
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÂY LẮP MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Nông, ngày  26  tháng  06  năm 2020

BÁO CÁO  VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. Tình hình chung:

Năm 2019 được đánh giá là một năm rất khó khăn đối với Công ty Cổ phần Xây lắp
Môi trường. Ngoài công việc khai thác quặng bauxit nguyên khai tại mỏ Tân Rai – Lâm Đồng
và Thi công nâng cấp sửa chữa Hồ Núi một tại Bình Định Công ty đã không nhận được thêm
hạng mục công việc mới nào tại 02 dự án Nhân Cơ và Tân Rai. Trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ được giao năm 2019, công ty gặp rất nhiều khó khăn. Doanh thu đạt được 55% so với
kế hoạch, cụ thể:

+ Công tác nghiệm thu thanh toán các hạng mục công trình dở dang bị chậm lại, không
hoàn thành kế hoạch vì phải thực hiện theo kết luận của kiểm toán nhà nước: Một số hạng mục
phải điều chỉnh dự toán trình phê duyệt lại; Tổng hợp hồ sơ, chứng từ để thực hiện quyết toán
theo hình thức thực thanh thực chi.

+ Dự án Tân Rai Lâm Đồng: Trong năm 2019 Công ty đã triển khai thi công Khai thác
quặng bauxite tại Tân Rai. Tuy nhiên đơn giá thi công khai thác quặng năm 2019 được xây
dựng trên cơ sở Quyết định số 199/QĐ-TKV ngày 10/2/2017 của Tập đoàn TKV giá thành khai
thác thấp nên sản lượng bị giảm xuống. Mặt khác máy móc thiết bị của Công ty đã cũ dẫn đến
chi phí sửa chữa tăng cao, tiêu hao nhiên liệu lớn do đó dự án sản xuất mang lại hiệu quả không
cao.

+ Dự án Bình Định:  Là dự án  được triển khai thi công từ cuối năm 2017. Thời gian thi
công kéo dài do ảnh hưởng của thời tiết mưa, lũ lụt . Trong khi đó chi phí cố định (tiền lương,
chi phí chung tại dự án) vẫn phát sinh dẫn đến dự án sản xuất không đạt hiệu quả.

+ Dự án cho thuê thiết bị tại Xenamnoy, Nậm ngừm, Tây Ninh & Linh Cảm: Với số
lượng thiết bị hiện tại của Công ty tương đối nhiều, trong khi đó khối lượng công việc lại ít nên
trong năm 2019, công ty đã  vận dụng cho thuê một số thiết bị tại các dự án do CMVIETNAM
thực hiện

+ Công tác nghiệm thu thanh toán các hạng mục công trình dở dang bị chậm lại, không
hoàn thành kế hoạch vì phải thực hiện theo kết luận của kiểm toán nhà nước: Một số hạng mục
phải điều chỉnh dự toán trình phê duyệt lại; Tổng hợp hồ sơ, chứng từ để thực hiện quyết toán
theo hình thức thực thanh thực chi.

Công ty đã triển khai thực hiện quyết toán các hạng mục trên theo chi phí thực tế phát
sinh(thực thanh, thực chi) và kết quả thực hiện như sau:

- Tại dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ: Công ty đã hoàn thiện hồ sơ quyết toán theo
hình thức tự thực hiện (chi phí thực tế phát sinh) và đã bàn giao hồ sơ cho Ban quản lý Nhà máy
Alumin Nhân Cơ để quyết toán (tổng cộng 14 hạng mục công trình).  
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- Tại dự án Tổ hợp Bauxite Nhôm Lâm Đồng: Công ty đã hoàn thiện hồ sơ quyết toán
theo hình thức tự thực hiện (chi phí thực tế phát sinh) và đã bàn giao cho Ban quản lý dự án Tổ
hợp Bauxite Nhôm Lâm Đồng để quyết toán (tổng cộng 11 hạng mục công trình)
Thuận lợi: 

- Công ty đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị Công ty; sự
cộng tác, giúp đỡ, sẽ chia của các đối tác, đơn vị bạn;

- Cùng với sự phối hợp chặt chẽ thực hiện nhiệm vụ giữa Ban giám đốc và các tổ chức
đoàn thể và sự đoàn kết, đồng thuận luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao của
toàn thể các CBCNV Công ty.

