 
Theo quy định về mức giá bán 

cho NĐT chiến lược  

61.900 3,99% 

2 
Người lao động theo tiêu 

chuẩn thâm niên 

bằng 60% giá bán thành công thấp 

nhất cho nhà đầu tư chiến lược 

242.250 15,63% 

3 
Nhà đầu tư tham dự đấu giá Giá khởi điểm đấu giá: 10.000 

đồng/cổ phần 

83.350 5,38% 

 Tổng cộng  387.500 25,00% 

(*): VĐL mới sau khi cổ phần hóa của Công ty là 15,5 tỷ đồng.
 

Cụ thể: 

1.1. Đối với nhà đầu tƣ chiến lƣợc: 

a. Số lƣợng và giá bán: 

Tổng số cổ phần dự kiến bán cho nhà đầu tư chiến lược là 61.900 cổ phần, chiếm 

3,99% vốn điều lệ của Công ty cổ phần. 

Việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn theo phương thức:  

- Trường hợp có tối đa 03 nhà đầu tư chiến lược đăng ký tham gia mua cổ phần, nếu 

số cổ phần các nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua tối đa bằng số cổ phần bán ra 

cho nhà đầu tư chiến lược thì Ban chỉ đạo cổ phần hóa tiến hành thỏa thuận về số 

cổ phần bán ra, giá bán cổ phần, báo cáo UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt hoặc quyết 

định theo ủy quyền của UBND tỉnh Bến Tre. 

- Trường hợp có tối đa 03 nhà đầu tư chiến lược đăng ký tham gia mua cổ phần, nếu 

số cổ phần các nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua lớn hơn số cổ phần bán ra cho 

nhà đầu tư chiến lược hoặc trường hợp có trên 03 nhà đầu tư chiến lược đăng ký 

tham gia mua cổ phần thì phải tổ chức đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược. 

Giá bán: 10.000 đồng/cổ phần. 

b. Phƣơng thức thanh toán: Nhà đầu tư chiến lược thực hiện thanh toán trước thời điểm 

tổ chức đấu giá. 

1.2. Đối với ngƣời lao động: 

a. Số lƣợng và giá bán: 

 Cổ phần CB.CNV mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc  
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Theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Quyết định số 22/2015/NĐ-CP ngày 22/06/2015 

của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần 

thì giá bán cổ phần cho người lao động trong trường hợp này là “Người lao động có 

tên trong danh sách thường xuyên của đơn vị sự nghiệp công lập tại thời điểm công bố 

giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa được mua tối đa 100 cổ phần cho mỗi năm thực 

tế làm việc tại khu vực nhà nước với giá bán bằng 60% giá đấu thành công thấp 

nhất (trường hợp đấu giá công khai trước) hoặc bằng 60% giá bán thành công thấp 

nhất cho các nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến 

lược trước)”. Cụ thể: 

- Tổng số CBCNV có tên trong danh sách lao động Công ty ngày 18/12/2015 (thời 

điểm UBND Tỉnh Bến Tre công bố giá trị doanh nghiệp Đoạn Quản lý Giao thông 

Thủy bộ Bến Tre để cổ phần hóa) là: 195 người; 

- Tổng số CB.CNV được mua cổ phần theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong 

khu vực Nhà nước: 191 người; 

- Tổng số năm công tác toàn bộ số CB.CNV được mua cổ phần theo tiêu chuẩn 

thâm niên làm việc trong khu vực Nhà nước: 2.636 năm. 

- Số lượng cổ phiếu bán cho CB.CNV theo hình thức này là 242.250 cổ phần, 

chiếm 15,63% vốn điều lệ Công ty cổ phần. 

- Thời gian thực hiện bán cổ phần cho CBCNV: Việc triển khai bán cổ phần cho 

CB.CNV sẽ thực hiện sau khi tổ chức bán đấu giá công khai ra công chúng. 

Giá bán: bằng 60% giá bán thành công thấp nhất cho nhà đầu tư chiến lược vì Công ty 

bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược trước khi đấu giá công khai. 

b. Phƣơng thức thanh toán:  

- Người lao động đăng ký mua tại Đoạn và nộp tiền tại phòng Tài chính - Kế toán 

của Đoạn hoặc nộp tiền trực tiếp vào tài khoản phong tỏa của Đoạn. 

- Thời điểm đăng ký mua dự kiến: Trong tháng 3-4/2016. 

- Thông tin tài khoản phong tỏa: 

Tên tài khoản: ĐOẠN QUẢN LÝ GIAO THÔNG THỦY BỘ BẾN TRE 

Số tài khoản: 0241.004.071.358 

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre 

- Thời hạn thanh toán: trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng ký mua. 

1.3. Đối với nhà đầu tƣ tham dự đấu giá:  

a. Số lƣợng và giá bán: 

- Số lượng bán cho nhà đầu tư tham gia đấu giá là 83.350 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 

5,38% vốn điều lệ. 
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- Giá bán khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phiếu. 

- Căn cứ xác định giá khởi điểm:  

+ Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp Đoạn do Công ty cổ phần tư vấn và thẩm 

định giá Đông Nam lập. 

+ Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam và thế giới cũng như các yếu tố 

ảnh hưởng khác tại thời điểm trước khi tổ chức bán đấu giá cổ phần công khai.  