- Với năng lực của Công ty đã có như kinh nghiệm thi công các công trình, bộ máy nhân
sự có trình độ, máy móc thiết bị tốt đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty triển khai tốt tại các dự
án và tham gia đấu thầu tại các dự án mới.
Khó khăn:

- Công tác nghiệm thu thanh toán các hạng mục công trình dở dang bị chậm vì phải thực
hiện quyết toán theo kết luận của kiểm toán nhà nước.

- Khó khăn lớn nhất của Công ty là thiếu việc làm; Đơn giá khai thác quặng tại dự án Tân
Rai thấp, thi công không hiệu quả và chưa có thêm được việc mới trong thị trường 02 dự án
Nhân Cơ và Tân Rai.

1. Bảng tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

                                                                                                             ĐVT: Tr. đồng

Stt Chỉ tiêu chủ yếu
Kế hoạch
 năm 2019

Thực hiện
năm 2019

So sánh
(%)

1 Tổng doanh thu 97.203 53.577 55,12%

2 Tổng chi phí 95.924 53.406 55,68%

3 Lợi nhuận trước thuế 1.279 171 13,34%

4 Thuế TNDN 256 57 22,09%

5 Lợi nhuận sau thuế 1.023 114 11,15%

6 Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu 1,81% 0,20% 11,13%

 (Chi tiết xem báo cáo tài chính năm 2019)

Đánh giá chung:
Về kết quả sản xuất kinh doanh 2019 doanh thu đạt 53.577 tr.đồng đạt 55,12% so với kế

hoạch. Nguyên nhân chính do Công ty chưa có thêm dự án mới ngoài khai thác quặng tại Tân
Rai và Nâng cấp sửa chữa Hồ Núi một tại Bình Định; Công tác nghiệm thu thanh quyết toán
các hạng mục dở dang chưa được hoàn thành do phải điều chỉnh dự toán, quyết toán theo các
kết luận của kiểm toán nhà nước. Bên cạnh đó, giá trị thi công tại Dự án Hồ Núi 1 không có hiệu
quả và Công ty phải chịu chi phí giá trị khấu hao lớn của một số máy móc thiết bị chờ việc dẫn
đến lợi nhuận trước thuế đạt 13,34%  so với kế hoạch. 

3. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh tại các dự án

3.1 Dự án Tân Rai:
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Công ty đã trúng thầu gói thầu khai thác quặng Bauxite nguyên khai năm 2019 với giá trị
hợp đồng 60,2 tỷ đồng. Thời gian thi công thực hiện bắt đầu từ tháng 01/2019, giá trị thực hiện
năm 2019 là 46,3tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế khoảng 1,7 tỷ đồng (theo báo cáo quản trị).

3.2 Dự án Hồ Núi 1:
Công ty đã triển khai thực hiện thi công Gói thầu số 6 (WB5/GW-BD/XL1): Xây dựng

cống lấy nước, nhà quản lý và tràn xả lũ số 2; Tiểu Dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ Núi Một
thuộc dự án Quản lý thiên tai thuộc Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đến nay đã hoàn thành đưa
vào sử dụng. Do công việc thi công sửa chữa rất nhiều đầu công việc, tiến độ thi công kéo dài
trong khi đó chi phí  cố định vẫn phải bỏ ra làm ảnh  hưởng đến hiệu quả SXKD của dự án. Dự
án này không mang lại lợi nhuận cho Công ty.

3.3 Dự án cho thuê thiết bị tại Xenamnoy, Nậm ngừm, Tây Ninh & Linh Cảm:
Với số lượng thiết bị hiện tại của Công ty tương đối nhiều, trong khi đó khối lượng công

việc lại ít nên trong năm 2019, công ty đã  vận dụng cho thuê một số thiết bị tại các dự án do
CMVIETNAM thực hiện (Xenamnoy, Nậm ngừm, Tây Ninh & Linh Cảm) . Giá trị cho thuê
thiết bị đạt khoảng 2,5 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 1,1 tỷ đồng (theo báo cáo quản trị)

4. Công tác nhân sự

- Tổng số nhân sự toàn công ty đến 31/12/2019 là :  40 người. Chi tiết như sau: 

Tiêu chí
Số lượng

người
Tỷ lệ

1. Phân theo trình độ lao động 40 100,00%

Đại học 21 52,50%

Cao đẳng 1 2,50%

Trung cấp 5 12,50%

Công nhân kỹ thuật 10 25,00%

Lao động phổ thông 3 7,50%

2. Phân theo giới tính 39 100,00%

Nam 28 70,00%

Nữ 12 30,00%

- Thu nhập bình quân năm 2019 của người lao động:  9,63 tr.đồng/tháng/người 

5. Công tác thị trường

Hiện nay, Công ty vẫn đang nỗ lực tìm kiếm công việc mới nhằm đảm bảo sản xuất kinh
doanh cho năm 2020 và các năm tiếp theo. Công ty đang triển khai thi công Khai thác quặng
năm 2020 tại Tân Rai. Ngoài ra, tham gia cùng CMvietnam tìm kiếm các dự án mới.

6. Công tác An toàn lao động

Công ty đã trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và huấn luyện ATLĐ cho người lao động.
Trong năm 2019 không để xảy ra bất kỳ vụ việc về mất an toàn lao động nào gây thương tích
đến con người.
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II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020

Trong năm 2020 được dự báo vẫn là một năm còn nhiều khó khăn đối với Công ty. Từ đó
Công ty đưa ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 như sau :

- Đấu thầu và thực hiện công tác khai thác quặng tại dự án Tân Rai.

- Tìm kiếm thêm công việc mới tại 2 dự án Tân Rai, Nhân Cơ và các dự án ngoài TKV

- Thực hiện xong công tác quyết toán tại dự án Lâm Đồng và Nhân Cơ, thực hiện công tác
nghiệm thu thanh toán ngay từ đầu tại các dự án mới khi triển khai.

- Tiết giảm chi phí chung tại văn phòng Công ty và chi phí tại các dự án để giảm giá thành.

- Áp dụng công nghệ để tăng năng suất 

1. Một số chỉ tiêu SXKD năm 2020

                                                                                                                          ĐVT: 1000 đồng

Stt Chỉ tiêu chủ yếu  Giá trị 

1 Tổng doanh thu 79.502.653

2 Tổng chi phí 78.551.930

3 Lợi nhuận trước thuế 950.723

4 Thuế TNDN 190.145

5 Lợi nhuận sau thuế 760.578

2. Các Dự án Sản xuất :
2.1 Khai thác quặng tại Tân Rai: 
- Công ty đã trúng thầu và ký được hợp đồng với Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm

Đồng-TKV về khai thác mỏ Bauxite tại Tân Rai với giá trị hợp đồng 58,2 tỷ đồng. Đây là công
việc trước mắt để Công ty hoạt động, có việc làm cho người lao động và sử dụng các thiết bị
hiện có của Công ty

- Rà soát lại các chi phí sản xuất tại dự án và có biện pháp tổ chức khai thác phù hợp nhất
để giảm giá thành nhằm nâng cao hiệu quả 

2.2  Các dự án xây lắp mới: 
- Hoàn thành quyết toán và bàn giao công trình đưa vào sử dụng Gói thầu số 6

(WB5/GW-BD/XL1): Xây dựng cống lấy nước, nhà quản lý và tràn xả lũ số 2 Tiểu dự án: Sửa
chữa, nâng cấp hồ Núi Một thuộc dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định, đến tháng
4/2020 hoàn thành.

- Cùng CMVIETNAM phát triển các thị trường mới với các đối tác của CMVIETNAM
trong  nước để trực tiếp triển khai 1 số hạng mục được CMVIETNAM giao.