+ Đối tượng: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và ngoài nước 

theo quy định của pháp luật (Theo quy định tại Điều 4 Quyết định 22/2015/QĐ- 

TTg ngày 22/06/2015 của Chính phủ). 

b. Phƣơng thức thanh toán: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu 

do đơn vị tổ chức đấu giá ban hành. 

2. Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá 

Căn cứ đặc điểm và tình hình thực tế, Đoạn chọn hình thức cổ phần hóa theo điểm c, 

khoản1, Điều 3, Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần là “Kết hợp vừa bán bớt 

một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ”. 

Tổng số tiền bán cổ phần dự kiến thu được: 2.906.000.000 đồng. Trong đó: 

- Nộp về cho Ngân sách nhà nước (do bán bớt phần vốn nhà nước): 44.982.450 đồng. 

- Số tiền Đoạn dự kiến được để lại: 110.291.974 đồng. 

Cụ thể như sau: 

Đơn vị: đồng 

STT Nội dung chi tiết ĐVT Diễn giải  Giá trị  

1 Vốn nhà nƣớc hiện có Đồng QĐ phê duyệt GTDN 15.389.022.304  

2 Cơ cấu vốn điều lệ “ Dự kiến 15.500.000.000  

A Nhà nước 75,00% “ Ban Chỉ đạo đề nghị 11.625.000.000  

B Cổ đông khác 25,00% “ = Mục 2 - 2a 3.875.000.000  

3 Phần vốn Nhà nƣớc còn lại  = Mục 1 – 2a 3.764.022.304  

4 Phần lẻ nộp về cho Nhà nƣớc   2.304  

6 Bán phần vốn Nhà nƣớc “ = (mục 3-4) 3.764.020.000  

7 Số vốn phát hành thêm “ = (mục 2b-6) 110.980.000  

8 Số cổ phần phát hành thêm CP = Mục 7/10.000 đ/CP 11.098  

9 

Tổng số cổ phần phát hành 

(Bán bớt phần vốn nhà nước + Phát hành 

thêm) 

CP = mục 2b/:10.000 đ/CP 387.500  
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STT Nội dung chi tiết ĐVT Diễn giải  Giá trị  

10 Cơ cấu cổ phần phát hành CP = mục 9 387.500  

A 
Bán ưu đãi cho người lao động theo năm 

làm việc trong khu vực nhà nước 
“ Danh sách kèm theo 242.350  

B Nhà đầu tư chiến lược  = mục 10 - 10a 61.900  

C Bán đấu giá công khai “ = mục 10 - 10a - 10b 83.350 

11 Giá bán đ/CP   

A Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược “ Đề xuất  10.000  

B Giá khởi điểm bán đấu giá công khai “ = mục 11a 10.000  

C 
Giá bán cổ phần ưu đãi cho NLĐ theo 

năm làm việc trong khu vực nhà nước 
“ = mục 11a x 60% 6.000  

     

12 Số tiền thu từ phát hành cổ phần Đồng  2.906.000.000  

A 
Bán cho người lao động theo năm làm 

việc trong khu vực nhà nước 
“ = mục 10a x 11c 1.453.500.000  

B Nhà đầu tư chiến lược “ = mục 10b x 11a 619.000.000  

C Bán đấu giá công khai “ = mục 10c x 11b 833.500.000  

13 Tổng số tiền thu sau phát hành Đồng = mục 12 2.906.000.000  

A 
Để lại doanh nghiêp̣ bằng mệnh giá cổ 

phần phát hành thêm 
“ = mục 7 * 10.000 đ/CP 110.980.000  

B 
Giá trị CP Nhà nước bán bớt theo mệnh 

giá 
“ = mục 6 3.764.020.000  

C Chi phí cổ phần hóa “ Theo dự toán 400.000.000  

D Chi phí giải quyết chế đô ̣người lao đôṇg “ Theo phương án  
                             

2.350.727.880  

E Phần thăng dư vốn “ 
= mục 13 - (13a + 13b + 

13c + 13d) 
 (3.719.727.880) 

e1 Để lại cho DN “   (688.026) 

e2 Nộp về ngân sách “   (3.719.039.854) 

14 Tổng số tiền để lại cho doanh nghiệp “  110.291.974  

15 Tổng số tiền hoàn về Ngân sách “  = mục 13b + 13e2 + 4  44.982.450  

Nguồn: Phương án cổ phần hóa Đoạn 

3. Kết Luận 

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

về tài sản, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng kinh doanh của Đoạn trước khi 

đăng ký mua cổ phần.  
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Bản công bố thông tin được lập trên cơ sở các thông tin và số liệu đã được kiểm toán 

(hoặc soát xét) do Đoạn cung cấp và được Ban chỉ đạo cổ phần hóa thông qua, đảm bảo 

tính công khai, minh bạch và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. 

Chúng tôi khuyến cáo các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin này trước 

khi quyết định tham gia đấu giá mua cổ phần Đoạn.  

Trân trọng./. 
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Bến Tre, ngày 23 tháng 3 năm 2016 

TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HOÁ ĐOẠN QUẢN LÝ GIAO THÔNG THỦY BỘ BẾN TRE 

TRƢỞNG BAN 

(đã ký) 

 

NGUYỄN TRÚC SƠN 

 

 

 

 

 

 

 

ĐOẠN QUẢN LÝ GIAO THÔNG THỦY BỘ BẾN TRE  

GIÁM ĐỐC 

(đã ký) 

 

 

HÀ VĂN THẢO 