2.3 Về dự án môi trường:

- Tiếp tục duy trì công tác hoàn nguyên môi trường tại dự án Tân Rai 

3. Công tác thu hồi vốn:
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- Tiếp tục làm việc với Ban QLDA Nhà máy Alumin Nhân Cơ và Ban QLDA Tổ hợp
Bauxite Nhôm Lâm Đồng để hoàn thiện thủ tục quyết toán các gói thầu đã thực hiện xong theo
hình thức tự thực hiện phù hợp với kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

- Nghiệm thu thanh toán các dự án đang triển khai và dự án mới: Phải thực hiện ngay từ
đầu để đảm bảo thu hồi vốn đảm bảo dòng tiền theo từng dự án, giảm rủi ro khi triển khai tại
từng dự án.

4. Tìm kiếm thị trường :

-  Tích cực tìm kiếm dự án mới để đảm bảo ổn định sản xuất và phát triển Công ty.

5. Công tác nhân sự :

- Đảm bảo đời sống về vật chất cũng như tinh thần cho người lao động tốt hơn so với năm
2019 để người lao động yên tâm công tác phát huy được khả năng của từng cá nhân 

- Mức lương thu nhập bình quân dự kiến là: 9,5 tr.đồng/người/ tháng

- Về tuyển dụng thêm nhân sự: Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thì Công ty sẽ
cân đối tuyển dụng thêm nhân sự cho phù hợp với nhu cầu sản xuất

6. Đầu tư Tài sản :

Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2020 và cho các năm tiếp theo Công ty sẽ đầu tư thêm
một số máy móc thiết bị để phục vụ thi công đồng thời thanh lý một số máy móc thiết bị cũ và
không phù hợp với tình hình sản xuất của Công ty, và sẽ trình Hội đồng quản trị theo từng
phương án cụ thể.

7. Công tác An toàn Lao động 
Công tác An toàn lao động vẫn được đặt lên hàng đầu, bảo hộ lao động phải trang bị đầy

đủ, toàn bộ người lao động phải được huấn luyện ATLĐ trước khi làm việc, thường xuyên phổ
biến nhắc nhở về An toàn, giám sát chặt chẽ công tác An toàn lao động trong tất cả các dự án mà
Công ty đang triển khai.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỂ ĐẢM BẢO KHSXKD 2020
- Công tác điều hành: Xây dựng 1 tập thể đoàn kết, điều hành triển khai công việc quyết

liệt và sâu sát kịp thời để đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả .
- Quan tâm hơn nữa về đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động để họ gắn bó với

công ty và yên tâm làm việc lâu dài, ổn định.
- Tập trung tìm kiếm công việc mới trong TKV và thị trường ngoài.
- Tiết giảm chi phí tại Văn phòng và các Dự án. Cải tiến công nghệ và tăng năng suất để

giảm giá thành.
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác thu hồi vốn tại các công trình đã hoàn thành và đang triển

khai để đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ sản xuất; 

- Kiểm soát và nhắc nhở thường xuyên đến người lao động về công tác An toàn lao động.

        

   IV KIẾN NGHỊ

           1. Đối với Hội Đồng quản trị : Mong muốn nhận được sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và
hỗ trợ Công ty nhiều hơn về mặt thị trường, đồng thời hỗ trợ Ban lãnh đạo Công ty giải quyết
các tồn tại về sản lượng dở dang tại các dự án mà TKV là Chủ đầu tư.
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         2. Đối với TKV: 

           - Tạo điều kiện cho Công ty tham gia đấu thầu các gói thầu tại 2 dự án Tân Rai, Nhân Cơ
và các dự án của TKV đầu tư, phù hợp với năng lực hiện có của Công ty Cổ phần Xây lắp Môi
trường.

           - Hỗ trợ về giải quyết các thủ tục thanh quyết toán các dự án mà Công ty Cổ phần Xây lắp
Môi trường ký với TKV và đã thi công hoàn thành .

            3. Đối với Công ty CMvietnam: 

           - Hỗ trợ cho Công ty về công tác thị trường, tạo điều kiện cho Công ty tham gia 1 phần
công việc tại các dự án mà CMVIETNAM thi công.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và
phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020. Trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây
lắp Môi trường xem xét, thông qua.

                                                  
TM. BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trần Văn Trung
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